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Abre ao :'Iliniskl'iu da. Guerra u credito de ,'JO:OO(j$.
supplClncllbl' .( vet-ba n. rn u. 2.~ do art. 0" da lei
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N. G1f\l\ -lNDt"Tln . \. '.1.\".\0 f ourz I" I'UIH.[I·""'; - 011·
cr-.. -to do 1..1 ti" ("\'''1,:,11') ,1" 1~)1'7 __ l:nT!pI',J" ;i. 11,'!Il"

~->7

7

DO PODElt r.:XECUTlVO

a;u{ lãectrtc CaJlljllltiy OS favores constantes do
decreto il. ;]546, de 22 de agosto de 1005, o dá outras
providencias ... ", ..... , ... ,. o o .•••••• o o,. o., o ••• o
N. 6'11)7 - I~DUSTI(I.\. VI.\(,~Ão E OBRAS PUBLICAS - Docrot., dn 1,1 de fevereiro do 100, - Concede Guinle
& C. toS fa vores do dO('I'Ot.O n. r,l\40, fie ~~~ ti ...
nl',o~to !ln 1!11'~" r d:i. f)lltn~ provl-leneiaa ••...•.....
G(I$

269

,t

N. 113(;>-: --lNDlSTIU.\, VIA(,;.i.O

r: OBRAS PUBLICAS 1<:

!"AZK\!l.\ - Decreto do 14 do Ioverelru 110 ID07Mdilka. li roguucn especial pnra execução do obras
do melit:Il':tmcntu de portos, cstcueleotdo pelo decreto
lI, 1~~)'J, do g de junho de 1903
"
, ..
No ô:J119 - INnUSTlUA, VJAÇi\O E OB!IAS PUBLIGAS- necreto ue I-l do fovereiro <lo H.l07 - Approva a planta
e orçnmcato relativo ao cugrnento do edtneto da estação de Ih-ugnaynua c suas dependcnolas, da Estrada

(te Feno de Ouarahim a Itaqul .

o., •• o" o .. o

N, r,:J70 -INDU::;TRIA, Yl.\('ÃO E OBRAS PUBLICAS - noereto de 11 (10 fovel~'iro do ID07 - Abro ao Ministeric 11:1 tndustria, Viação e Obras Publicas o credito
de NOO~(I(J\!:~. para a couetrucçãc de linha telegraphlea
de Cuyah:i :~ S,IDlo Antonio UI) Madeira, com ramtn'·'U;ÕI.'8 11aril pontos d;t rronteím
"O, o o • • • • • • •
x. (ml -1;\"lJUSTRIA, Y!A(,\O E OBHAS PUBLICAS - ucereto rlo 14 de revererro do lUú7 - li brc ao Ministeriu
d:t lndusu-in, vmção {I Obras Publicas o erodita do
:WO:OOI)$, pai", sei' epptfcado li conswuoção da l');tr[l!la
«c trcrro di' Cruz Alt<t li foz (lO ljnhyo., o •• " •• , o •.•
N. 637~ - INrn':STl:I.\' V!AÇ,\O E OURAS PljllLlC.\S - noen-to do I1 tln rl~HJl'eil'o!.ln 1(1.17 - Ahre ao .\Iinistnrio da Irulustr-i-r, "Viação o Obl'aq Puhlicaa o credito
de 6IJo:001$, para occorror aos trabalhos de alarga·
mcoto lI:l bitola de ramal de S. Paulo, da Estrada de
Ferro contrat d» nrnzn. ....•• , ... ,., .. ' o. o ' . " •• , .
N. 63i3 - INllCSl'RL\. VIA(;M) E OBRAS PL:BLICAS - Decreto fln II ue Iover-oiro de 1907 - Appeovu a planta.
c orçame1lf,;) p:l.J':~ ampliação da estação de Jnhoatão,
na Estl':l.h d.; Fcl'I'U contrat de Pernambuco .. o.,. o
x , 1\37,j - MAltL\I!A ._. Decreto de lU 110 rcvereírc de 1007
-, Al.lI'c ao Minístur!o da Mar-Inha o credito tio dous
milhões de libras esterunas ou 1/.;80:0011$, afim do
attcndceao pagamento das prestações aruncntes ao
contracto tetto pitI'a a -onstrucção do navios, ..• , .. o
N. li375 - GUEIUL\ - Decreto dc zr de fevereiro de 1907Melhoru, em rotação á etapa, as cendíçõee muteneca
dos omoi~v's e praças dos l° o 70 dístríotos mtutaroa.

.'til
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N. /;370 - FAZ~\'D.\ - Decrete de 21 (lo rovorntrc Ele HJ()7Abre ao Millisterlo da FaZClltia o credito dc22;1:1c2$~GI.
supptcmentar li vort.a !I' - t.cecbodorta (k1. Capita l
Pcdorul - do exorcu-io de W(}ô ..••........•.... '..
276
N. 0377 - Jf.TSTH',\ I~ NEnOCIOS INTlmlORES - uocrctc do
<~I do tovereho de l\J()7 - Abre ao Minislorio da. rustiça o I\egocies Iutcncres o credito cxtraordtnano
de 7;,:K)40 para couclus'to d,lS obras encetadas no
cdíüctc occnpado pelo Instituto uíetonco c üeogeaphtco Braztlelro c pela Direotor-íu Geral do Icstattsttca 276
N. (;378 - INDUSTRIA, V!.\(;AO E OBRAS PUBLlCAS - neereto do 21 de reveretrc de 190i - 'n-ansreeo para o
nome de M. Lopes da Silvu fi. concessão (h Estrada
do Forro do Rezende a 1\rol ns.......... ••••.•.•.•.•
277
N. 0379 - INDUSTlUA. VIAlJ.\O E OHIUS PUfiLICAS - Decreto do :.'1 de rovoretrc de 1:I07-Aurc ao Ministerio
(h Industr!u, Viação c Obras Publlcas o credito (lo
40:000t; pu-a a conclusão rios estudos du Estmdu do
Pcrro dc S. Luiz n Caxia~... ...••... ...••••••.•.•.
2;7

N. 6.180 -INDUSTiU.\. VIAÇÃO rs OBR.\S PUOLIC.\S - neereto do ~l üe fevereiro de 1007 - Ahl'e no Ministeri'} da Itlll11stl'h, vk.ção (J Ourns Pnblicas o ceoaíto
do GOO:OOiJ$ p~u>a oceorroc aa de.,pcz:),s cem o prolongameeto da ltuha do OOUI.I·O ll;~ ES'.I'urh de FCl'I'O
Central do l\i'azil. ..•......................... " ...
N. r,;l81-INOUSTR!A, VI,\(:.:\.O E Okl{\.:: PU13LIC.\S - noereto de zt de revcreíro de H!(J~ - cone.de »utortzaçâc ;l Bra:iliml Diamond Piocer OJ':I/)1',11) para
runccfonur na RepuLlIca........... •...••...••. .•••
N. 1i:J.'l2 -INDlJSTlUA, VIA('.\O ]'i; onuxs PUrlUCAS - neeJ'pto doc21 de f,'vm:eiro dn 10(Ji - .\ut(ll'il:t o euutraoto com :\Llllo~1 Ilunrl(llleS d(1 s,i. Filho Inl·;}' e «enJel' um scguudc fio nos postos d,~ linha. t<'!nphooic.:,t,
(~dslel,tc ('ll(,r,~ ;~ CCl.pH;~! (lu P;'.l·nhrl'~t (1 o pnrto do
Cabedcllo
" . .. . . . . . . . . . . . . . .
N. 6383 - FAZ~"'DA - Decreto d~23 dn rovorcuo dH l'.iil7
-Al;l'e ao !>linist()rloJ:t Fazou.Ia o credito do lúH;OOil'-:,
supplcmcnun- à verba. :-," - Pensionistas - do O:':úl'cicio de jO()G......................................
N. (,3RI - RELAÇÔEf; EXn;i:lOHES - uocreto 110 20 do rovcretro de I!JOi -, CI'ca UIIl con-utudo (\1'\ J.cipzi;:..
OUI';I~RA nocrc.t. I,e ;!S de r~\'('It'il'(, (:(~ 1~1l>7
AIJl'e ".., Mintster-io ,Jal'II'Yl':'. u n';~dit,) 01<) :!'~.::!'II):!:.
supptocienr.n- :\U al·~. 2:.', s õ-, d.: Ioi u. llil7, ,I· '1
de üeaombro Elo J!IU,; •....•.....••••.••••. , .....
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N. G:18ô _ GUER.RA - Decreto do 28 de fevereiro de 1907Abre ao Millisterio da. Guerra o eredlto extraordmarío
de 700:000$ para execução do disposto no art. 23,
lottl';~ f. da. lei n , 1617, de 30 de dezembro do 1906..
N. G387 - CUERRA - Decreto de 28 de revereíec de 1907 Mcdíâca o art. 4",lettra d, (lo regulamento da. Secreteria de Estado dos ;.;fOgoci08 da Guerra..........
N. 1>388 - MARI~H,\. - Decreto de 28 de fevereiro do 1907D1i. regulnmcnto à l:};co!;t do Marinha Mercante do
Ebtadodo Pará.............................. ......
N. G389 - MARI:\HA - Decreto do 28 do fevereiro de H/07Autoriza. a Ministro de Estado dos Negocias da Marinha. <lo dar novo Regulamento á Escola. Livre do Pilotagem, mantida pelo Instituto 'rechnícc Naval do
Rio de Janeiro. , •...••..............•......... , , . ..
N. 6390 - FAZE;.;fDA - Decreto de 28 de fevereiro de 1907Abre ao Míniater-io da Fazenda. acredito de 28:359$826,
supplementar á voebe fI' _ Reeebedorfa da Capital
Federal - do exercicio do 1906....
N. 6391 - FAZENDA - Decreto de 28do fevereiro de 1907Abro ao xunrsterro da Fazenda o crodito de 7 :083$870.
supplementar a verba 7'" - 'rneeouro Federal - do
corrente oxercicio .•.•..... , .••.
. ... '...........
N. (,392 - FAZENDA - Decreto de 28 de fevereiro de 1907Abre ao Mlntstet-io da Fazenda. (l credito de 41:040$818,
supplemontnr á verba - Caíxe, de Amortização - do
corrente cxcecíofo
,...........
N. «sa - .Tl'~Tj(',\ E :>l"1l:GOClO:') j;\"TERIORES - Decreto de
2R rle fevereiro do 1907 -Crclt uma brigada de infuntartn de Guardas xoctoeees D'1. comarca do Cachoeira,
nu Estad,) do Rio Grande do Sul. ••.•.•• .•••.••..••
:I. (;:10! - Ii'íDUSTRL\. VIAc..',:'\OE ORltAS PUBLICAS - necroto do~8 de rovorctro do lUO; - Abre ao Ministorio
Ih, Induerria, Viação o Obra!' Publicas o credito do
3!lI):uon,':;, pare SOl' sppneado ;ill despesas tio alarg-amento da. l.itolllo da Estrada de Ferro Central do Braz.il, de Gag"'~ até as minas do mnugunez, do kilometro
~Jljl, ramal d'~ Ouco Prato..........................
'\. ô:l'J5 -INDUSTlUA, \'L\(,'ÃO E OBItAS PUBLICAS - Decreto de 28 de nwerotro <lu Hl07 - Approva, com
m rdtücucnes. os estudos definitivos do trecho da Iíuha
tio Itararé, comprebendirlo entre .laguarfahyva e Calúnia ro.linl'ir"" na extensão de to5.S00 metros, da Estrada de Forr,) S. Pauto- Rio Grando...............
v. ,,;"\DI) - I:"lDUSTHIA, VIAÇÃO E OBRAS Pl;BI.ICAS - Doereto üo ;~~~ de fevereiro de 1907 - Subroga ã Com-
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ACT03

pauhia Port (l! l'ani nos dircuos, ol,rig:~~'õl'S !' vantag'f'":l, constautos du decreto n . ;l~}i<:!, de 18 de abt-il
de I\JOn, de concessão tias obras de melhoramento d"
porto do uctõm. no Estado (lo Pará •.••..•••••.•.•••
N. f;'W7 - 1;\;IIUSTRIA. \'IA('\O E ()lm..\~ PURLlCAS - IH'"
('.1'01.1)
I rtc março ,ie l(lo7 - .\llrfl (l vuntsterto da.

"fi

tnuustrta. Viação 11 ubeas I 'lIblic:)s

(l~reilit{) rll' ;,0:(100$,
para >:;"1' nppllca.ln it. uequistçâo de 11m rcb.caaor desttnedo aos eorvtcos ti" mofhornmento do porto d;1

Rahia ••••••••.••••••••. " ••••••••••.•••••••••••••

N.

mos -

INDUSTRIA, "L\\.:ÃO E OBlUS PUBLICAS -

ereto de I de mnr'ço de 19()7 -

Do-

AIJrc ;I·(} vuntstorto da

Induatrta, Viação p Obras Pnhhoas I) credi t. de ;,J}:f IOO~.
para auxiliar o tr;\b:dlw .ln. ctvüíxação ,J,.s in.lios, pOI'
meio de anbveuç.tns r [.)l'lle<'imellto n<l m"teda1.. '"
N. mon - I:'íDUSTHf.\, VLV:,\11 I'; OIllUS PUBI.I( :,\8 - D,)·
"rer,,) Ik I de !l\~I'()1) de 1007 - Abre ao Minh;t'''l'io ,Ia.
tnüustnu Viação e Obr-ns Publk-as I) ci-edí to !lll (\f 1:000$.
parn. H lancamentorio um tl'Uh0 Inu-rc-Inr, na bitolA.
de UTIl metro, ('lltl'f> as 1'~t:l.çÕn~ d\ Pru'nhyb.i üo sutc
xnne-tuos. nn. !':"tl'a.,l:l 111\ J·\·l·I'.) Centt-a! tio Hl':1Zi! :
N. n l!l') -- I:\DOSTlU.\. \"1.\(:.\0 I·: OlllUS PUBl,lCIS -- 1)('.
crel" ,lil 7 do marco ,Ir' ['Oi - C'!Jlc('lk :lllt.ol'iza,:fiu ;l
so('il"l:tr1" alloll.' ma, C,.O! cr.utva \ Ii lH'il'!t <In l,:'c~irilli ns
1':ll':I funccluunr nn !~('pul,li.:.\ ......•..

x.

(;101

INflJT~TI:I.\, VI \1'.\0 !,~ OH!:..,>S ['UllUI·.\S -

[I",.

l'l'do de; .lI' lH't1\'O llú l!l'li- .\PPl'()v:t 1\01"011 e.tu.r,»,
dethuttvos do treclw de .\CA.I·tu'._'-[;~ !i.al·a,I"', ,]" prolongnmentc da Hapetillinç'a a ]t:lI';U"'" d;. Estr:ul:~ li,"

v.

Pen-o soroe-ban«. ............•... " ............•..
(;411':'; _.- !.'/!I1J:'TRI :\. Vl.\I:.7\.n E OI\It,\S 1'1 RLlC,\S - no"1'<",<) <l~ 'i .I!) HHll""! dp lj)117 - .iln-o ao ~rillist'lI'io dn
Ill,IJ!.~!.rj:l,

Vi:o.ç'lu n Ohrao: I'nr-lioas .1 f'l','tiitll de

~~ Ir>: 81':$;)00. supph-tncn t.u- :i. vm-bn 8~. n I·t, t t, da. Ir"i
li. Ir,::. di' ;{I) lle d<Jwml'I',,!lf' [\)11;" p:l1'.1." j)"~amellto
,los [urr» do ;!n somo-are ,la 1!lf),;. dovtdos i\.l·ulDp:l,nhi,1.
E~tl·n.,h

de [,'erI',> ,I" Victoria

fi. '.Iill,t~_

....••.. , ••••.

:'). (:4/l:-- INDUSTRIA, VIM'ÃO e cnu,s l'UBLlCAS - nor-reto de 7 da março 'de 19n, - Approvc n planta. n

respecti vo o-ccmocto paea ::, constt'u,'ção do uugmcnto
do desvio exlstcnte na. PSl:l.Çri.d dI) Agl1:t Vermelha, da
1·:4I'a":1- ,lo FeiTO Sul .to l'orn;~l\lhl1"() ..•.•. " ...•....
N. I;.rO! - I~OU,~TRIA, VIA",\O F. Ol1!tAS PUm.fCAS - 111'
C1'{)(o '\{)I do março ire [~'(!i .~. . \j!pl\J":l,.1. plant:L o o
respectivo crcarnentc paru a 'lx(~cn<:;lo ,I.IS allel,;\çürs
ll(\rl'~~;),l.'il\~ no a.pt'ov ...iJ:l111l'nto ,1:1. :Illfir:n 1I:\Ll li ...... ~-

.3 "-,.'

uo

li
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PAO~'

pera da. estação de Purnhyba , da. Estl'ada. de Ferro
conde d'Eu .. , ., ..•. , ..• , •.•• " ••... , ...•• ,........
N. 6,jü5 - JUSTiI,:.\ 1'; NI~GOCIOS INTERIOIH~~ -c-necceeo do
Silo mal'!;") rte 1007 - Abre ao xnntetcr!o da Justiça e
Negocios Interiores o credito extraordtnarío de
noO:(I(JlI$. par:', UCCOfl'fW ãs despeaes com obras e ser.
\'i('l)": pllhlieo,q no terrttoeto do Acre .•......•.• ,.,.,
N, IlJO(j - ,Jt:.'iT!I' \ I': ";I~COdO:-; I:\TRnWI:l~:" - Decrete de

x.

8 (1[1 marc-. .1(, 1:10; - Crea uma commtssno ;Ie obrns
li\(let·;w~ 'no 'I'.,rl'itol"'io do Ac!"1' I) doi outrus provt.tonctus •......•..••.•.... ',.,., •..... " •.. ,... .••
G1117 -- ,IU:"Tl' '\ E NEOO:;!OS INTERIOIU'.:S - Decreto do

33·Í

3:ll

:13:-,

I1 do nnl'ço de IIJ07 - Declara do utilidade publica
;. dosn p-oprtação do predio D, 155 (i<\. rua. do Cattete
I)

respectivo terreno

,..

:~37

~.

r,408 - orERRA - Decreto do 14 (lo março tle HJiJ7xredulca osarts. 6", § 5", o 120, peregrephc uníco, do
rl)g"nla,men~o »pprovu Io pelo decreto n, :lHl3, tia 12
dl~ juneiro ,1(' IR99
,
,., .. , .• ',......
N. IH()~) - U{;I';IUt \ _ uoercto de 14 de março de 19,17,\ 1000ü a.) ~I iniswi-io I\,l (lll!'rra o credito de 49:1:\)4;<,U7.
-upplouu-nüu-uo ar-t. D", ver-ba Iõ-, eunsignncão 11. 32
<l:\ lei 11. ll~<l. d!':m .te dezembro de lO!);'",. ,... ••..

:137

~j"l

:\. 1:110 - lWl<:Rlt.\ - uocrotc di' 1,1 do marco 110 !fllli
Abl'll ;'0 ~lilJi"wl'io d:t (in"I'I',). o crf',IHo JllJl):1<'I~)$lül
purn, IÍfl<tj'!:l('~" .to dchit,) com a Prefoitura \1l!llkip;ll
N, 1\ 111

dll '\itlil'ro.\' .. ,
,.,.,., ..•• ,
".,..
- 111 \1;1 :'-:IIA- nl'Cl,,'h li,) 1I .In m:ll',:O de !\lO?,\I,r,':w

~!ini~t,{)l'in ,Ia
~1lI'plmll'~1l1:H'

\I:u'inha

:H2

o Cl'(',liln ,IH

.ts vproa" ;?,.i" n ~(i' .In
:11 t . 1;·.Ia I(,i 11. 1,1·\::, do :1') <In dozombro ,I,' 1\105....
:.;. (;JI'.' _.- JI.\ZI':'\Il.\ ._- Il\1CI'0to 111) I! ,In março .In 10a7J<:.~tJ.lll·lc.·~' n taxn ,I" .! %, ouro, sobro o valer- d~ im-

1;0: 1',1(1',;111,

:143

pnrf..H;:'w l"l'aliz:I'1.1. pelas AlIillldl~r<a~ tlu t'ar.t. (>['1'-

_..

34~

N. /;411_ F,\ZENII.\ - DOcl'eto do 14 (\'1 marco ,lo JjI()7 A lu-em >,/ I ní-ito I'j" da l":l~,(-'II.ra o cro'dit.o do ~.'I~:"O 1,,1), I,
: uppl"Jll<1!lh\' .l verba - ,\IC:.ml".!.;<ls -- ri" oxoreirio <I(J IHl1; .....•...••..•.. ,., .•...... ',...... .•.•.

344

n.uuturoo " Ilalli;t

,.,.,

,

x.

,;1l4 - FA7.I-:NI1A - Decreto de I,! de março tio 1~I07
.'\.pl'rO\''I. enm :l1"'l'e~r.il\lo do uma ctause!a, as attei-ações n~jl:.s IIOS cst.itutos ela. Companhia. Paulista. de

N.

n·w' -

~PgUl'OS \I'l'itimos

u Tel'l'('stl'('~.... .••.•....

344

1",17.:1<::,\111\ - Der-reto de ld de mnrço de '907Apjn-ovn os novos ('~tatllto,,, da "Transatla.Dtische

FI'IH' ','Pl'sic!ll' rnnes Aetif'n

Oe"l!~II!'leh:lCt~.,.,......

~Wj
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l:\J'ICI;

J'()~

ACTOi'

P""<H,

N. /:41(\- FAZEN DA -

Decreto ,le J4110 março de 1007Approv a os 1l0"OS e-tatnto s da ~ London an.t Lancashire {<'leu rusuruu cc Com pu.ny »...
N. 6417 - JUSTIÇ.1 I'; XE,;OCJVS L\TER10RI';::; - Decreto de
14 de março de IVI); - Cren mais uma Iwigada de
tnranta ua de Gllal'da~ Nncfunnos na Culi!itr{';~ de São
Miguel de (,\1;(11);( , no gsta,Ju do !),,~<l ...•...• .. _.
0.0

N. 6418 - JUSTlCA E rmnOCIOS l:\TEl~IOla:e,: - uccroto de
14 do ma'rco de 1907 -- Gr(oa 1ll,L1i'> uma brigada. do
infantn rta de Guarda s xccíoue es na comarc a do Itapernirh n, no Estado du E.~pil'ito Santo .. "' ..... _....
1'1. 6-110 - JUSTIÇ.\. E NEOOCIOS INTEIUORES - Decreto
de
J4 do março de nxn - Cl'O;\ 1\1".iS uma úl'igada de
infantar ia. de ('ll<tl'lh.ls :":\,,jvllap~ na ocmaren «o Vianna, Estado do I~~llit'ilú S;wf.'l.. o ••• o. o.•••••• •• o o o.
N. r"t?O - ,JCSTíI,'A g ?'lEGOCfOS I.YI',:!W)!'I::-; - Decrete
da
l,j março de H;07 - CI'C(l, m!liil umn l.lt'if,ttll<t do
UI) Infanta ria (Ia. (tuardu Na-lona ! lia comarc a do
Jaguerib e-mir-im , 110 Estado du Cc,u·tto ••••••• •••••• o
N. D·J?l - .JlJSTJ(;A E XEilQC !(J: \:-;Tl:lUl\!IES - Decreto
do
14 do 1~),,-rç.J tio !~;07 -- Orca 1J1;d.~ uura, lmgadn tio
.to cavalln. ria (lo GU:'-'.[;\~ :';:~;;il)l~u~s 1':1. ccmure u do
Guimar ães, JII) l'~tado ';0 l\f;ll·a:':,~iu ..•.... ...••.. ".
N. G422 - Jt-;'Dt~TRL\, n.\(:,i"o I,: on': \8 P(JllLI\: :"S - Doereto do l-l de runt'ço lia H)IJ, .-- "Pl'l'uya, a nova
l1cnomi naçiio «i:hltia

'!'I':tnnr' .lY Lig'l:t un.I
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Power-

Comj-on y '), com 'PiO couunn...', n f'"11:(·i,lIli'.l' i', e Bnlú ..

üaz und r.tectnc Comp __ Il,\- " ••••••• •••••
:'0:. fJ423 -JI.:STJ <:A E
I\';TE\n ora:';-ll l'ei'(Jf.o do
de 21 llü março (le 1~1:l7 - Cl'lJ:1 urna h'igm1::,. do euvultxt-iu do Guardas Nncinnr-e t In C!ll!lI'C" , Ik Tuo ••

" •••••

"

xaoc-tos

tu.rãc, lIO Esfn.lo do Sonl.a (";\tll:u·itl('. .•. "...... ....
N. II·j2·1 - j,';'Hl:ST UL\, \"1.\('1\1 ) 1: (lj:;IY-: l'L"J:f," ;,iS f'c·
creio ,10::1 ÜI; 1111'1'\·:' li0 i!'f'; - .i:'I'~;I" lIfinis1;" l'io
dn. JI111u.'tl'ia, \ k,.',!" n; "'1'" I I'~ i:".: -- "''I'i',:i: o ,le
r,l):o()(l.") par'n ecv :'.p,;lk." i,., no :
',';,;:" .r , l~;':;. llOJ

traunlho s li!) pl'(Jp"-:.'a.II.:'~ ':')]ii'; ;C
;'·,-i"oi.t,:o iarlustr-ine., o (')(l:';,t"' :'iV'::'...
.". o•.•••• o. o ••• o.
N. (i4'::;l - INDUST BL\, \'1.\1::\0 J'; OI:iL\S 1'I;IJUC ,\:) - ncereto de 21 do llwr,:?' ,lo I~;O, - .\PJll·,,\'a ;\~ planta;;
dos terreno s a J(;~"I)l't)pJ'i;u', cem 1!('~I·lJiu li E~lNda
d, Fer-ro C"ntl';il ,lo BI'.17il ...• , ••....• •.....• "••
;.J. (>J'Y; -- [j'\Dl'ST i:l.\, \T\í1AO I': CJW \S !'l'HU,
.iS - I.I;~·
cretoti" :'::ll!-J )11:-1'1,") ,:.. :!"17 - ~'r; ','.f,j ;u.,luJ'il ;I'.iio
ti. c.""p"fI "i.' dü L-V.-'''-. "', CPll1 ~ ...,'" ('\\1 C'llgTúe , ln
Bclp:ioa. para fIlIlC,:i'JIl:',l' II'~ r~I')'''IJ,li",!, .• , ... o.....
o".
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N. 6,i"?7 -INDUSTltIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLlCA8- De·
ereto de '!I de março do 1907 - Approva. typos complementares do booirus, drenes o do estação, para a
zstrada de Ferre de Bahurü á Cuyabá..............
N. ü428 _ FAZENDA - Decreto de 21 de março de 1007Determina. flue na ,\U'ilD{!oga, õa Bahia. seja cobrada
do dh 22 do corrente em .ncuto a taxa de 2 %. ouro,
a quo se retere o decreto u, G412, de 14 do mesmo

mez

,.

.•..

425

425

N. 6429·- FAZENlJA-Dect'eto de 25 de março .to 1907Abre ao Ministei'io de Fczondao credito do 72fl:590$367,
supplomoutar tl, verba «Alf<tndegas ». do exerctcíc
do lUiJO................. .•. .•...•. ...... ...... .•.•
N. 6430 - )L\RINH.\ - Decreto de 27 de março do IIJ07-

N.

N.
N.

N.

N.

N.

:-J.

Abro ao Mtuístcrto da Mar-inha o credito de 26:100$
supplcmentor- ti, verba « uventueos », do orçamento
de 1900....
6431 - FAZENDA ~ uccecto de :D de março de 1907 Abro <10 xüntstcno da Fazenda o credito de
1.148:S(jO:~r,I:). aupplomentor â verba - ruros dos
rlepnsitos (!:'~; Caixas íccouomtces e xrontes 110 80cCOI'ro, do uxerciclu ,lu I\}()(j.........................
0432 - JUST!l 'A j<; NIi:GOCIOS INTERIORES - Decreto do
~7 tio m;~rç'o do 1007 - Dá novo regulamento ao
Corpo de Bomboiros......
6433 - JUSTiÇA E :'{1~GOCIOS INTBRIOGE8 - Decreto de
27 de marco ,11) I ~l'l7 ,- crcc mats uma brtguda do
inl:Ultal'ia de (1l1:Ll'd:ls xaotouaes lia comarca de Taquzu-y, 1)" 1~;l"il,hJ (lu Rio ur.cndc do Su!.............
1;4:31 - JUST!l,'.\ E Nl'),OClOS e'T1m.IOHES - uccretc do
27 de mar",,] .101.'07 -c.crc» mais uma brigada de
illfan(.al'i:I n 11m:), (lo cavaüarte do Cuurdus Nueionues
na ,:(\I(!<ll'c:t de ntun.to xovo, nu Estadu do Rio orunde
do Sul. ••••• 0._
Ôn~) raJERRA - uocrcto do :!/ do março lle 1907Abr-o ao :,Ii'licli;cri() lia 611(\1'1':1. o ernditc do 32:300$.
8Ilpp!,'IJl01Ü:ll' ao ~ I·! .to urt , U'ua lei n. 1453, do 30
, .. ,.....
d" dl>z'~ml,r,~ .lo l~j,j;
(J43ü-l:\IH;STl~L\. V!.\l:ÃO E Ol3ltAS PUHLJCAS -llecõ'eto (lo 27 do lll,-U'ÇU de lf);l; - concede autor-ização
oi Cruupauhia (';tlç~.do Clal'1i., Limitcd, para continuar
a runcctonar n-i kepublieu, colU:lS alterações feitas
nos S('IlS ('s(,a~utos.................................
64:;7 - i1\UC8TRiA, VI.\iJÃO E QURAS PUBLICAS - ne.retc rto ~?-; do março de H./07 - Approva o regula-

426

426

4i7
,I

427

4:-lO

4"":1)

481

481

"

1'.\<.
IJll:Il~U Jo:\l'il

,l;l.~ I"i~

us. 11:,11, de:, tl,- jau\:it'u
de I1)U4 e 1607, d~;';~ de dezembro 'lo !!IHI\...... ...
N. Oj:ai--- I:-WU~TRU, VIAÇ.\O E onn.\S l'UlIL1C.\S - uoeroto de

~7

UX('I:U';:"W

tio m;u',:u de

H)U~

_

'\PPI'IJV,~:H

.1::>7

-luusutas

para ;~ ruvisúo \10 COIlr,I',LCt" ,la COllljlittlili;l }<;s1.!'ad;l
üe l~orr(} du Coyaa, t~ mo\!itic:u;ão do rcspecüvo
traçndo • . • . . . . •• . • . ••. . . • .• .••• • . . .• .....••••••.•
N. ;;j:;9 -

,IUSTll,'A F. \I':GO(;IO:" INTEi;I;IOIU';S -

.js:;

lJC(ll'CI,Q de

:JU de murço de 1:J07 - U;j, novo 1'('~lllalllellto ao serviço da socrctana ou Policia (lo utscrteto Federal. ..
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DECRETO N. ti3JU- fJ8 3 DE JA:'<<:IRO ua 1907
~hllJa

adaptar o pavilhão pa,a uso da Presiden cia da Republio
a

O Preside nte da Republl ea dos Estados Unidos do Bl'azil:

Resolve approv ar e mandar adoptar offleialmente o pavilhão, já em uso na Armada, para a Presídencía da Republl
ea, eujo
modelo a este acompanha.
Rio de Janeiro , 3 de janeiro de 1907, I9G da Repubü ea.
,\FFONSO AUGUSTO MOREIR A PEN""A.

Alexand rino Faria de l1lel'lcar .

DJoÃJRI!:TO
';'m"-,I-

~.

:m I - ne

3 DE

JANEIRO

DE:

I~01

ant,)["il aç~".1 «llaLa~

!liamon, l and 0,,[,\ 1;<),_ pany.
úmct-Ion ar na a, p"hli<'a.

para

o Preside nte da Repubü ce dos Estados Unidos do Bl'azll.
dendo ao que requere u a U,ltas Dial1lOlld a .. -t r.oltl Oompan!l, attendevi-

damente represe ntada. decreta :

Artigo uníco. Pic[l, concedi da autoriza ção á !Jatns Diamon d a»d
tou, median te as ctausut ae que a. este acompa nham asaignadas pelo Ministro de Estado ria. Indústr ia, Viação e Obras
Puhll(la.~, e rtcnndo a. mesma companhia. obrigad a
a cumpri r as formali dades 8:<igidas pda legiB!lL(,'ii.o em vigor.
Rio de Janeiro , 3 ue jrnett'c de W07, I. lia Repub!iea •

Co/d Compan y para. funcckmiu- na Repubti ca com os estatuto
s que
apresen

Q

.\f'FONSO AUGUSTO MpRE:IR A PENNA.
E"'!I<:"Uv" _ 1001

J!iguel Calmon du Pin e .41meida.

,
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Clausulas que acompan~am odecreto n, 6311, desta data
A Datas Diamond and Gold Compan?f é obrigada a ter um rcpresentantc no HraziI, com plenos e ítlínntados poderes para tratar e

definitivamente resolver as questões que se snscitnre.n, quer com
o nove-mo, quer com pui-trcutares, podendo SUl' demandado l' receber
citação inicial pela companhia.
11

Todos ,s netos praticados no Brazil floarâo sujeitos unicamente
;is respectivas leis (1 rceutee-cntos t' i1.iurl~,b'~ãode seus trtbenaes
jurhoinrb.a OH udrmuístrattvos, som que , em tempo algum. possa 3.
rerel'i:i,~ companhia. reclamar qualquer cxccpção. fundada em seus
ost.al:ltui'. cujas disposlçôes não poderão ser-vir de base para quelq uerreciaruação. concc-uente á l'Xl'cur;:fí'J das p:)l'as ou st'l'l"içt.s 11 que
('11("

~e

reterem.

III

Fica (kp"IHlellti~ de ;1.\;(d·iz.tç;l() t~(/ Governo qualquer alteração
que a «ompanhln. ttmb:l ue ruzot- 1~"S .especnvos c-ê-tutoe. s-e-ruelia cassada ;;. ;l!;t'Jl'iza("1w pura tum-ctco.a- na. Rcpublica, si inü-lugtr
esta clausula,

IV
Fie" enten.lulo ,ql~';1 ;~ !:/.ol'iz:).ç -"' é dudn ~t"'~ PI'('ju izo dn achar-se
a compauhin, ~u.ieit:,. á, ,1I;;!)<'SI<::Õ~~ •.iJ .'il'eitu nuci-..• neI filie regem as

eocteda.:cs anonymns .
V

A illfl'ac(;âo de qualquer das clausulas. para. a qual não esteja
pena especial. será punida. com a multa de I :000$ a
;:,;00 "0 c, no cnso de rninoidencta, pela cussecno da autonzncão
eoncedidn pelo .1cc!'r-.to em vir-turle de qu ...1 ierxam as pt~~"lltcs
~olllmill::da

ctausut..s ,

Rio d.)
e A,1;;I.;iI:a.

.rancu-c, .: .Io

j:.;.opi!'v .Ie 1~I07.- JHg"f'i Cdlllt>it d,~ l'ill

Certidão do Consulado Geral dos Estudos Unidos do Brazil nas
Z,trrdos Unidos da emertca

Cer nrrco ~lJl· estn. a tl'adocl;5.0 exceto de documento enn.-ao ;
em f~' on que mandei passar i) presente. que vao pormtm asslgna"\0 I} ~0Íl:tdo com o scüo deste Consulado (!C!·a.1 do Bnzil nos restados Unilos d'1 Amnrton .
-ousul .
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geeonüeço verdadeira. a aeeízae tura do Sr. Garcia Leão, víeeRio de Janeiro , 14 de dezembro de 1905.-P elo dtrecto r geral,

eonsut em Nova. York.

Jote Antonio de E.'lpinMiTo.
Acta. da

~Datas

Diam )::l,d aud Gold Compan y_

Acta. da primeira assembléa de Ineorporadorua e subscnp toree
de accões do c;tpital da, Da/as DimwJ,I:! awl. Golr] Compan y, realizad
no eeceíptorto da, Dl'/alcGTe Ohm'"l~i o.nrJ Ouo.r(lnlee Trllst CompailY,a

li';lming lon, D('!moare, ;'S 10 homs da manuü, na scsta-íe íea
:!O dú
julho de j(l()6.

gsuveru m presentes pessoahnoute cs seguint es scnbore Ralph
c. Lupton , C. A. Daehy e S. F. coursen , sendo touos partess :nomeadas no certifica do de Incorporação e todos snbscrip tores do c<tpital

da eompanhia ,

Primeir o ~O.'l 51'S. C. A. Darhy e Ralph C. Lupton foram escolhídos para pr-esidi-ate c secretar io da reunião, ambos tempnra
rios,
Segundo -A desístencta de aviso da primeir a
e aesiguada por todas as partes menctonadas no certifica dorountãc
de ínoorporeçãc,
roi lida e por propost a nevtnamcnte feita e secundada, delibero
u-se
que tosse trauscr-ipta para a presente acho
DE~'!ST EKCIA DE AYlsO DA PP.l~IElR"" Rlm.'JIÃ
o Dl': ISCO:~PORADORE,~
ilA «DATA:'! VIAMOl'iD ,\SIJ GOLD CO)IPANY»

1\0s, ubaíxo asvignn dos, todos

]J:~p~es

monoio uadas no

certifica do
de incorpo ração J;o l;a:",· I:ial'wn t! "ru;' ';old Compw1.'!, compan
hia
incorporada sob as lets G') J';sh~(l ,'.' DeIaWll.I'C, e
o S~lI principal escrtptorto U,) me31I10 f1:s~'\du IJJ!O a Dei"lO'Jretenr!u
Ciwr/cr Gual'an -

ree and Trusl c Impa/1Y, em Wihnu. gton, Dur.rwere, pela present
dcstsum oe do a.viru rto lro-a , log-rr e nm da primoim rcuntãc e
da
(!ih CI;'P"i<t,;"c),~ nx.ancs u dia 2() de julho d!l I~O';'
as 10 horas
manha. cumo IIvr3, e o eset'Iptor-io da Deioxoorc C/WTle,· (;u"ra;.tee da
and
TrMst Oompan y, Da. ci·] ••.Ie do WilJl1iJl:~totl, g~t:"Jo do ue.sv..
como
lognr- da supr-a.ii ta, prtmerr a, rcuur ',I rlu compnn hia ; aluda are,
mais pela.
present e destsum .rs de to,!;~<; ,I,., ()Xlé;end::l,;; -ras ki.~ de
r.el cware.

como sejam : aviso .': ruuuião. pnbllcaçio e ser viço da lHeSIU:l.. o
co quar-sques- negucios qua POSSl,ln ser

conll~ntimos ü:1. tr:m~aC(i:)
trazidos a C~~~- reunuc .

Data-lo d,!:' de jnilw tlo Wí),'. -(.\ssiJn :l.Uüi) R ;llJ/'~ C. L"ptol1
,_
c. A. Du-;'"h!l ._ S. F, C("lr",e~L
'í'ereeh- c - ,\ subscr-ipçáo ti') capita! ,h ·'orn!J.'11hi.'1, ::l.t;
sO asaígna da, foi ;lpr.~'i'~lJ.L;tl<l. a cr.to r.s.la a, ~~u tl\l.ll;Cl 'ip';à) então
para a
present e acta, como ubulxo segue ;
susscnu -çâo nu C.\.PIT.H , cxr AC'. ~~'" A:>;TCS; l'A OIV,.\",IZ.~Ç;;:Q DA
«OA1'A,; lJ!.UIOl'iD l.:,]) oot.c C'-'''IPA~Y.
Visto que foi propost o or,'.:"a.~li.~·'r-se sob as leis do Esta..I.
,{e

netawa re, uma corpora ção

quo sera conuoct't: •. -omo a

D~!{l<

Dium'll!'"

,

ACTOS DO PODER EXECUT1VO

IH! por qualquer outro nome que as partes
tutereseadas possam deliberar;
Visto que a dita eomreabta tenha o capital em acczos no valor
de 100.000 doHars, deverá negociar em mineração. dragagens.
rebncucão, poernrecão, rcudtcêo e preparando para mercado cascamtd GQld OOmp(UlY,

lhos e míneraes de toda e qualquer- qualidade e eepecre :

0" atgnatertos, portanto. em consídcraeâo â promessa mútua,
eonjunctumente concordam entra si quo euee subscreverão e pal!'arâo
e pela. presente subscrevem o cepuat em acções, exarado em frente
aos seus nomes, desistindo pela presente de qualquer exígencia de

lei do Estado de Delaware, relativamente ao aviso da entrada paga
nas aeções aubacrtptas, o concordam em eubmetter-se a tal aviso, si,

porventura, os estatutos ou uma resolução da uircctoria assim o
determinarem.
Este contracto é condicional e depende da procura dos subsceíptores para mil dollar.;, pelo menos, de capital em eccõee desta
'~ompallhja.

Datado de 5 do julho do 1900.
vome-cNumcrc de accões c-Impoetancla-c-Valor-,

[Assignado) Ralph C. Lupton ••.•••...•.••.••.•
"
C. .x , Darby
.
"
S. F. COIll';f'D
,
.

3

'",,

.$

:$

$

3.00
9~4.fJO

3.00

(.)ual'to - Foi apresentada o lí.ia lima. ,-6ph tio cor-nncedo de
Ineorporaeãc archívadc com o secretar-io de Estude {la netawarc e
averbado uo car-rono do oscrtvão J. s Ieitos do Condado ue New
oasue. üelaware, a qual foi. por proposta devidamente fcita. e
secundada, resolvido que fosse at-chl vuda no archivo tla compaahía,
sendo untes transcripta para a. preseuto aetu.
Cr.RTIFJCA.DO DE INCORPORAÇ.\O nA c DATAS DIAMOND ANO DOLD
COMPANY •

t-rtmctro - O nome desta. oompanb ía é Da/as Dio.mDnd and
I;Q,"{ C<!mp(ll/Y.

Segundo - Sua "Me e oscríptoetc no Estado do netawcro será
na eldu-le tio \\'ilrnillgton. Condado rio xew Oastlc, sondo representaute da. meSlll<j. ao lJdl.lu:nrij ("!"'o·te;- G".U'unlelJ ,md T1'llsf Company.
Tcreeu-ov- A oaturez.t (lo negoetos e os otucetos ~ âns propostos a Il:le dia se deacina aão : !:.tzer to.hs as OOUSll.8 aqui seenelonadas lllteirameuto e n", mesma. orbtta, como qualquer- pessoa
put-treular- fat-ia ou pu-lesse fazce em qualquer parto do mondo,
por e:J:(~mplu ;
I") comprar, tomar POI' arrendamento 011 de qualquer outra.
rõrme, edqutrtr mtcas, dtreuos de miuer'açâo e minerica ou terrenos
miner-ces no I<:stll.(lo .to ueraware 011 0111 qualquer outra l'arte dos
ElIta.dos Uutdos ou .\mcrícil <l., Sul. onde possa haver tuteresae 3
explorar, tl'aballlar, exercer- tl desenvolver, donde conta do mcamo :
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2") dirigir os trabalhos de mineração rlragagcm , fabricação,
perfuração, concentração, eoavereão, fundição, negociar maoufa.etuean-íu, comprando, vendendo, trocando ou de qualquer outra
fórm~ produzindo ou prepar.mdc para. mercado, extrabindo ou
negaciande em ouro, prata, brilhantes, cobre, chumbo, zinco,
ferro, manganea, madeiras, 0100 e todos us outros metaes e mineraea, cascalhos, substacctas mtnerees ou não mtnerees. productos
e seus derfvattvos em qua.lquer qualidade e oepecio por qualquer
que seja. o processo que os mesmos posaam dalu em úeaut» produzir, e geralmente e sem limite, quanto á t.nportanota, comprar,
vender, arrendar. trocar, a-íquirn-, negociru- em ter-ras, minas,
mineraes, d.rottos, qoetsae, propnedates gerees e pat-ticularos ql({'.
se refiram aos aupr-adttos produetos e dirigir teses os negocies
concernentes aos mosmcs ;
3") eompeae, vender, fabricar c nezoeínr om minuraus, fabrtcee, maclunísmos, instrumentos, provisões o cousna capuzes di'
serem nsedas em conncxãc com operações meta.lIurgicas ou roqueri-tas pelo trabalho humano ou outro qualquer- empregado pela
componuta ;
4") conecnur. levar a errcno.

manter, eugmentar. dirigir,
trabalhar. eoutrouar c supenutender- estradas, caminhos, tramumys.
estl'ldas de ferro, pontes, reeer-satoríos. cursos de aguu, acqueduetos, docas, Lruos, serrarias, trnurecoes. serviços hydrauficoa c
electricos, fabr-icas, armazena, navios e outros tr;tbaIlJO!'I e couveníunctas, as quaea possam parecer dtrecta ou tndtrectamente li,
gadas a quulquru- dos fins da. companhia. conn-íbuir-, substutar ou
de qualquer outra fórm:l ajl!d.r ou tomar par-te em t.~·)S oJH'rações,
Angmentall(t. (, nunca limitando os poderes gemes coarerldos
pala leis do Estudo de ucliwere e o objeoto c fins aqui P(}~t\!S em
C\·iÚ!.'M.L~, isto r', express uuente, com .ant • quo csr,1. corporação
deva tt)~ ain;\'t os seguiutas po.leres, a. sebee :
t unar. possuir, reter, t13.:(,J?I;l,r, hypatheerr- 0;1 de li'. uquer 011 tra
f0rnl-l euonvr, urrnn.lar-, vcn.Ln-, ts-ocar, t~;\IHf,\;'it', ou de q 1.1.1.1111'1'
menotra dispor-, ~ej't de que rÓ:'Jl)[J. rôp, .rc bens tlu !'a,iz situados em
qu.rlquor parto, dentro OI! fUl'a do Estadu do Ijclaware ;
fabricar, comp-ar nu adquiru- por qualquat- foi:'tna l-gnt.
poseutc. reter, hyputhecat', pleícoa-, vender, transfer-ir ou de qualquer fÔl'm;t dispor- o negociar em commercio de fazendas, ferra.gens,
meceadoz-ias, propr-iedade. de to:h e qualqll~r qunlid.rde, em qualquer parto do mundo ;
adquir-ir- fundos, direitos e propriedades e dirigir parte ou todo
do um ecuvc e passivo de qualquer- pessoa. firma. associação ou
corporação, pagar e mesmo á vtsca as acçõas desta compu Dhia,
ntutoe, ou de outra tõrma reter ou de qualquer modo dlspor de toda
ou parte da pruprledadc desta fórma comprada, conduzir de
quu.lquer- fórma l~al toda ou parte de qualquer nogocio, assim
adqun-ldc, e exercer todos os poderea eocessarics ou ecnvcnt entes
á boa. dtrecção de tees negccíos ;

6
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PI'OClll';;,]', eo'nprar -, OI! do qualque r Imtl': r':1l'J.1U. ndqulrlr
-, reter-,
possuir, U$,U\ c oporur, vender 011 de qualque r rõr.na dispor,
dar
permtssão e outros dtrattos relattvo s. o dc q.utque r mo-ro negceía
com todo e qualque r direito do invenções, melhor amento s o pro-r

cessos usados em relatlvldade com os mesmos, por meio de cartas
011 díreítos do invençã o dos Estados Unidos ou
de quaesqu er
outros paizes, ou de qnatque r fôrma trabalhar-, operar, desenvo
lverpetente a

os mesmos, fabricad os 011 que do oucrn fórm~~ possa
, quer
dtreetn ou índíroc tamento condiga com estes fins parecer
ou qualque r

eenee ;

garanti r, cumpra r, reter. vondur, trausfer-ir-, hypothe
pleitear ou de qualque r modo dispor das acçõea de eapnatcar ,
ou
quaesqu er títulos, valores emttttdo s ou creados por qualque
coeporc eão deste Estudo ou do qualque r outro Estado, palz,r outra
nação
ou governo e omquau to possuid or dos ditos valores posso. exercer
te.tos ns direito-r. [,)1\';1; ': pl'ivi],'g'i,'s <lo proprlc dnde, tncluínd
o o
dir-eito de votar sobre u mesmo, ,'umu (l m",;, 10 que '!'H par-üeu
tnr
nu-lesse r'l uvos-o o JÍ!,€,itl) ri -' ra"'~I';
ritZCW c

('J':C~it,

I'

rmtl'ac~:js

do toda c q'nlj(;; 'l' qu ,liutyl<?,

com
qualque r pessna, ârm a 011 ccrpora çã.i. nuuút-ip a.ldade,
pcItuco, j,',rritor i'l, ES~G;do, g;JV01'n,) ou co'ou!c. ou d()p'm(k:corpo
!'~i1. da
mesma, srtu limite quanto ;1 impor-t ancia para rocoaor
, fczor
ecccner , ondossra-, d(H~l'ntê'lr, cxecut:'.i' (>. ell11 uir not.is pr omt-sor
es,
lcttras, tenras do e;;mbio ,u;ai"'H I'.', ,itiJ!"s, ,'cZ"'nl'tl' -e, ou our-os
tcsrrum on i.s negocín vcle ou Ile cv.Ject c sccu-ae ça, que:' garanti
da
por- hypothe ea ou de qualqnr t- 0i.l~,:>:t flj,'ma, C')'.'lJ tam'xru ace-na
r
'IS me-smos como llypoUlcca oa de 'i,:.tl.':! ')' .utr.c !Ú:'lli,t que
a lei

Ib

Es~(10

do Ijcíawar.s pCl'm,. tir;
ter escr-iptor-ios, conduzir S('.t1~ '.l(''.';ccio' c pvoruo'ter- os seus
tntereas -s dcnsro e rum «o Est:ldo de D;'!:rW(l,!'D, em o-uro
no Diatricto de Columbla, tcerrterios c cctontas dos E~tJ.l! .s l'~stado,
Unidos

em P'o.izc:s estranh es "em t'c5t,'k 10 qu-n to ;". tocuíd de ou imporcompr-u-, retcr-, cano-illm- e re-mttt tr acçõcs do capital ;
r",:("" t,_~l'1. c 'J"~lflll,~r das 0;U'U1.5 ;l'IUi r'l,:,o'l"<ts da mesma
rr.rma c '~;l_ !IJesm:l. ol'bit3. que '1'11 pc.r.lcuku- üuin. OH 1'1lUeS,e
r.lZ(lt' ciu qu ttqu 'I' ']:1.1·1C: ,1.. utn l,·, co.no pJ'iw~ill'
l:'3 1,g~Dtes
oootl':td.;UIV,-:, <1Z)lJsi,:ir; ~ "11 ,;, '1'I.I"~"',·" "!'J·.io, 'luol'
s,'" 011 em
compantnn (1" outros ;
cnnduxh- cru .<::;~I'"l 'l"I"lquC"· 1:'1g-,,:j'l quo so relacion e a. este,
quer r'lhric.1 n'h, que-i- explor.m do, sctn todavia ir do encontr
tars !lo Estado de l)":l'.wa re n C,)P1 to.jcs O~ direitos -onrerta o ás
os ás
,'ol'poraçiins pela'! leis d(j~to Bsinoo,
Quarto _ O capitn! dC~t:1 eouspan h.u aurortza-Ic em ,w'Jilos
"em mil dollnrs (:;; lOO.QuO,"" l, divididos em com mil aceêesti .te
do
valor do um dollar ( $ I.cU ) cnda uma.
A Impceta ncla dI) C&I,it:\I .. um <J 'li"! ~l!~~
inicio ás suas
cpuracõ es e (la 1I1il ,101IlJl':; t,;, I.'" f).'). ,"nf!v::.trá
,Ili! a",:;:;o~ <ie um
doU!!.!'
f'

t.. Ilcia ;

(S 1.00) {·'.tU;;! ulUa.

7

Quinto - Os nomes e reaôencíaa de cada um dos subscríptorce pl'imitivui!l do c.ipltal em accõee, são os quo

abaixo se

seguem:
Nome

R..sidencia

Ralph C. Lupten
.
C. A. D;.~l'by •.•. '
.
S. F. Coursent. ......••...•..

wttmtceeoo. Deíawaea
wnmmgtcn, Delaware
WilmingtoIl, neíaware

Sexto - ,\ extsteucta desta companhia S61'â eterna.
Setlmo - A prop.tedcdc dos acetoutstea não âc-c-ã sujeita. ás
dividas da corpo.cozo por principio algum, seja. olte qual fôr.

Oitavo - Os cjroctores terão o direito de onerar ou emendar os
estatutos, determíuar o íunao de reser-va c autor-izar <) di~pendio do
mcs».c. byp0:'JICC:lS "U aliellaçõe,;, sem ümíte- quuutoa tmportancte
sobro a propnedado o franquias da. companhia,
.

Os dtrectoros podem. de acoordo com a major-ia tla directorIa,
designar- deus ou mais de seus membros para eensntutrem uma
eommíssãc executiva quo, até certo ponto provida. na dita resolução ou nos estatutos do. dita companhia, devera ter e exercer todos
os poderes da directoria, na. g-atão dos nogocios e interesses da
mesma e ter.t puderes pare autorizar o uso do seno da companhia
em todos os papeis que o rcquotr»m. Os direetcres podem por um
voto dos acctoutstas ser divididos em duas ou tres classes, lendo
que o tempo do ge sfdc I:OS de primeira classe renntnera na reunião
anuuat, dusdo segun.ro um <10 no depois dessa, data e d'JS de terceira
deus aunoa depois, e em cada eleição anuuat realizada. depois de tal
classificação e eleição o director- devera ser cscotutdo para um
periodo completo, dado o caso que elIe suc-eda jquctlc cujo toemo
expirou.

tum um veto de c.msecumento pur oscrípto proseguilldo ao

voto atlil'lIlfl.li70 dos P"S3Ui..lllflO:! du, maior- parte ;:c ltCÇiJC~ omítüdas

e em (JÍl'<luhção. u üir'c'cl.'Ji' tf'r,t poder para dispor de .juatquer
pu-ma .Ie toro

,~U

In:".,· ,in cl,pit;ll <1e,;la. eorporaçãu.

Us osta',ut.J~ dnvuni ':,.;;clluin:tr si c ate que p-nto as contas,
Iivrcs desta curporação, ('lU qual dullos, deve ser ubartc para inspeccao Jus acciA:i;;b~ ; 0 nenhum accrcotste torn. o diroito do examinar quatqu.u- c:Jllt;~.llV;·O ou nccumouto desta. om-poracão. excepto
o enso llc sei' p::','mit,i i::J PO]' lei. pc'os ostarntos ou por '.1111a regoInç;10 dos ac.aonista., Il llireiJtul·c.!.
q~ <'ccioll/:,-fa-: e dircct'll'{l" terão drretto para realizar- as suas
ruumoc: c ;;ual'(:;1:' rur'a li.... EstJ.do de Dclaware o:': livros, docUIToleotos. papers Il~, corporação em lugru- esse que 03 cstatu~s
designem o pet-imlicnn-mte, cx-epro c que de outro modo ti exigIdo
pote lei do Est-ulõ Ih 1)810.\\':l.rl'.
A corpor;l.I:5.u j'['~"l'v,,-se o direito do alterar, emendar, mudar
ou abolir qualquer- provisão contida. neste certificado de Ineerporação na fôr-ma agoru e de (Ira em doant\) proscrípta. pelas leis do
E:'>tôl.do de Delawa-o ; :, todos os direitos conferidos aos cmeteee,
~l.r;;et.ores c aceíouistas aqui coou-toe, acb-un.se garantidos o su,
jeitos a esta l','_~'rn:'h dtrcíto.

8' intrmç;l(! que os ol,lject<>s, fins p poderes especlâca Ios
cetro paragru pho desta cer-nüca do seja, excepto quan-to deno ter.
rõrm t f<J~se cepectn ccuo no dito parae-ra pho. de modo uf cum outra
limitado ou rosrrtct c a reroren cíes nu turertereneres
dos termos de
qualque r outra case ou paragra pllO deste certifica do de incorpo
raeêo, porém, que os objectos. fios e pOdel~;l> especificados DH ter-céu-o paragra pho e em cada uma .tas clausul as ou paragra phesde
sta
constitu ição, ocvem sr-r vtstos como objectos , fios o poderes
independentes.
Nós, abaixe esstgne dos, cada um sendo um aubscriptor- primitivo do capital em eceões anterio rmente aqui monetcoaac para
fim de formar a corpora ção e negocia r dentro o f<ira do Estado o
de
netewere, e de eccordo com um ecto da l<'lgi~la
tura do Estado do
ltelu ware, iot.itllla d,,« Um acto estabele cendo a. lei ~ral d .13 corporuçõ.is » {approv ade em !O lk março dt>- 18:1\1 ) o os acres omenac
c suppíam entos do mesmo. fazemos l~ urchi vamos este cortiftcudos
rlcclurnmlo que os factos uette contido s são vcrdu-tciros, o tnudo do,
aecorda du. assignsm os n scüamo s aos s dias d.e jnlJw de 1906, 10d(1~
Em
presenç a de aeo. c, Mal'il', - Ral",l, c, L'(l'!·m .- C. A. Dw·bl/
'-

S,

F. COUl"S('l I.

Estado dn Pcnusv lvania. Condado d~, No-v Casüe - ss.c- certific.; que aos 5 dias 11e julho .to W:lj, pesscatm ente
compar
ecram pemntc mim, abaixo ussignn-lo , t<:.!u]Jlâo publteo do eEstado e Condado acim.r dito, 0S SI'S. R:l!j)!l C. Lu. .tcn , C. A. lrar-by
::>, F. Coursen , partes do certiüca do anre.xo r. tidos de mim conhc-e
cidos COlHO próprios c, tendo-lh es eu fe-ito saber o conten.ro
certificado) de .nco-po raeão, CHia um de l' 'I' ,,,i reconhe ceu 'llJ:!do dito
havin
asslznad u, seltudc e entregu e o Jnl?'sII!U pOI' e-ponta n.e vontade
.
acto e feito, e que os ractos nello ccntuos e declaradus roram
VC1'aacotea mcnte pcstos em cvtuenc ía .
Dado, asslgna do e seüudo por mim, no dia e anuo acima dlto.c-

';"<ll·[/'.'

c, M({;"is, tabcllia e publico .

E.~b,ln

de Dela \\",H'O - f'cc1'3téll'h de Es-ndo - EII, .loseph L.
CalwJ!, Secret;\ rio de Esta,<lu de Delawa re, ecrtilic,
) quo o document o autcrt.u - é a fi,o/ "opia do cer-tirlcadc d« Incorpor
-ação da
J)"/(IS lJi,(nton d <uI'l (JoM (J"mprt,' !/ (' 'ju!'
o udginlll foi recebido e
archiva do neste seorean -ta . (lOS 19 d,' julbo de 1905, ás
8 hor-as da
manhâ .
Em testemu nho do que, assrcno o present e, que sello com o
seuu ameia! em Dovor-, lWS 19 dias de julbo do anno do
NOS.Q0
S,'obol' do lO06,-J us. L. Cahall, Secreta rie de testado,
Quinto - Foi apresen tada uma oôph dos estatuto s que devem
reger os" destinos desta ccmpce nte o regular- os seus
negocia s.
Por propost a acvtdem cnte feit;\. e secunda da, proeede n-so
á leit ur-a da cópia dos mesmos . ar~igo pOI' artigo, sendo adaptad
os, do
modo que, por meio dc outra propost a, f'.li resolvld c que rossom
n~

moamos trunscrt ptos para a prceeutc acte .

:1<--:: ""tat.utos da c Dat-a@

Dia,D:lond an<l Gold
COlnpany l)
l'\OME

<l

1." O titulo desta. corporação é

Dalas Díamond and GoU

CamzwilY·
ESCRIPTORlO

2." O escripun-io prtncipul da coroceecac em Delawere sorá
em wummstcn. Delnware e será auí reprossntudu pela Drlnwan
('ha;'/e)" Guanmke 011'1 Tn'st ('ompa71Y.
SELLO

:':." O seuc desta companhia devorá ter ínscr-íptc o nome dá
corpoeeeão. " nnno de sua creação o as palavras « Sello da, cor-po-

ração netnware ».

REUr-.'IÕES

DE ACOW:-;ISl'AS

4.° a) ,\s reuniões nnnuans de cccioutstas terão logur- em Oi!
Cif.y. Estado d', Poasylv mia , no dia 2-; de julho de (wla anuo. ás
2 horas da UI"!(" quan.ln POI' rn.aoeta de votos devem crtc., eleger
a directortu 0:11';), I) cxorcrcto vtn.touro,
A uru« ficar:i a.bort~ para o recebimento de ccdulns d·~Jc as
2 até as :3 horas.
:.. uiatoria dos <loções emittidns til em circulacüo eonstttu ~ o
glb'i'''''1, para a t1ciçfto Oll para fi tr.msncção de nogoctos.
IJ) Cd~~ acct.mts.a tl'râ .llrouo ri. um voto por e\I1<~ ac-ão. quer
pe:<wah:cIlV\ on l'('P~',;~('llt~,JO 1'01' seu procu-a-ior om cnu-., pr-opr-iu,
deveu-to ux :',c,:<;e., ~'~I' n'gi<I;I\ld!t~ no s liv-os ,j.t ccunpanhi.i ~Il dia'
ante- (la c:ei~':'lo ou {li', rounuo.
r} O -vviso ,l[l. 1"~IU!i.'i'J c o fl..':5ILllpt,'l ,h m-smn deverão BCl'
prc.su-tpt-is pclu uu-eero-!u.
d) As !'()IHli(J('S oxtrnor.hnurtns Oi' nccionistas s'lriiu realiza-las
no IU;;>I!' e.~t,;.li,;lecido para as reuniões auuu u-s, no lU61l0~ que Ik
outra férmu S('jJ. 'Ii"Jcn:vln peta dircctoria. c d..'\·CIU .'CI' convoca-tas
pelo secret.o-to. PO]' pedi lo pOI' US~"ipL() a:lSj;ll.U!O por dou., dircctot-es
ou out.io

1I;,}1'

um raquorhnentu <lu

PU'lSUiJOI'CS

do mut.u- numero üe

ecções. sondo e~)(I<.l. uocíontst i .wtsado, pelo mcuo-, com ires dias ue
cntocedoncr., ela rofot-ídu rcuntão. Tu.l avtso devo declarar Iigeira-

monto o fim lh reunião c nessa asaombtca nno po íel':i ser tratado
nenhum outro assumpto a não ser uquelt-. para que ena foi convocada.
DIRECTOIlES

5." a) A proprtotcdo c negocíos acsse corporação derem ser
dirigidos por uma. directol'ia, composta, nunca menos, de sete dtrcctores. os quaes devem permanecer- em seus postos por espaço do
um enno, até que os ecua succeseores sejam eleitos c empossados,

'"
b) A dircdor ia. pode em qualqur reeunião ol'1linad." ou
extra...
ordlnar!u ausmen taro sou numero de dfrectores, elczond
dcnsre
os accioulstas, os I!U1l.f::S occupa rêc esses C,U20S aec ao-cs
primeir a

i-euotão do uecioni stas, ou até que 08 ';,,!IS euccess orcs sejam eleitos.
c) Si n cargo de '1u.'\I'ltl"f' dlrcctor - ncar vago por motivo
rte

morte, rcsiguaçân ou outra qualquer causa, os õrrecto rcs restante s,
si bom que em minoria , podem osccnre- urn succeesor ou successores

que oceupa rãoo cargo, até a expiraç ão <lo mandat o.
(I) As reuniõe s regular es da dírector t.i terão logar em Oi! Ctty,
Estado da Pcnsylv ania, no dia 28 do julho, ás 2 horas tia tarde,
no
menos que nao seja resolvid o em conirur io pela ctrecto rra.
c) O aviso das reuniõe s regular es deve ser feito pelo secreta rio
;t <'a.d11. director-, pelo menos , com dons dias de eoteced
cncta.
fi .\S reumõa s e:;;tl'aol'dinari<~'acv-rno ~",' l"'·lli::;u no mesmo
legar da~ reuniõe s ordinar ias, ao mr nos q"i~ I "O seja deiasoutro
modo
úcli:,el'adt'l ))IJ!:t dtrcctor ía, uo.ton.io sor esses icuotoe , convoca
das
pul« p!'c"ir!~t1~'~,~{)J!(k' ":J

;\" L'acr;>r)t~ 1~'H

-nzoco.t

onoía do
aviso l';tl':t ":~::'t ([h'ceto; ' .
.' ll .\3 r('P!!iõIJ.~ "xt:'1)))l'riin,\i'i,1,~ pol-~nJ ~e:> igu~,lm'nte cnnvonuhs rdo pr~~si'!":l'J, Ikp.~n~k,ur!.n, JI('E'i~m, ".l um requur-i
meuta
J."'siglJ[ldo PUl' dUII': di;' vrores , l\,;L~ ::':' '~J!l'iu(':v:fj('j
para a.~
rounto e ""~r;um-jin:l,"i.;~ rrevem d~d,\I'1.p !iz"iram<JIHo
o fim para
qW~ ""O eunvoea- !».», 0,1..' ]1.)01":1,1 0, 11f',<.~~~
I' -uniõcs, ~"I' tra.tado s
outros a-'~III11<JtiJ~ a lI'-\Q ~-('I' l:,":·;~ n IIII! l';nl 'l'le ro-em
convoca das,
h) E'n qualque r- rounuo d: fl!!",,~t,'-'ria, ,t mai.n-Ia
dos membro s
cfenos l' uuululcadus liel'~ C"D.,'jtl lir l> '}1'01''';;/ j1'1l'<t;:\ transacç
âo (k
neg:úcios. e em caso riu rnic.<'rltl .;,;."e a i-euntêo sor alliada .
. - , I .\ l(h'('c~{)ria t~':,1I'0d(,1' ?afa nome:tl' todos O~ üfllcines
nlCcesllarIos e c"lIl!llis~õe.~. empres. u- a~{)l}to-', snb-a.re ntee. empreg ados
bnlhcdo .ev. t's:i;.!ir ,),.'lIrs ünnca. Fti',t o fid descm- ecno do suas e trnções, Ih I,"':mi~ rlt:1J ", eJi,t P-].I'CCCl' ;;_",i.,: nc l't:loi'" e.ra'ete cer-uro fUDCs compenseçõ cs, pe.sercv or-thcs os fievercs , (:cmitti r c ucmoar empreg
ados
"'I pmCi:~'~8 e geralm,'}lJtc fiscJ.iiz<ll' todcs os otücroes da
corpora ção.
,iJ :\ dircetor ia porlora delegar- n uma eommlseão tuea poderes ,
em CilSO que oIla juhruc isso acertad o.
h) ,\ .-J.irect,!!'!''t. em arlditam ontc aos poderes e autor-íd
adn expl'(>,~s".mr)ntD C011lCI'i'!OS por estes estatuto s,
púdn exercer todo-r O~
prder('~ c Jaz.ll' zo.ras as "-)'l~"'" co.no pnik':n
.~'.".'
as OI! feitas
por uma cot-poraçán. sujei \<~Il,h-q', e!HI'o:,·.ntu. ,i~cxeroí.t
provtsó es da Iei,
da constttl liçào c i!e"tc,~ esc untos.
I) A OI'c!"fQ dos ~rabl!l~j" ri 1<' rcuarõc s d~O!il'e;torio.. deve
ser a
,lia do

seg'niut o :

1, «cnanuo -se present e ' gW';-"J;'_ h;t'.d, 'l prcsníe nto deve nbr.irsessão;
2.
cctas d:~s rcuntue s anterio res devem ser lidas e const·le!,;l.d;].~ como upprova das, «in C:l.SO de não ln,',~"
nmentla s;t Jazer;
11.

p.,

:;, rnfor-maçúes dos ofüctaes ;

4, íuronnn çzes da commt- são:
n, JI"gú\lius ,'o tratai';
6, div;'rsú.~ ncgccto s ,

7, novos ocgocíoa.

II

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
O~'FICIAEd

6.~ Os orâctaea tia. corporação devem ser: um presidente. um
"Vice-presidente, um secretario, um tbesoureiro, um conselheiro
gera.r e até outros cmcracs que possam de tempos em tempos ser
eleitos ou nomeados pela directoria; o secretario e o rhesuureíro
podem ser ou deixar- de ser /lo mesma pessoa e o víoe-presldente pode,
si convier aos d.eJJHÜ~ utreetores, ser- o rnesoureiro ou aquelle cargo
e o de secretario, porém. nunca os tres de vtcc-prcsraeote, secretario
f' thesoureíro,
P!~f.SI DE"TE

7." O presidente dcv,~ exercer tolos os poder-es (, (,.!C:I!'I'it' com
taes deveres que a dh::'ctorí:J. prescreva,
VICE-l'RESIDEJ'\TE

8.° Na ausencta tio presidente, o vroe-preaídentc sent invostido
de todos oa poderes e executará todos os deveres dequeüe.
S!';CRCTARl,), TJl:::SOl"REmO E CON"SELllIWtO
fl.~ O socretar io, tncsouret-o e conseineeo :;01'.'1.1 devem ter
podel'cs e exercer tnos .tovores quo :1. dírcctona Ines pres-reva .

OFFlCI.\L l'RO

TER~1O

10. Na auscucía de qualquer ometat a directoriu pó:!\\ delegai'
os poderes e deveres a quulqu n- outro orllcia.l OLl J. 1'1' 1'1ue- .urcctor
durante J. ausenc:a daquellc,
11 . .h eo.umis ')(l." p-rnnnen os e e:ttra(ll'Jit'"1~'Ll, t
o devcros quen !li""~',ori,, tnos :ll"'~Cl'ev('~'.

~:.~:)

poderei

TIêTLOS

] ':!. o~ f,itllo~ ,i'. com )n!llli;~ .I')':(llll ser amlrãdos, tian.~j')ridos,
cancenados c :'cpU"I.J~ de ;~':~ol',I!) com :.8 regras que '". .iirector-ia
estabelecer.
'
E:\:.\',I':3 D'.' LlVIW'; r; (0:'11''''1;

i3. Nl'nhll111 [l,eCÍOlli,;t:t possni.Ior do menos de ;,UI) acçôes do
capital ucsta C'l~]Ul'a~;lO, ao illCUUJ que n -nto aactou.sta seja um
dtrcctor desta eumpa.uhia, po:leJ'á axamtuar- I)S livros o contas desta
corporação, ex':eplf) por uiua resolução d:~ drroetoría.
nES1STE:'iCL\ DE .\ VISO

14. qualquer- ecctoutsta. offloiul ou dtrector póde tlcsislir em
qualquer época. de qua'qucr aV1SOfJUe tenha do ser dado, de accordo
com estes estatutos,

ACTI)S

DO PODER EXECUf l \'0

AYlSU

15, Toda voz Que as previsõe s destes estatuto s
m um
aviso paI'"<'\' ser dado a qualque r ctrector , offleial ouexigire
ecctenrs
desde Que não seja limita.rlo a ser- um aviso pessoat , porém, ea.
t!l'
aviso deve SOl' feito por e~erjpt() deposita n.to o mesmo
no
Correm
Geral nu caixa (lo Correio com o porco pngn em ocverop pe fechado
dirigido a tal director , orâuiat ou acciouts ta, ao endOl'OIlO dclle
della,as sim como coustar dos livros da corpora ção e a hora ou
em
que o mesmo deve ser posto no Correio , devera estar de accôrdo
com a hora de tal avtso ,
AI,TIW.A ('XO

I: E~!E~DA

li;' ,\ .tírnotoe rn p0"'~, por m:li"rilt de votos Ih ioteira junta,
alt(,l'a\" ou emrn,/:t l' ('8'ü~ ,·st<tlut..s L'lrl qunlque t- reunião
or,1ju.'l.

ou \':'\tmul'dillóll'ia, cOllltanf.[) 'FIO a. norrcto de ta! a.Hel'açã
llc antcced cncia da referida rcuniâo . »

rh

o ou
nmcuda , l;etll!;l, sido lbda a c.cte utrcctor- , pelo monos,
com rres dias

Sexto - POL' propost n íeit,t, dovrdam cotc secuu.taéa e uoantm
emente adoptad a. Iol ordenad- f, rosotvtu o (J.l18 o capital desta
nhia e o numero do ,teç,,:,,; ,11) mesmo scju nugrncn tadocompaclufndo a, hnportn ncln m('nciollftda n,) cci-uüca dc de incorpoo incom () cnpita! <l.lltoriz[\(!o dr"l;:~ comp:.I11illa, e que oe dlrector ração
mesma sej.uu e pela present e flquum com '.1' podel'cs sem cs da
outro
aviso, ,cja erto qual rÓI', quer p.u-a os octuaes iuecrpo radores
subSCl'ipWJ'cs ou uccíoni stas, ou a qualque r ruturo accrontsta uu, subscripto r, a 1.'IJliI.,ti!' (> J1L'SlllO !\t(~ 'IUO este :I,tr,inj:l :1 impol'ta ióchcon
tida no certtüce .to de incurrol'~";''iu com o '~<l.pit)J dotal autoriz ·
ado
em nccoes desta cumpaulna , c que /l,; ctrectores li'lIICIII pel.. presente
autonza dos 11 impor sool'e cada acçâo, n.inda não illtIJg'l'ali
7Al.Ua, tal
-umma dI) dinheiro , tces scjum as necessuí.cíes quo o liegop.io
possa,
a juizo da. dirccto rta , requere r, não exceden do no tO(1<)
t-est,l.IlW a paga;- 01.1, di,;t acçôo seure o valor pnr- Ih mesma,o es;].1110
tal imo
llonallc h <t>'iJll tn,\Il(Lt eu nnposta deve ser- p3.ga ao cuesour ctro
em
zaes l!jJOC!tS e Pl'Ü"tóH;'JC." ou por dnlltao1;\~ que n dtrector ta
üser-,
tondo cs uu-ccto res u:;J(), puto Ulelt,.'s, lllll aviso da ;ll! ,li;t~ de
cedoncra du tempo, logal' e lal p't:;a.rue llto, em um jurua! autodado de New Oastle , Dciawa re, ou por aviso ascr-ípco peto do Concom:lO dia:'! do antcce.I encíu, pelo monos, para tst pag<tHleDtoCorreio
u cada
acclonts tu ao seu ender-eço pos~al ou addrf''<s conheci do, a menos
o accionis ta desista. do aviso ucnna moncio uado, deixa de ser que
ecutado o mesmo procedi mento e tal chamad a deve ser paga. exImmoctutemeeto ou então no pr-azo combin ado"
Seümc - POl' proposta . (cita, devidam ente secunda
e approveda, fui resolvid o que a Dc{a>roare Chorter Guonm tec &da,2'ru.'t
pany, sejc pela present e nomeada. represe ntante desta. Cumeompanhh

DO E8ta.do de DoIa.wu re, pn.ra. manter um eseriptort- ra.ra.
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esta companhia no díto Estado, ter um ag-ente tt cargo do mesmo,
exblblr o nome da. mesma no escrtjscno, do eccõrdo com o quo a lei
requer, guardando no mesmo listas e cópias, como as leis do
Estado de nctawerc requerem Sal' guardadas no dito Estado, ficando
" secretario eucaeregcdc <le mandar uma cópia da supradita resolução. Ic~aliza'Ía pelo mesmo, á DetulC(ll'C Cho)'ler Guaranlee &
Trllst Comp[l;ny.

Dita vo - Por proposta devidamente feita. e secundada foi resolvido que a dírectoría âcassc autorizada pela presente a comprar
periodicamente tal propriedade e s'mtlarmente procurar a execução de tal serviço e trabalho como lhe pareça eeceee.no para. a
companhia e emítttr em pagamento da mesma tal importaaele, ou
imper-tanciaa do inteiro capital pago em eccões desta companhia.
desde qU9 os âtrectorea julguem isso firme e raaoavet compensação
para tal propriedade, serviço ou trabalho.
Nono - Por proposta devidamente edoptada, os aeclontstes pro-

cederam i eleição por escrutínio para cireetores da cempenbra, que

permeneeerêo nos cargos até a proetme reunião annuaf de acetomatas ou até que os seus successores sejam escolhidos e qualitl.oados.
Decimo - A dita eleição teve o seguinte resultado;
~uwero

de

votos

""colbidos

John \V. Waitz .••..•.•
D. L. 'rrar
.
C. A. Waitz ..•. , •••.. ,
C. R. Muedt .......•..
W. F. \tolhui~!J..•...•.
L. R. rteotcgte.•.•....•
Jas. V. Ií.rward •.....•

Ralph C. Luptoo

.

1.000
1.000
1.000
1.01)Q

1.000
1.000
1.000
1.000

df' votOI
lançados

:\UWf'\'O

l.000
1.000
1.000
1.000
1.000

1.000

1.000
1.000

undecímo - O presidente, em vista do resultado da eleioio,
declarou as seguintes pessoas eleitas dtrectcrcs da companhia, para
servirem no supracitado per-íodo :

Jobn W. watta.
D. L. Tra:x.
C. A. weuz.
C. u. Mundt.
W. F. xrernuísh,
L. E. Replllgle.
Jas. V. nowar.t,

Ralph C. Lupton.

Duertectmc -

Por proposta feita. devidamente secundada. ele·

-sada a eneno, foi resolvido que O capital estava. a.pprovado

11

e accoi0 pelo V.,t,l arurmauvo do todos ','; prccnu -s, bem como

a rransrer oocta de

a"(;u('_~

abaixo tleten:lin'ltla,;:
C. .\. Darhy transfer e 11 JOIJll \Y. Waitz .•..... .. _••
C. A. Darby transfer e a D. L. Trnx ....... ....... .•
c. A. Darby n-anere re a C. A. \YaitT.. ....... ......•
C. A. Dnrby trunsrer o a O. R. Mundt
C. A. Varby transfer e 11. \V. F. M(·lhuL~Il..

C. A. llarby
~.

tra!JsJCr,);~

F. ('ollr.seu

rransrem

_'0
0

•••

L. E. Roplogle... ,._

<lo

_.

".'

0.0 ••••

.l.rs , V. Huward ••..••. •.•

97V ceeães
3
>
:l »
3
>
:J
3
3

~

•
>

uoctmo terceiro - Nada mais )lav<JuJo a trotar, foi, por prop~~a•• cucorra da a sessão. - Ralph C. Lvqnon,
sccrota nc da reumao .
Pr-nueí r-a reuui ,0

do~

rtn-ector -cs .\11. • Data!' Dialllan d And Gold
Com p: :y ,

\"h <1;1 I'j'iJ'1I~j<':.t rauuiã» de d.rrctor cs da Datas iJia1l1ond
ond
G"id (' "llp""i'. ;'("di:: ..vJa,. em r";inkii u, Puuasy lvan!a , aos
13

de i.lg<.J.'to de I~'l!(i, eis 2 horas oi ~ tarde, cneu.ro present es os dias
seguiutes Srs.: .rohu W. WaHz, L. E. !teplogl,~, James V. Howani
,
C. A. Waitz e O. It.. Mundt, conetuu tn.io todos a
maioria da dircct ":t.
U ~"'. ,!nhn \\'. 'II~' i t;; lul I} 'co,' ,i,10 para presiden te e o Sr. 1".
i .., ::<,)uSiéJ:.·CI· paru t,;ee.\Jt,. t'tv, ;,L!;]U'.Js tann-or.u-ios ,
O socrotaríc apresentou (' teu a dosistcn ciu do aviso da reunião
a~si/!Iladi\ por todos os diractor cs, sendo rcaolvíd
o que fosse a
mo."':;;" ti"'_IJ~c"ipt:1 para a proseut . act:t c depois
ar-chivada j
S',I": ct.. dc·"L;tr w::t ·~o "L';lht~ t-or-:
DE~I'T, NO; l

DI; A.\JSO D,\ Pl~DI;;;I:.\ n :l:~L\;J I,E D;Rr,CTO
Rl';S
«DA.TAS DIA.M0i' O .\:<rIJ G;}LO CO),1j'A: \Y ~

DA

:"0; ab-rixu :'.s~iJ;nét,:os. s-n-t • os dlroctor os orcítoa pelos
ínooee <;'',ClulJi 5t;• s da 1).. /",1 D.:(1lJ>(JiJ" "rui Guld Ovmpan y, pela.

l-'Oi'auul'~~

present e desisti.n os (lo avíso de nora e lugal' da primcu- a reunião
da ,ii!'cctcl'ia e .ros nego-to s :l t:'at:,l;' na mesma reumãu
.

D .u.uumo- o ,1i;1 ]:l no· 1,-:,<),:10 d- t9,r;, ;íi';:; noras il,'l tarde,
11')' ..'.. " Prnukl- n, )'P11 "'.-,,l'·,':'lli,~, c">', lU:!:l;' ..kt di',,, reunião
o Ihn (ia (litJ. reuni... o l' dCI{;·r ontct:e , !Jal'a .ur.cr-Iznr- a emissão,
d~ acçêcs ,l,a ctH:~ compan hla, euzortz ar a
ccmpm da pro.med ade
('.,'.~"'-J

nncr-ssar-ia p::l.ra os neg-ocio,~ da compan hia e tratar de outros
1"" p",,'-iun aor lh~C(',,"'l,riog ao C .mptom ooto desta orguuizl",\lO e ;:c,~ii.;'Il' a l,'v;.:· ,t etleito
negocie s j'i l"_';dizadC's de~t'l
nf',!"'.i,.~

o,

':OlUpaa \l!v..
D:tta<1o de I de «zoato de j!);Jô.- R«lpl, C. L"pl/Jil.
Julm
lV,,;J;; ._ Ckas • ._1. \-\''''1; .- \V. F, Jllc!huis h Ivnior, L. F.
H''í'!''[l i'''- /'W'IC" F. 1!0"''1nl . - O. I,'. 311'»dl. - D. L.
Tra:,-.

I:')
A residencia e li. occujocâo do cada
8UPI';\ditlt dírectorta e a que abaixo BC segue;

IIW

dos membros da.

John W. Waitz, prcduetor de eleo, OH City, Penusylvania,
Ralph C. Luptun, advogado, WiIJnington, Delaware ..
ouae. A. Waitz, supte . do oteo. Oil eity, Pennaylvania,
\V. F. Melhuish Junior, ccerector de immovets, pittaburgh,

Pcunsví vania,
L. E. Replo!!l.', í-tem idem. Nova Yor-k. Nova York .
.ramcs V. 1:.,"'1u'd, JlI'~lilll'H:t;'i\.'iJ:·O, ücston, Ma~~,tcilu;;;,eU;:.
O. fL 'MOJll:t, eruprciu-tro, on cu. Pena svtvunin ,
V. L. Tl'ax, mauutactureiro, OH City, PO[!',lsyh"ania.

Foi lida, a. acta ,h pcrmorre icuníão de incol'para.,lores. ;~ qual
foi approvada.,
1"01'<1111 eleitos -mcrecs rJ:1 ccn.p.mhia, para sc-r-vn- pl>!' espaço
de um anuo, ate quo os seus aucceseores sejam eteuoe fi qualificados, os seguintes senhoresPresidente. .rcnn \V. wete .
Vice-pl'('sidente, D. L. 'rrax ,
secretario, I". L. Bcusingm-.
'rneecureíro. F. L. acusinger.
Sondo cmprss-do I} l:'!'{'~i'!"nt(' .lc Cll'.:j::ú pa.ta rplf'_ foi eleito,
ordeucu ao sccretano qie pn~stasbe v juramento '1') seu cargo, o
que feito, Ine foi dada posse. sendo resolvido que fosse tran;;cripto
para a presente <teta esse juramento, como abaixo segue:
rnAHl':NTO W'

C-\'~~'}

J; ,; sr r:

(, '

c:

'r varo D\

P

!>.\"!"I,S DI,\:',IO'\D AND

))ll'A:,Y "

E.,t:\fl0 de Pl!:l:r~\"lv,;:..j;:" COl~c:l:l,':<J de Veauuzu. SS. - ?erante mim, »teuxo f'.';"knaJo, tabulliâo publico (lo F.stado o condado acima dito, <'nm;!'l'f'l"U pes.;(}"lmente F. L. Bousinger,
seceeeu-rc da Datas Dif.!"w'lr/ ",,,! /:.,',/ nU'ljJ("'!!> 'IUI~, tendo devidameute jurado, depõe e ,lil; que cite üermanto Ol[<.'CUbilrJ. os deve-res do c,'tl'~o de .ecrcrsrto ria dita corporaeão.c-. ( Assignado ) F'. L.
B. Usin[I()' [sr-Ilo}. A.'õ~';;!(Jarln I' j,li';rrf,;, !,p"anti' mim, aos 13 dia! de
agosto, A. 11.. '.) [\."1". - I ",~:_.:: ,,',.) :r",. i:. CI'i).'!!, t.rbcllião puh.ico .
P',j' [J1'""",:~" f,·;:a, ucvtciarucntu secundada e aceeíta pela.
maioria da junt't. fOI'Mn nomeados mombrcs da eommrssao executiva
Ui! Srs . .101m vv. W; •.Itz , G. .\. '·,·;:J.it~ c D. L, Tl'':U, sondo o Sr •
.rotm \V. \Vól.;i.:;; '-' 11lt','i.L'Il'" . ,:,t'.'õ'l", <'-fIm autoridade ptlra
e~l'l'c"l' tJJu,,(;; i;,)
~ ..1:0, ii;',.c " ' , CI!l,:!:OU') ;~ meSiua junta

não se rnun«.

POI' proposto dovid.uncut .., {Cita II secundada foi resolvido que
seja e pela presente nque o nresour-ctro autorizado a abrir uma
conta em um bane-i ('m f,,,vor <in e)f1~Innlda com a Frmlhlin Trusí
C"mp,m,".

jl.' F"~'II:·'lill. P,'r':L~~,r''-a[:;'l.

)6

_'CTOS DO PODER EXEC Urll'O

Por prop osta , dev idam ente feib
c secu ndad a, foi reso lvid o que
os orâc tees dest a coin pan üta.
e
dirig i!' em rever-da com pan hia,pela pres ente âqu em auto riza dos a.
que r outr a tõrma para faze r e o soh o seuo da mesma, ou de qualarcntvai- os nocessartos docu men
legu es, cert ifica dos lJ.U decl araç
tos
para sare m arch ivnd as, de med oões requ erid as pela s leis do Bra zü,
a
l'{I<;!
,"isl,ra
r
a
com
panh ia ness e paiz
'e faze r nego cíos no Esta do de Min
as
!'or prop osta . dev idam ente feitaeeraee, Bras lf ,
e
secundada, foi detl bera do
quo ~j;t e pela pres ente tlquo
nhia . no e para e Braz il, o Sr. nom eado repr eeen ranr c da com palo'.
Milt on John son, de Diam anti na,
Esta do de Minas Ger aes, Bra
acee ítae o rece ber cita ções emzil, para em nom e dest a com pan hia
nom
e t;:\ mes ma em qua lque r process o ou acçã o que cont ra. ella
do arasn, ou trat ar IIe qua esquseja, movida. em qua lque r tl'ib uDa l
outr os negocíoa par a
autor-izado por cscn pto pah dlrecr
ctor ia dest a com pan hia. que seja.
O pres iden te apre sent ou entã
H. Bur t JOIWo\'OD &. oom p., cüer o uma. prop osta por esoclpto de
ocm pun jna, em troc al1o sou eapi eceu .tc tMl"lsferir o cede r a esta
tat. uma. cert a. e dete rmjn ada
pt'te dade , deli bem ndo ·se que
pro·
para a pres ente cota , com o abaitosse a mes ma prop osta tran scri pts.
xo seg ue:
PROPOSTA AOS ACCIONISTAS
E DlRE CTO RES DA C D.\T AS
DIAY ONtl AI'>D
GOLD
CO)f PA1\ ;Y»

Sen hore s _ Em troc a. e por inte
gral pag ame nto de todo
pita l da Da/a s Inam onâ a»d
(;ol'l Com pa»y , Incl usiv e cem o eeo consent ime nto dos inco rpor ador es
"jfp l'tlcc rnos ·lhcs pel:l. pres ente e as ac<,;õ.ll! por enee subo orip tas,
a
prup
r-icd
ade situ ada no díst ncto
da uíam untm u, Esta do ue Min
prop ried ade esta conh ecid a pejoas uerc es. Brae ij, .tmo ríca do Sul.
nom
Data s. cons rstin do de «cre u de 25.0 e 'le Data s. pert o da cid.rdu de
0,) geir:t::l de terr as, min as, casa
bern rclto rtas , etc.• peja. raao aver
s.
a dita. propr-iadadu livr o e dese quan tia. de $10 0.00 0.00 . esta ndo
mba raça da de todo e qual quer onu s ,
tem caso de ser acce ita a Pl'o pusb
sopr a, o inte iro eapl tal em
acçô es dess a com pan hia. exco
ptuatu!u as a.cçõlS já suba ceip
tas,
vera SOl" emt utdo á nOSSa orde
m, pago inte gral men te e Iívm deimp o'ito ~orttJ'a ao entl'e~;l. ao
de
repr
oson
tanr
a dess a com panh la dos
.üuu .e e tt·ML~fer,·neia". .lev
tdam
ente
oxrcut&da.s, dil prop
SUPI':I men -ion a.ru CutUO seja
de
conv ente nec ans seua pl'ocUl·a;rrdn
_ De VV. SS .-R . 1I11rt lotrn son
l()re~.
& Cum p.-F l'an ldin , !'on llsy!
13 do Hg-O!:'to tle I~J05.
v3.o ia,
O pres iden te apre sent ou iamb
om
a
mso
lueá
o
doa
acci
auto riza ndo eos dfre ctor ss
compr-a da prop ried ado, etc. , onis tas
entã o a segu inte rosol uçâo a reita
send o
,
secu
ndad
a
e
lIna nim ome nto
ado ptad a :
Vist o que :lo propi-íedade ctle rccl
da em troc a pelo ea.r ital dl'st a
eom pnn híu por 11. Bur-t Jotmson
corl",ra<;;ln.:lo ,lire ctur iajn lga ser& CUJllfJ., em sua prop osta a esta
mil dolt ars, e eeco ssar tc para. os razo uvel ao Imp crta ncia de cem
a que cst,! se dest ina.
Fica r,)oolvitlu pela pres enteüns
, de accordo com reso luçã o aos
eccíomseae, edo prer c ua pr-im
eu-a r-eunião, autor.z.cndo a mes ma.

que seja. 9.oooita a. dita propost a por pagame nto integraJ.
ca,itaJ
da. compan hia, de accõrdo com os termos da mesma; do
ftcaDdo OI
offlciae.!l desta compan hia pela present e autoriza dos & dirigir
e re·
eeber- as ecaneierencías e cessões <la proprie dade eepeeití
na dita.
proposta, devidamente exeeuta das,e emittir em trocaceda
da mesma.
o roteiro capital em noções. pago integra lmente e livre de
impo!lto
para tal pessoa ou pessoas. corporação ou corporações, como
ror
designado por ordens, por oaeeípto dos supra. mencionados H. Burt
John80D & uomp., exceptuando-se unicamente as eccõee subscrip u.s
pelos incorpo radores , as quaea devem lhes SOl' emítud es ou a ordem
dos mesmos.
POI' proposta, devidam ente (alta e secunda da. foi resolvido que
o theacur eiro passasse um vale ao favor de Jchn W. Waitz da quantia
de onze mil dollars ($ 11.000.00), quantia esta adeanta.da por este
para ao compra da proprie dade de Datas, em addição a outras quantias pagas pelo mesmo.
Por propost a, devidam ente feita e secundada, e peJo voto unanime de todos 08 dírector ea present es, o DlUI18f'O destes
foi
tado para neve, no corrent e aeno, sondo devidam8llte elei.toaugmen r
da compan hia o Sr. F, L. Beusinger, que servir! como taldlreoto
até
a
primeir a reunião de accfonistas ou até que seu euccesscr seja
eteno,

Nada mais havendo a tratar, fOi por propost a encerrada a
sessão.
F. L, Beusing er, secretar io.
Ttie Frankli n n'usI Comp'lil Y, Frankli n, Pensyh ania,10
de
agosto de 1906.

Certífleo que o Se. .Iohü W, Waitz depositou nesta, a cre-nte
($ II.UOO.OO) sujeita a choque,

da
Dat'ls Dialnfn, d anti I;,)lrl Compan!}, a. quantia do onze
mil dcllata
Ttrc r"an"li » Tl'usl Compan y (asslgna do) por E.

nleah[ti

y, the" mretro.
gstado rle Pensylv uniu. _ condado do Venango.
Perante mim, tabelliã c publico no e para o dito condado, compereceu peasaalmentn E. BIeaJi:ley, POI' mo» conheetdo como o tbe·
'''J~/''{>i~'(J

da l'I'<J Fr,wJdi n Fi'tI,<1 Cumpan!J, lle F;;nkL: I, Pensyt.
V,UlIa, e reconhe ceu 'J eer-tiflca do achna C0HlO seu aC-&J
official e

retro.
Em testemu nho tio quo asslgno o scüc o present e aos 30 dia.
de agosto. A. D., da !!lOr; - O. L, Bleal1ley, tebnllíâ
o publico .
Estado da Pecsylv ama - Condad o de \"'llll.UgO.
Eu, D. rc, nucnen an. escrivão do Juízo do Orpbães, no c ~ra
c dito condado, sendo o mesmo 'I'ribuna l de Al'chivo, certifico
que o
Sr. O. L. Bfeakte y perante o qual o instrum ento t'scripto aanexo
Iof jurado, ou rnconhecnío, na época em que adminis
tal juramento ou tomada do prova, era. tabelliã o publico do trou
dito
,
alH domiciliado, e devidam ente autoriz ado e com poder decondado
o mesmo, e (IUe estou familia. rizado com a sua tem-a e creiotomar
T6r·
B~~c~L;~o

--

1~07

2

iN

ACT('~

no

P"D~;H

EXE, TTJ\' ()

dadeu'ameute que a 8f1.,;ignatura
do jura men to. ou certificado. 11
gen umu a, e que o dito inst rum
ento foi executado e rccocbecído,
accordc com as leis deste Estudo,
de
Em test emu nho do que , aesi gnc
o pres ente que puz o sello do
dito trib una l. dado ~ID Frau kttu
no l° dia de sete mbr o. A, D.
!00 6-- D. K. Buc h"," ", escr
de
ivão do Juizo de Ol'p
hão s.

Ahl'c ao )!inisl·cl';<> d,,~ Rc!3çõ"S
I';" lCl'i"I"'S o "TOt!; to ,k ctnc cent
a cont es
dr- "~,li, (;o~nf)().)(lO
l).I,

l.-i n,

1.,1~1.

OU!'O,

Slll'p l".,J" llI.1 r:;

J. 30 d .. d",,', ,>I,,' ," d,· 1!'U.J.

\",·d,~

," ,lo <lrt. ,," n:l

o Pres iden te d:, Itcpubfica
da auto riza çlio conc edid a pelo .Ios Esta dos I)uidos do Braz il, usan do
decr eto legl alat ivo n , l.ü3 5, dest
data , dec reta :
a
A!'tigo untco . Fica aber to ao
xün lete r!o das ttetacõos
r-iores o ore. ruo do ciuc oeu ta
cont os de réis (50:01l0,lfQOO). Extesupplerucnrar á. ver ta 7~ do
ourn ,
art. 5" da lei n, 1.45 3, de 3')
deac mbr o dl' 1905.
4e
Rio de

J:Ul ('j,:O ,::

de jane iro rlo IOlli, 19" da Ropubüo
a..
AFFO:"'SO .\I;"l '_"TO !\IOR I':II\A
PF,:" \NA,

Iiio-Hvanco.

D!·:Gln:TO N. õJI3 -Dr :: 5 DE
JA:"i I,mO DI': !007
.\ 1,>"<'

~"

!\li" i,I.('1 ';" ,);, Guer-r-a o ('l"ed
Ho <I" I. 7,;~,; ;:10$::'1),'" ~llppkl;,;
~), ,I:, ki li. I.r,' :. oi"
:l<) ,1" <1",,,,,11,,'" ,k 1:'0"'.

" 1',.,.[". In·' ,j'J ,1d.

Jl!;'"

o pres iden te da Rej.ubliea dos
ES!;1I1os Unidos 010
usan do da. euto rlau ção quo
il,
lho conf ere o decr ete logiBraz
n, 1.038, destft. data , rese
~lat ivo
rve
abv
lr
ao
xüm
ster
to
<Ia
Gue rra o credito de 1.765:730~2Ui>, supp tem
ento r ;i verb a IOA do art. 9° da.
li. 1..t5 3, do JO do deze
lei
mbr o ;]0 l!.l1l5, pata nceo rror
ao paga mon to l!e & .. Idos, etap as e gr::tt.iti
c:l~C~ de praç as de prcv
.
Ui') de ";'no i/',;, !} de jane i.n de
11}l';, 19" da Ilep ul-ll ca,
AFFO :S~O AL"GC.~T(l .:\IOl
U:lltA

Ilers ucs ],'. d"

Fon~c((l..

[>":"'-.'.;A,

acres
DECRETO N.

Do)

6~H4

sonsn

-

Y.X:ECUT1VO

DE 5 DE

JANEIRO

I'
DE 1907

'I,r,., ;)0 i\Iinisler i" ,I" Ouon-a o credite rlo :JO;OOO$, suppkm
eatar<i

verba

n' R. 28 ,j'J ""t. 9' ,la lei lA5:3, de ;10 de dcacmbr« de 1005.

O Preai-lenbe da. noj.ubn ce dos Estados Unidos do
resolve, usando da autor-ízação conferid a paio decreto Rra.zil
I<,gislativo
D. 1.640, desta dat..n , alu-Ir ao Miuiste rtc da Guerra o credito
de
30:000$ , supplem entar á verba 1& 0.2:3 do art. !J" lIa. lei n.
1.453
de 30 de dezemb ro de 190:-"
Rio de Janeiro, 5 ,le janeiro de '907,19 ' da Republi c •.
Al'"FO~~O

ACGUSTO

MOREIR A. PENNA.

Hermes R. da FOIlseca.
DECREO

N. 6315 -DE 10 DE JANEIRO DE 1907

Abre ao i\!;lli,!Cl·i" ,I" GUcrl"J " cl'c,lito e s trnordiuar-io
de 8;000$
destinad o J(l pa;:-all'f'nlo do "r'! ..n~do 'lu" compete , do 1(1)3
a 1006,

ao mestre ,I" ·,i\;,-iu" d,> .,:,rJ, hr.,nC,H d" c~li"eto, "1"< .nnl d~
ra do F.s'a([" d.1 Il.,lti:, Antonio !l,'ntn r:uilllar ;,r,

gll~r

o Preside nte da Repúbli ca dos Estados Unidos do Brazil resolve, usando da autor-ização quo lhe confere o decreto
tivo n , 1.643, desta data., abrir ao Mlnister-io da. Guerra legislao oredito oxtraor dtnarto de 8:000$ par-a occorre r ao pagamr -nto
de
ordenad os de Antonio Bento Guimar ães, mestre da. officina de
obras
brancas do exnocto arsenal de guerra do Estado da. Bahín, nos almos
de 1903 a 1901;.
Af"FONSO J-l"Gl·STO MOREIR A PF:NNA.

Il ermes R. da ionseca ,
DECRET O :"J. fi3lG -- DF. 10 DE 'A:"ElllO l'E 1907
:\1"~:l0 ~Ij"'"h-'·;·' .:", :l

papel,
,Ie

'''Pl'km,'nl~..

d('Z~Hjj"-,,

oj,·

191)~,.

I"ç,;",'; I-;xie,·jol'c·s "

"

\"'l'IoJ

3" d',

nrl, :I~

<'I",-,]il<> ,L-

<1.1 lei

D.

1..':;0:000$ ,
fiei':. <1<> 30

o Preside nte da Repúbli ca dos E~b.dos Unidos do
:
Usando da autor-íxação concedida pelo decrete Brazil
le~jslativo
D. Jf,34, do 3 do corrent e, decreta :
Artigo unlco. Fica aberto ao Mlnlate rlo das Relaçõe Extertoros o credito de 1.850:000$, supptem entar li verba 3~ do sart.
5"

acres DO ronen EXECUTIVO
da lei n. 145.3, de 30 de dezemb ro de 1905, para. ccccere r ãs desposes proveni entes da. reunião do congres so Pau-Am ericano
,
Rio de Janeiro , 10 de janeiro de 1907, 190 da Republica
A~'FO:';SO AUGUST O MúREIR A PSNNA.

DECRETO N. 6317 - DE 10 DE

JAl\'&lRO

DE 1907

:llauda :ob8erva.· o decreto n. 6819, de 30 de junho de 190:;

o Preside nte da Repuhlíca dos Estados tinidos do
tendo em vista. o disposto no art. 6° da lei n. J J4~. de Brazll,
30 de
dezemb ro de 1003, mvigor ado pelo art , 18 da
n, 1452, de
30 de dezemb ro de 1905, e arL 17 do lei n, lei
1';10, de 30 de
dczombrc findo, resolve que seja obscrv. wo, dentro do
actuat
escecícr c, o decreto D_ 0079, de 30 de junho de l!J06.
RIo de Janeiro , 10 de janeiro de 1\107, 1':1' da Republl ca,
;\FFO:'\SO At"Gl:STO MOREIR A PENNA.

Dal-'id Campis ta.

DECRETO N. 6318 -

I>t;

10 })I-;

J.~N;IR O D!: J9(I';

\:"·C ~;, ),li,1;4", .io da Fazenda o cr"t1Ho ,l,. 530;UZ"$4')2,
papel, c
S,r.I:IKI'lS, 0""0, para oecorrcr u.> t1espr;za, ,]" pe~soaJ e material
da
I;"i"" ,I" !:',n\,.'r:; 50, nO c,."rc,ici o ,I" f'm.

o Preside nte da RepubJic:t dos Bstado.s Unidos
Rl'azil,
1J9i111l1o da autor'ia acão contida. no art. I! da lei D. .to 1~'-;5,
de
r, de dezemb ro urttmo :
Resolve abril' ao Mlntsteric da Fazenda o credito de ...•
530:9i4.->492, papel, e 800:000$, OU!'", para occorres-, durante
exercício de J 907, as despezas com o pessoal e materia l da Caixao
de Convers ão, de accorco com a demonstl'açolo que a este
acompauha,
Rio de ra-etrc , 10 ce janeiro de 19(/" 19° da Rcpuhlica..

AFF,mso Arcr.sr o 'JoRP.IRA PE"iNA.

21

ACT08 DO PODER EXECUTf\Q

Demonstração do credito prltCiSG para as despesas com a execuçâo da lei n., 15'75, de 6 de dezembro de 1906, que creeu
a C&1:u. de ConversA0, tanto para o pessoal como para o
material (art. 11 da mesma lei) no exeretctc de 1907

'fOT"'.
r"PEI.

Popel

Ouro

rE~~O_'L

'I'abelb~

anuexos ao deereto l i . 62m, de 13 d~
,lú'lembro de l00Ej•.•.
GI'atific~çiio aos "mpl'egados de Faacnda, em
commissão, relativa ao
exercieio de 1907, coeformll o aet , i9 do cttado dlfC1'êtO..........

Quatro

serventes

ex" 1110$
m<lu~a~s, 0\1 1:2üO$
nunuaes............. , ...

~7,c.;400$OO{J

t5:724$4~

tranumerario~

4:800$000

:n,,:92~$1!!2

~1"TEHIA!,

A seignatura e conferencía de notas e lacr-amente
saccoa
thesouraria.••.•..•.••
Ed'jediente o dcspezas
Iversns , inclusive o
allianlullJellto
porldl'o e 200$ monsa~'.
nespcxas com o fU!"'ioo
nutas, UcrIisiciiO
de papel na 'asa da

"

""

'0

.5;000$001}

70;000$000

"

~lo~da, inC!usi~p fúr-ia
extraordinar!a ,le> pessoat rncarre"nl!n da
*colisaç50 p ?-x"cnçJo

d~'sn

.< 1">";,:0 •.••.••••

E nCOlllm. u !u~ "0 nolas
e out rna de._pc?a.< 1'1'._
lali'-3s
c:lllll,;o d,
Z1 .1. [">f 1$(I(lo •••. , ••

""

lj():U(JI)$fJOO

-

n'i:OIli'$()(JO

530: ~)24$492

800:(HJ(1$t100

SOl): OOü$lJ()1l

-Gont~bilio"'ole

du Caixa de Conversão, em ~ dc dezembro de I~.

/lat"id ('aml'i"t(l..

ACT'Of; 00 POnt:J\ EtE
<:l:TIVO

DECRETO N. 6319 -

nc 10 ou .JANEIRO DE
1007

'b," e ao Mi uis !('l 'io da
F(I'"~,n,b o cre dit
o ,jp ?1::>16.~t41 p,1l '.l
,lo pessoa e ma ter ial
duC aix a ,k Conl"N'_'5
o!lo cxe rci cio

(1,<

rJcsprz~<

dc lOO(j.

o Pre sid ent e da
usa nd o da aut ori zaç Ropubüca dos Estados Unidos do Rra
6 de dez em bro ult imão colltida no ar t. II da lei n. 157 ziI,
5. de
o, res olv e abrir- ao
o credito de 21:
$J41, pa ra occorrcr-, Millist(ll'io da Fazenda.
mo nst raç ão qu e 53G
de
ccc
crd
o com a
a est e aco mp anh a,
ás
ex erc ido de lW ô, com
pez es e1fectuadll8 deo pessoa! e ma terdes
ver são .
ial da car xa de CoDO
nRio de Jan eir o, 10 de
jan eir o de 1907, 19" da
Repu1Jlica.
AF FO 'JSO An '.rS T<
l I\fOI~r.:IRA PE NN
A.

])q,vid C4 mp ist a.
De mo nsr r-nçêo do
cre
ecu câc da. lei n. 15dit o pre cis o par a. as despeaas CO
IU
75 , de 6 de dez em
a. ca ixa de Co nv
bro de 190 6, qUB a ex,
ers ão,

cra ou
eeu eo pa ra o pes soc
ma ter ial (ar t, 11 da
t. comô pa ra o
me sm a lei ), no exe
rci crc de
19 06 .

PI-:SSOAL

'rebenas eoneses ao dec
de i:l de dez em bro reto 11. C26••

i006 (vencime nto s nus dias ::!2 de
li
mez e anuo) •.. ,., ..• 31 do mesmo
11J'atiOcação aos em pre ••. ••• • , ••. •
gad os de F;t.zende, em oomruissâo
rel ati va ao
mesmo perlodc (confo,rm
do cit ado dearetoJ .•. e o art . 4IJ
... ... .•. •..
Qlt1ttro ser ven tes ext
ran urn era rfo s. ã
me ãc de 10')$ me nsa
10 diag do mez <In sea es. du ran te
ern bro . ... •.
)!A TB RI. \I,

''>signu.tul'a e
fer enc ia da nocon
tas ,
se nd o:
I. Pa I'a pa ga me nto
aus

empregados do 'ruo-

SOIlM, pel a asa ígn etllri~ de m.ooo
no tas ,
!Í raz ão de 5$ po
r miIhef ro, nu lIle z de do-

»n nb ro. .

"..

l :"~5,)OOO

P''1 'el

30J$150
II):i8~'?-Jj

Ar.TOS 00 NJDl>1\ I':Xl>ClTI\O

11. Idem aos empregados

da CUixa de CODVer

H

são pela essrgneture
de 7.000 notas, á mesma razão, idem idem

35$(01)

I :080$000

Despoza com o fabrico de notas, acqutsíção de papel nacesa
da Moeda, inclusive
féria estraordtuarte,
do pessoal encarregado da üscattsaçãc e
execução desse servrco, sendo:
I. Fúria. extraordinaria,
de accordo com o ano
nexo ao omcio da

Casa. da. Moeda, sem

numere, de 3 de Ia»oíeo do 1907... , ...
ll , Gratificação ao peslIO&l da. mesma. rapar
tição, conforme a nota junta ao referido
offlcio.•.••••.••• ,., •

4:345$756

1:550$000

Ill . Acqutsíção de macbinas.Iampadas eleetríeaa, tintas, conforme
as contas juntas ao
rnB!mo cnteto•••..••

:::747$140

IV. Gratificação aos runectouartos incumbidos
da üsceneccno. du-

rante o mez de dezembro, á razão de
50 % sobre os vencímentes dos seus eargoa, um IQ eseripturano d... Thcsouro o
um inspeetor de Fazenda
,

II :347$8gf)
jl:5.16.~141

c~,

ira 'l~ Conversão, ') no janeiro de ;9:)7. -Vnl)id Ç'lmpista.

2.
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DEC RET O N. 6320 -

m; 10

DE

lANEmO

1007

DE

Abl' e ao Min istcr io da ,Tll$t;Q3
c Neg ocie s Inte riore s li cred
ito de
70:838$701, aupp lcmc ntar- li verb
a n. 13 do art. 20 da lei n.
1611,
<!" 30 do deee mhr o rir- lf1Ofi.

o Pres iden te da Republt
usando da auto riza ção con tidacu nodos .f<::stados Unidos do Brazil,
art. 3° do decr eto
B. 1&5. de 2 de janorro
slativo
reato, r-esolve abr ir ao Minlegi
Just iça li Negocias Inte rioremisterio da
es o cred ito de iO:838$704. sup plem
á verb a fi. 13 do art. 2G da lei n
r
, 1617. de 3Q de deze mbr o de enta
par a cccc rrer ao pag ame nto,
1906.
de
aeeo
rdc
com
a demonst âoju nta.
ao augmento do vencim
s con eed idop elo citado raQ
êeeeetc aos
membros da Curte de Appento
eIlação e ao proc urad or gera
l do Dist
Fed eral , no peri odo de "] de jece
rro 8. 31 de dezembro de 1907.rieto
Rio de Jane iro, 10 co jane no de
1907, 190 da Repubhca.
AFFO NSO AUG USTO MOR E1RA
PEN NA.

Aug usto Ta"are.t de Lyr a.

Dem onst raçã o do cred ito supp
rem enee r- prec iso li verb a. n, 13
art. 2 0 da. lei de orça men to
do
do exer crcí o de 190 7. par a paga
men to do ausm eneo de venc ime
ntos . conc edid o paIo dec reton, t.G2 5, de 2 de jane iro
corr ente , aos mem bros da Côr
App eUa ção e ao pro cura dor
te de
gera l do Dis tric to Fed eral
con tar de 7 de jane iro a 31
, a
de deze mbr o de 190 1
CSI'te de Appellaç<;o

J presidente •... .... ••• ...• •.••
••.• ..• 4:4Z7$419
2 presidentes de cam aras a.
4:427$419
cada um
. 8:854.~8
12 dese mba rgad ores idem .... •...
•.•• .. 53: 129$928 66:4 IJ$2 85
Ministerio PufJlico

proc urad or geral .. ' .••• •... •... "
Credito preciso.

'
, •... '

" •.

4:427$4!9

, ..

70:8 38$' ;04

Prim eira secção da nue ctor ta tia
Contabilidade da Secreta.ri;'
da Just iça e Negocias Inte
rior
801u a, dire ctor de secç ão, intees. 10 do jane iro de 190 7.-C aTl' alfw f"
rtno .c-v tato , -J. Bor dini , dtrector
gara l ,

ACTOS DO PODER EXI':CUTIm

DECRETO N.

ô3~1 -

Di:

25

ro DE JANEIRO DE ID07

Dá instrtlcções para a eap ediçãc e entrega de novos utatoe aos
eleitores no Di.tricto Federal, na couformidade do decreto
Legilsalivo n , 1.619 A, de 31 de desemb ro de 1906.

o Presidente da. República dos Estados Unidos do ilrazil. üe
conrormtdede com o disposto no § 50 do aI't. l» do Decreto
legislativo n, Jr.l!l A, de 31 de dezembro de HJOO, resolve que,
para. <l. expedição e entrega de novos utctos aos eleitores no
ruemcto Federal. se obser-vem as .nscuccões que a. este acompanham, assignndns pelo Ministro de Estado d:~ .Tustlç:l c Negncios
Interiores.
Rio do Jnneu'u. In l\B jaucrro de ID07, I!)<> da Jtcpnbtíca.
An'oNSO AUGUSTO MOREIltA PEr\NA.

Augusto Ta'tJares de L!fT{1.

Iustrucções a que se refere o decreto n. 6321, de 10 de janeiro
de 1907, para a expedição e entrega de novos ersutos aos
eleitores do Districto Federal

Art, 1.° No Distr-icto Federal serão expedidos novos titulas
aos eleitoras a1isbdos na conformidade da lei n. 1269, de 15 de
novembro de 190J, ficando sem valor- o> ütutcs anteriormente expedidos.
Art. 2.° No dia. 20 de janeiro corrente, os pretores desta cupita.1 reunir-se-hão no edtüoío do Conselho Municipal, as li horas
da manhã, e elegerão. dentre "i, o presidente da. junta incumbida
da. entrega. dos novos tttulos ,
Art. :Lo o juiz federal prosídonto da junta do recursos orettoracs ou, em sua falta. o respucttvo subetltutu legal, remet.tel'á..
110m a neccasarta anteee,jpocia, ao preeídcuto da j unta. dos pretores
não sómento os llOVH.~ titules para eícttoree. ruas tombem os livros
para. recibos desses tttulos, sondo um para eadn pretor-in depois de
rubricar uns o outros.
§ I." Os titl1los

~Pl';'i" unprcssos ,,<:nf,)l';lJe o mo.íetc uunc..co {j
pela, S"(·,·ctal'i;t de Estf1du d,~ Justil;:;t e Negocíos Iatenores que tamnem p]'r>yidml,~iai\i sobre tI preparo dos üvros peru
os recibos dos mesmos utntos .
§ .2. 0 Os livros C os talüo5 110s titulos .teverão ter, na prlmeir'a
folha, fl cartmto ,h xucrctartc de Estado. C:~"a talão deverá. conter
1,,0 títulos.
Art. 4. 0 Pura '1lJ() possam SOl' expedidos os novos titules, 1l pro-

forneci"{}~

sidente da junta Jus pretneos roquisitm-a do presidente da commissão de uttstamen,o ;~ list~ dos eleitores ausedos. com as raspe-

cuv as

e_~pc{-ineaçtJc~ por
tl'anSCl'i!J~':io
'l!istil!lW

Ill·ctol'ias, uu, !la sua nuta, (l:,
uvro s de
lltO.
Art. ;i.o ,\ f)ntI'f'g-a dos títul os :tos
urop t-ios elei tore s, nâo send o
p..r lllitt i<!" o rlwe lillll Cllt" por
mei o de 1'1'UClll'i~dol', cOlllcçar,L
dia: lO dp jarw iro eurn:nt,p, JIO
no
:lc-á. uoa dtas utois, (las !! horaodm etc do COl lsdh o i',Jn nida J. e rars d:t mnuhã .ts ·1 tla tar-de, exce
no dia 30 ,lI' mnr cu do <,UJ'I'('IIt,
pto
baíuos .ts ü hora s ,ja tard o , ... unno , enr 1j1l1' tcm nuu rãu Og tra·
§ I. o Os titul os set-áo a-,,~j
-enç a do pret ol· da rosp ecu vc :![j:td().~ 110 :tdo .Ia entl 'pg,t e na IH·o.
Iwc torla , em prim eiro tog.noteí tor f~ depOIS peto meS!110 prut
ot', ou, em sun falf,a.. pcl,} lia. pelo
tor-iu (le num ero íuuu edia to. n
prcoluí
tor e ') pret or tam bc,u a':t~igmtl
') resp ecti vo canh oto.
'ão
§ 2. GNo.~ um; ]Jl"imúil'Os dias
rlo praz o. s:'l'an entregues aos
11I'oprj.,-s dl'ijiJl'I\~alisb,fll"
n:l~ Ill"d ol'!a s slll'Hl'b:J,na.
~ 'H seus tttuí cs
1l1,I'H )"{:s W'di IlN J'l'(,/.Ol'ü
:', ,I;t~ J I (!;t lllalli:;1, ;i.~·1 hora
s ,j:t tard e,
,11lr:J,ni~ Cilll-;l ,Ii,ls ('1Il
,~:r,h 11lI1 :l.

,1<,

().~

cr

:jtUj'I'_~

(JIW

ll:,n

1'('ecl)('I'PIIl ahi

eeus

t.'if.ll!us irflO 1'('et1ifio:io "" C'Il ,;dh " vluu iuip af.
~ :l. ~ unn udu ~(It· il ((yi,l
o_~:>.
;, titul o, ill'l', ,-si,I Ollre tia jllilJ.:J_ :L i(1l'ni:id'lde du ,~i,h,I;;o (1111'\ rect emo
{,"i:.':il';í '1111\ U mes mo cida dão
"1:111.11 at.rest;~,l(l de i,jO:ltiol,
uprc lde
:tlltOl,üla.d(' .'lltli dlU· i;t "11 dni(',~;l.!l01" pess on , passado por qua lque r
u ,1,\ poli da, oom tant o
que n Ietr ra
e a firm a seja m l'cc,JII/wd,la:s p.u'
t:ilieHiãll.
§ 'l.0 Os titul.);; ;u)[cl>itJl'lllCll
l(~ ,\\])('dii1:JS u:t:. "crv L'ão
de l}fov a
de illcn tid!t de de pcss oa .
:\1"1.. n. ~ O jlJ'e sidü aie ,la jllnt
,t de !,l'ettll"e~ l·cql lisit
\IiIJi$tepio ,Ia JIl~t.iç,t c 1'ic'-.'1"'h)
do
S tntc rtor e- os cux une ee uecea.rá
ssar íos
llara sern m pllss :t,lo s os I'l'lh l"
ütut ,», elcl torn es.
Art. í. G Com c usta 0110 :; li"I'O
S a 'jHe se rorc re o art. 4°.
pres iden te da junt a dos »ret orcs
o
u-at am a., pres ente s jll~f.rll;~çü[) . tenn tna. tos os tr-abalhos de que
s. euv iura ao pres iden
te
miss ão 'te aüst ame utn, p;I,I":t sere
da comm l!uarc1a,lus COI!)
'I. este j·d:ü i\·uI . os
Iivr os de reci bos de cntr-úo<a os doc ume ntos
dos novo
elcit()nj.('~, u" titul os não
recl ama dos c 'Imlü~;illCJ' outr oss titul os
«oucerncute, "")8 meunns tl'a.b
pape is
alhos.
,(~lJel_,J,~ 'In

Hj'l, I" hIJIl 'il'", IH ,I,'

1_.'/1",'.

.

i;ln,~im de 1~I07.

'li

_1"fl",<lo

J~n-m'CS de

Modelo a que se refere n ar-t , 3°, § 1" do decreto u. 6321 de 10 de janeiro de l\JO?

~t4

,
1ii Z

-"
~

11

~

...;;;;
...

,.,=
<

d

'E"

~

~,

."
~

~

j

N',

ti '

"f:.

"

...-e

~

i
o::.. ..I

"~

·" .. -~

';;

~

!•
=

~
I

•

I ;:i
I ..

:!

g,

•.-.,

.: ,.
~~

.-.-

t':

-,
~.!

••

Rep,bii<a d..

I

.

,-',

,I

s]
g II

.~

• ~
~
fA
}

s

I

~J

l)oorolO

isl"d~

Dnid.. do SI..il

Legillt.tivo D. 16111 A da 31 ~e dezembro de IWõ
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TITULO Or: El.EITOR

msrnrcro

_

FEDER.\L

ªis

l'relo,·ia..
SecQio
NOMS

no

a~mTOR

~il

Q..all/leotit'Os
tdsde ..•..

Fl\'acio
E~I.do

civi!

Prolis,ão ,

l\1)rle.

~o

'IlirU'Ui li PntQr

Pml('I" U

Jula. i' lhnnlll

...I,...tll'l to RI,IIU

~

AGTOS DO PODER

exacurtvo

DECRETO N. G3.22 - DI; 10
Df: JANE IRO DB: 1907
App eova li nova Iabn lln ao num
ero.
clas
se
c venc imen to dos
da Dele gaci a Fisc al do 'l'hc sour
u Fede ra! no Est..do de Mat toemp rega dos
Gros so.

O Pres iden te da. Republlca dos Esta
dos Unidos do Brazil. para
execução do decr eto legi sla.t
ivo D.
, de 13 de julo o de 190 6: .
Resolve epp rova r a tabella, que1481
classe o vencimento dos empregados este a accm pae he, do numero,
Fed eral no Estado do Matto Grosso. da Delegacia Fiseal do Thesouro
Rio de Jane iro, 10 de jane iro de 1907
,19" da nep ubu ce.
AFFO;-;SO AUGUSTO MOR EIRA
PEN NA.

Dav id Cam pist a.

'l'abGlla do numero. classe e vencimen
to dos:
FIscal do Thesouro Federal no Estadoempregados da Dele64CÍa
de Matto GrOsso

Or.oF .N.\O O

•
1
1
t
a
4
.(
"

t
1
1
2

--

I
,

Dc!~gado....

•
.•.•
Cou lad" '·...• :·.: :::: .::: · . .4:õDÕ
$rnió
Proc urad or li._,'..I... ...
~:ti(lO$OOO
Primeir~c""I·iptl1!·ario
s
.'3:200$000
Segu ndos . ..... ..... ...•
2: loo$úOO
Tero eiro s.. .•.•. .••• •.••
l:iJOO$OOü
Qua rtos ..... ..... ... .••
1:30 0$00 0
T!lc so"r ciro paga dor. ..
3:(;00$(l{l()
Fi~i." ••.• •.•• . _... .....
.
t:HlJIJ$OOO
l;"'·t ,'1·3 l"io. ..... ...•• ..•
i:6'J\)$OOO
porre;I"<).•.. ·...• ..... •.
2:000$000
Cunl;mlQ~..............
7011$l)(Jl}

S31a(';,," '1
l(.~,

11':'"
:\"1)

:1$ <'m

-- -- -- I- ~-

:1:(100$00

3:000$000
l;:OOO$0OO

2: OtIlJ$ooO

1:800$0011
1;(;00$000

;;:~OO$OOO

800_

U:400:$000

1 :200$OOlJ

14:400$0110
9:Q\lI4000
10:000$000

.~::oo
800$000

5:800$000

4:80~

=

800$000

2: 4liO$OOO

3:00~

2:000$000
SO;8(}O$!lO()

<et'v rndia., •••

2:700$00<J

------ - - ----------

Rio de .teu ciro , tO de jane íro de

((){t'.'~

-'-_.

Dav id ('am p€sl a.

DECRETO N. 6323 -

DE: 10 DE JA~EIRO DE EJ07

Crea o serviço geologico e

min~l'alogico

do Bl',nil

o Presidente da. Republíca dos Estados Unidos do Braall,
usando das autortzações constantes do n. I, alínea a, e u. XXIV.
§ 8". do art. 35 e do art. 36 da. lei n . 1f>17, de :{O de dezembro
de 1906, que manda vigorar- os 11\e. Xl e XII do ort.. 17 da lei
n. 1145, de 31 de dezembro de 1903, com a restr-icção do art. 17
(la lei n. 1453, de 30 de dezembro de 19(}:" decreta:
Art.. 1.0 Fica areado o serviço gcotogtco e mlnerotogtco
do Bruzti, de accôrdo com as ínsu-ucçõee que a e-te acompanham, aaeígnodas pelo Ministr-o do Estado lh, Indush-iu, Viação
e Obras Publicas.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, tu de janeiro de H){l';. 190 da Hcpubttca.
AFFO;';SO AVGUSTO MOREIRA PEl'i;:\A.

Jf(1uel Calmon du Pin c Aimeida,

Ins!rucções para os trabalhos do serviço geologico e mineraloglco do Brnzi!
ArL. 1.° uscrvtco gooíogtco tom por tlns pr-iucipaes
I. Fa7Cr o estudoscícouüco lia estructru-a. gcol.igicu., da.
mineralogia, meios e recursos míneracs rlo j."H'ri!,will da RepuMica. tende K(1)l"Ctlld'l em viKt:~ o nproveltarur-nt., dos recursos
míneracs c !l'1'; ;1:<(1,0'; "1I,lCrfici:~e; t) subt n-runc.;s, ,~ ;~ {'ollecta
uo infurmaç,k~s s()[,I"~ ti. natnrozn, ,'ic()lugicl~ f' physlon-a.phiea do
terreno. que !)(l-;;;;1I11 ""l'Vil'lie base ;', IIrl!:\nil.:l";:!.'1 de pr0jt~ctos
lia vías tto conuuunicacào c outras cbra-, pubncas. f!-~Vl!dal
mente as de ju-ovcncào contra. os elreito,; das sôcca-.
2. Manter um taboratcno e museu de g()olo~ia (' mtucralogra e ('o!lert'Jo\l:I]'. olusslflcnr r- conrdcnnr-. ":~l':~ 1":j1II"j('j'jo
IIU palz e IH'" J'l'illdp:w,; ccutrc-, ,-,;1.]":1 ngeil'o~. ;,,,~ .' '110 ,,' ,,·;,s llCcessarias, a.t'olnp:,.nha,I;'$ de i'j;";J',";l';,'('$ :qwl>l.W! ,oi ,,,, ,l!~ modo
n proporoionar ,~(I~ íntcrossarc, o COIl!lC','(ilWU;(J, .. "lal;; cum1'lot.o posuvct, du g:clllugh, nnm-ralogia c )'l'CUl\:W< uuncracs
do Hra7.i1 ; u plTed.ual' j!l\"eo;tif-w,<;~'e::: dd'~lÍC:l~, l'aleolliol'.'g'icas
c (ntl';')l tew!Q,(I";' .i. c ':I'·'.p"Il~·f,() dus 1.'1" j'I'ilh'i:J:'l\-; do -r-rvíço ,
3. preparar (~ fa~,e,' editar mappas, píautns. dttgl"iUlIlll:J."
e desenhos ou 1)IJOto;!l';q,hi~~s, convuníentes para i!lw-t.!'aç.io e
elucidação d« ill\·('.,:Ufa,:i"i('~; rclatoeios, e onu'a" puh!!l'a~'{jes do
serviço.
4. Org-;~lli7.ar e lJIIJJIi~al' ostausucax da pr()(!lu'ç:t" miueral
P. da tndustriu, minelrn P. metallm'gka. du parz : esturlm- rcotoe
rotativos nosupprlmento d'agwl, tanto pnrn il'l'!":W;;;l, como

30
llal':I. il,H ,!r>l1 w«j," '.": I' iwlll
"ll'i: w.< . pl'() "e'/i 'I' ,~ ('~II!,I'j·:
~(JIJ:','
p,,~.• rs 'i.I'(l ''Iiau .''', OI! (>Ilfl

lI üil','I S U" pniz . I) !;t:<i '!',
Pl"'p~tiiall(L~ sy"/ ,elll ntka

·"~. 11

.~Ol'f'\\ lnir w'

(' ju~t.;IJla

s ruipor todo !' o~ ml'i(J~ ao son ~·"
;Ikat l<',,(la' noss as riqu ezas min oruo s

;->. Fnr-neeet- dcd o. (' ínpu
pt-i -dado ,Ie f.\'I'!':'S (0 mluas, -ma çôcs .~nhl'e quP 'Uw< Uf' pt-obem come ál'Cl'C.• <.jp fodo "
Il~S;l!IlptOS c lJW!~I'nellt('~
u~
it ill,lu std!L UI' milll'l'il.(·ã'J'~
;tuS l;em;li~
HD~ ,in seni o;u, sem pre
que rorcm rl!qui!li(;~(I<Js jl"l'J GOI"
l'I'Il, J
Fod crat , 011, culll auto dzll ção dest
e, p~lo~ Gover-nos J,J,~ K::t[l,rlo~
DlI por part icul ares .
AI't. 2." .\ nom eaçã o 110
oal toch ntco (' a!lministl't!.tir,}
do _~pn:iço g:cologico, m.m ü,';c';pess
[Jí';'io do I'a~pr.rtivo dmf e•.~orá
feit a pote .\Iin istro p ter;! U~
venc ime ntos mar cado s [la ta.l,e
ah~tix() .
lla,
Pal' agra plw nníc o. fi dlef,~ llo
~{~I'd('O gco! ogic o u mtn
eral<l~ie(} ,"ed, lI"lIl P;tol o !'(}J'
d'\'T Pt",
:\1'1" :~," 1\0 ,.)!!'~h do M'ni ,:1)
"oll lppt e:
!, I1I)JH,~ar " J".\I liHi l' o P"~",
'al ']11(' ll;'io 101' ,1<' 1I0Il
wa,;~o ,J,',
Mini-,/,/'o, lIt;II""~I
'-lIw ",~ ,-;,j" ,I'i",

teei luic o;

f'

lha! ' ;1~ <li:tl'i:~s do

2, OI'!.:':lll'?;lI', "il'i dl' I'

r1~,;aIL':al' n~ fl';I!"~'ho"
~1"<I!w'i,.'(): ,Jj,'t ]'rl,ll i:I:!o o
_~I)l'\,j(' ... C,)!!! o pp~~f}1t!;
:.1. ":~'!-I'."il:l!', !'''i' "i 011 rJ"lpg

P(L'.~"al

do st'l'r iço

';lf:;(_II, df;~ <!Ilxilial'{'::!llag aut,o
j'i,la ,l.", ">l1I1 1l ,ti~:!k~ a~ t""Jd
·
d!'ll,'i,!,~ ;]1"'e"~dl'i::~
\"'t'[l. o IJ(;lJl
alJ,I,'.ille',)!." '/".' t]',·)I):t'JIII,';

-I, I"Jll ldtn l', 1'I·b",

,,_~ \'C/t

tedo , llllol'I1l:I,,)iics a resp eito '~ qu" IOI' ~uJkilarl) pd" :'fin i,·
das d''.~P'~l;H e ir~ibaJJIO~ 'dre
etrlado,~, al'r{~_~cnl,alH!o
·
,1l:t lllall lWn le U'H tc!:\ tm'i u
cir':llll1SÜUlcl~t,!" ,r,! tu :;t~ as OC"I1IT,'I
ki.l~ do S01'\ 'if)O de tl'te
esb. íucu mbh~o ;
:>, prov iden ciar nos e;l~os de urgc
ooía , cmt ssos
.~f)IJt,~; bst!- ncC 'oN, sutn
nctt cn.t o, em segu ida, o :ictn nas pro\'<1.(.1" 01<) f;,l,e l'W) :
c indk al', !lOS uneos de uup edrm á .•ppro cnto , que m
" ,I'~\-il ,~III!'f,il,llil' .
. \I't,

I."

() i'1','so:d t:2cJHlÍl'O, f'll)nllo5i.,)
de e~p('f'i'lli.~I,.1;: </,'
Jlotoria. com pl'r, "!j,: h, l'.\f',:lllal
':t O,~ ,..."tI'od,,~ c () srn·j '."J ,I,' :WC'J
l'<!O
corn a~ il]~I.I·
llo:'--,,-,,'" '.\XI",.ii,h~

""I" 'l'f'~)w('I.il'\l

AI'(" :>." ti s'T f'/.l l'i"
ÚI·; '.
l,s,'t'il.... III'~:'·':n l' '''''II,:,J'iJid'I"J

j"·,--J.d,i I' 0-'· ;1...) r" r,;". 'Iw~ I !I"

-i.cr o.

,\1'["
"(,n" ;!-;""

p;,I"

"

er.m "
oi"

r. '1"'111

",m!;·, dll Hítli :,l[)l ·ío.

Ar/. , 7," T{),I,,~ O~ dOC'I II1"U
/,().<
er.or.~ ,!,~

Ar,.,

;t

01·) pus. ,(qf

,r,· des)lr'l.:'s ,QT3iO

f)

llI;l/,cl'i,d

I'U!.Jl'i"iHio"

11"'''''',:11 '-"In fal';; ' ,(., ,~"::IJ;IlI
... 'IWIUI'O, que sr'rá
:t I':l':li..!,'. d
IltT('"i,l;~':"
,.iu Sl'I'I'i','<J:

.C; .:'

pl'(~cll'~hi'h

,,"']'\ i'..o,

fod~l,

,'f'I-' ·i'.:" (~ rna. l, trll,l)alhu_~

l 'T'rstTipJ.us pdo ]"~Spf'ct.h..

('." A" 1](o~JVl<l.S old /P,ilS
)H.II '!"

p<Ji'

dH'[ r..

,'~{'d)J(.ur:ll'in,

3i

ACTOS DO PODER O:XCCUTIYO

:2:(:00$-0011

('111:;'(', '~Um 'H Y('il!~iIIWlltO~ nWIl'!V'" de-. ••••.• ,'

., pr-hnelrus euccuheu-os.

corn

vencimentos

O~

nlcnsae,; .ío.... ,., . , ..........•••.........

1:50 f!j;OUO
(jI)O~,IJOO

3 segundos ditos, com os vcucímentcs mousacs de
I secr-etario c consultor, com os \'('lwimcntlJ~ meusrws de.
.
,., .•• ", ..•...
n'll"iJll,~Il:'HS lIWI\.~;'·'~~

deseuhixfu, veun o"

e~cl'iptul',tri,.. (' 1!1,"""Tikr
mPIl"a,'~ ,j(".
,.,

800$000
401l.'!:OOO

de ....

"(lU O" \·,'IIl:illle:I'.<1"
.

A in',,:, p:.;':" ,:
.,,1';1, (i Ika~~:-; o ..
Além di.'~ Ycllt~inwlli,()" s"l":'~ rth<ln:I·!a no c!lel;) nrnn .li.cr-iu.
.to ~O.-;;. qU;I!I,j" ('IH j,[',llJal!HH l\Jrn. ,I:~ S()UH .1" -er-vlço, (~ a(~s
l'll/!Olliloil"l" .llal·i;l~ nl," I;,~, "(~~ll'ldo o,: tl';I,[);1llins de '1111' est.l-

verem

oncu.n-cguao-.

Art.

~J.o

JIl;U'C"I!;tS p!'!u clwli~ du ,"crviço,
u serviço terá o aosenvorvtmento computi vel com

os reCUT'1l0S que lnra ta! fim terem annuatmonte c,Jn.'li..'U,'l.i1os.
Rio de .tanniru. JI) de janeiro d(' lU07. - .1Iigt<ot Calmon d/I
Pín c Aimeidn,

x.

DECRETO
.\1>1'" ao :'IlinislNi ...10

6:;2-1 -DE

rU"u~ll·i~.

'J

DE J.\NEmO lJE 1007

\"i"ção c

Ob,.~,

I'nh:;,.~.,,,

;,.'1)1):I)OII$,I,,"·a ",' Ut'I,!i"ê"j". no "·~~rc;,·i.) 01
C<Jm a c(Jn"~l'''':Çt,,, ,I<- li'" ~di'ieii) ['aI'" C;'!'l"'i'"

('I'"dil" 01,'

I~):'."

,i<' 1"'7.'"
,. T,,1<-~'\""phO), na

C"pilal <lo I':<ia I" .'" H~lIi"

o Presidente lIa RpplIblic;), dos xstados t.ntdos ,1" Bl" all, mando
da a.utJrIZ;lçi'í,,) eontiuJ. em o n . VI: do ano 'i5 d~ lei o, i617, lll' 30
de dezembro (Ie jÇJor,. {lecI'da:
.\l'ligo unico . Fica aberto ao Minisl.ei-ic da Incustri", víacão c
Obras Publicas o credito de zoa :OuOs, para ser npphcado, no exercício
de 1907, a dospezas c..», a COO.'ltl'ucçàD do um edillc:o para r'on-etoa
c Telerruphoa na C.pio;!! U:"> E.s tado du B;\llia.
Rio de .taneu-o, ;, de janeu-c .tc j9!)7, I!)" da Republioa,
,\1'1'0"<80 Al·"ISTO ilIDRl':lP..A PEI\"N.\,

Hi;;wl Calmon du Pia c .1lilleid".

UECRETO
\jll'l'O\'~

,,~

c_I'''! ..'

x.
..

1;3'!.-,

,',',,,,,,'n;'.,

C.·"!,,, I d,·

DI.

11.' DI;

P"""

: '",·",,,,,10,,,·,,

~

,I.\~E;RO

l>I-: J(J07

I;l~a",-'n d,,,, )0:. !rUi'"" dp
n,."·; "" "" /'i(tl .."i,·o.

F~I'I"')

o Prosidonto d:t Ropublicu dos Estados Unidos do Braril, i
a. Grcoi ll'csfcrn
Ilrosii RrJill';t'!/ Com-

viste do que requereu

-r

:l2

ACTOS DO roDB R

JCXECurlVO

pan' l e 1I0S term os tI:!. clau
IX do decr eto fi, 525 i, de 25 de
julh o rJ~ J91H, e resp ecti vo sula
con
to. dec reta :
Art , J,. Fica m app rova dostrec
rmpcr-tancía mam ne de i: 17- 08 novos estu dos e orçamento, na.
817 -18 -3 (ouro) e 1.2IJ:427~1O
(papel), con stan tes dos documen
tes que com este bail am, r~ibri
eedos pelo díre ctor da Dire ctor
ecra r do Obr as e Viação da respect iva Sec reta ria de Estado, iapara
a liga ção das Estr adas de
Ferr o Cen tral do Pern amb uco e
Recife ao Lim oeir o.
Art . 2. o Fica. sem eüetto o dec
reto n. 6129, de 4 de sete mbr o
de 1906, quo epp rovo u os
dos e orça men to ante rior men
apre sent ado s para. a rere udeestu
te
liga ção.
Rio de Jane iro, 10 de jane iro de
1907, 190 do. Repnblfea .
•\I<·FO;'\ÓS{> .\Uti UITO MOR EIRA
PEN NA..

Jfig l'el

DECRETO N. ",;32ti J·>.I,:l.b~le~{'

fi

Di;

Cn/il 1D!l

12 DE

du Fin

JAl'\P.IRO

fi

Alm eida .

DE 191.17

I·axa de 2 ~;" oueo. ~{lbr~ "
vatc r da ;mpol·ta~ão realizau,\
pelas :t1C'ildegag dO} Rio Gr ande do
Sul.

o Pres iden te ti" Rep ubh ea dos
Hstados Unidos lia Bra sil,
atte nden do <1. nece ssld edo de
prov er o Ti,(-so,Il'O Fe;!eJ'al
dos rccursos In.rísponsnvets par:'. occo
das obra s do pc-t o do Rio Grarrer :18 d",.~PJzas com o serv iço
nde
, Esta.lu do Rio Gra nde do
l;ul, e usando d;l auto rizll ção
ída no ar-t. 3", n. IJ, prim eira
part e, da. lei n . [01(;, de 30 de cont
dezembro do HIO(i, dec reta :
Art . 1.° Fica esta bele cida nest e
exoreíctc a. taxa de :2 %, ouro ,
sobr e o valo r da imp orta ção re_d
do lUo Gra nde do Sul, exeep~u,l. IHli~ pelas etje ode ges do Estado
l<tS ;18 rner cadc rlaa
do que trat a o
11. 2 do art. [o, da. reíh
ida. I:Jj,
,'rt. 2.° .1 lDeJL':ml':!1. b;.l .
<"(>::i. ~"T','~:d,~I.1. pcr:t~ alfa
,'.eg!l.~ do mcs.u.s E:st;
n,i'O,
; ,~, "t:r dl: ,-, do ",',~'I;"(~ mr-x
, o &'Ir:i
f).~criljhp'tlda sol> o tttu to
--/Ll:il'l-.. eutn "pp; ::açã ,} ".':J~ei
:ll- fundos
destinado>! as o"!'u~ da mot uor.
aneu sos ti,1 port os exec utad as
líniã o.
pela
Art. 3," r:.',';")::;\:~~-,o a" '::blJJsi,:'
;;,,~ em
ntr.n -ío.
ItLJ J~ Jane iro, 11 de j rneiro
J,; !i);7 , J~;" (ia Rep nbll ca,
D,'!" id (·",, ,pist ,,.

4CT(lS DO PODI':JI EXECllTlVO

33

ro

DECRI<;
N. 6327 - DE 17 DE JANEIRO DE 1907
Ahrc 1\0 ]l.fini~terio da Guerra o cr-edito ue 237$068, supplem ent
ar- aos
§§ 10 e 40do art. 90 da lei n, 1413, de 30 ue dezembr o de 1911:i,

O Preside nte da Republj ca dos Estados Unidos do Brazfl,
usando da eutorreecao conferida pelo decreto Iegfslat
lvo

n. 1608, de 29 de dezembr-o de 1901;, resolve abpjr ao

~linider

da Guer-ra o credito supplern entar- de 237$068, sendo 92$896 io
ao
§ lo e 144$li2 ao § 4° do art. 9<> da lei u. 1-453, de 30 de dezemb
ro

de HlOS, destinado ao pagemeato de despezaa com o augmento,
de eceordo com tl. demons tração junta, de vencim entos concedido pelo citado decreto . aos empreg ados civis da Dipecção
Geral de Saude e da Intende ncta Geral da. f) uerr-a,
Rio de Janeiro , 17 de janeiro de 19J7, 19<> da Republi ea,
AFFONSO AUGUSTO MOREIR A PENNA.

HerPle, R. da Fonseea,

Demonltmt&o do cmdUO prec/lo para aUeoder á delJilla com o aogmento
de !encimenlOI dOI emplWdol cinl da IUleBdencia gemt da
e da dillCç!o glml de lacde. no emclcio de ]9IIi. de mordol!1lerrn
com
odecl'1/o n. liU8. de 89 de dezembro ando
§ JO _ ADMINISTRAÇÃO GERAL

Direcçtro Geral de 8awle

3 pl'iJ?leiros escríptu eerIOs .•••.••• ••• ' •.•.
3 segundo s ditos .•.•••• •
a tercetc. s ditos .....•. .
! porteiro .••.•.. .•••.••
2 continu es
, ••.•.

)Icnsal

,_o
~=

J3Q1;OOO

20$000

8111 :> uins

Total

~

12.l580
7$741

~ 740

23 223

6$774
7$741
J$!)35

22

7$7-41
3$870

92$896
§

~o _

INTENl> ENúIA G1:RAL DA GUERRA

)!ClIsa!
.f pr-imeir-os crnclees .•• ,.

4
9
2
2
I

segundo s ditos. , ...•.

amanuensee .••.•••• •• _

=

100$000

aeeates comprad or-os •.

;~~

2 coutfnu os•• "': .•••.. , •• ,

20$000

despacb antes•. •....•. .
porteiro ...... , .......

~

Enl 3 dias

9.$677
0$048

4$83;
7$258

te

'I'01.1

38$708
24$192
4.1$533
1-4$516
J4$516

~lm

144$172

Rio de Janeiro , li do janeiro de l!107.-H ermel R. da

Fonseca .

Eucutho _ IW7

,
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DECRETO N.

6328 -

D~

li

DE JA:<IEIRO DE

1007

Abre no ~linistMio dn. O""r>'n. o credito lI, 211:10ll$ sllpploll,,,nlar aos
§§ 1" e 40 uo nr t, ~), du Ie i n , 1'i17, tl,> 3u de dczernht-o de lflll~\.

o Presidente da Republiea do,'; Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização conferida pelo decreto legislativo n, 1618,
de 29 de dezembro de H10tJ, resolve abrir ao Ministerio da Guerra
o credito supplementar de 29:400$, sendo 11:520$&0 § l° e 17:880$
ao § 40 do art. 9° da lei n . 1617, de 30 do mez e anno citados.
deettnaêo ao pagamento de despeza com o augmentu, de accordo
com a demonstração junta, de vencimentos concedidos pelo
mencionado decreto, aos empregados civis da Direcção Geral de
Sautlc o da Intendencia Geral da uuen-a .
Rio de .lanoiro, 17 de janetrc de 1907, 19' ti:, Republiou ,
AFFO!'\Sü Al'(;l:STO l\IORI':IRA PEI\:>;A.

Hermes R. da

FQ/I~'C(l.

do creWn nrectso nara alleM'r à desFeza com oalgmenta de
vencimentos dO' emnregados civis da tntendencla geral da gnerra e da
direclzn geral de saUde. no exerclcio de 1901, de aceordo cnm ndecrelo
n· 1608. de 29 de dezembro ando

nemnnslra~an

~ I"-ADMDIISTR_\<'ÃO GERAL

Dil-CCÇ<TQ (;eral de Saude

3 primeiros cscnpsuraetcs.
3 segundos ditos.

3 terceiros ditos.
I porteiro.
2 connnuos

,

.

Mensal

Anuua!

130$000

1:560$

80$000

96')$

70$000

!'l4.0$

80$000

960$

20$000

24.0$

Total
4:630$
2:880~

2:520$
960.$
480$
11:520$

§ 4°-INTII:!'\VENCIA GlmA!, DA GUERRA
Mensal
áneuat

primeiros orüctaes .
segundos ditos .
9 amanuenses
.•
2 agentes corcpredcree

IO()$OOO

2 despachantes,
I porteiro . .
.2 continuas. .

75$ooü

4
4.

6~;)OO

30$000
75$000

1:200$
750$
600$

900$
900$

50$000

600$

2(1$000

.'~40$

'l'cía!

4:800$

3:000$
5:400$
O
1:8i
1:8

60

480..
17:88J$

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 19)i.-Henlles R. da

sua.

Fon~
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r.o MDRR RXEClJTll'O

DECRETO N. 6320 -

DE 17 DE

JANIlIIRG

DE 1907

entar
Abre ao :'Ilini,!el'i ú da oueero o cr~dito 'lo 22;127$88'), supplom
.rcda
30
de
lG!i,
D,
lei
da
aauuc-cde
iço
30 ert., 22, § 8'-SCfl'
scmbrc de !!!OO,

O preside nte da Ropubli oa dos Estados0 Unidos do Brazil,
usando da autonza cão ccníerb te pelo art . 2 do decroto legisla~linisterio da
tivo n . 1642, de 10 do corrout e, resolve abrir ao art.
22 ~ 80Guerra o credito de 2~: \2;;-'8R5, supplem entnr ao
de 1906,
ro
dezemb
da
de:'lO
1617,
n,
lei
de
suude-c
de
gerviço
afim de attende r ao pagame nto proven iente da elevaçã o de vencimentos dos empregados do Iaborat ono chimico pharmaecutteo
a
militar a contar da. data do mesmo decreto o do accordo com
inclusa demons tração.
Rio de rencrrc , 17 de [aueire de 1907, 19o da. Rcpublíca.
AFFO:-;SO Accosr u MOREIR A PENNA.

Hermes R. d(J. Fonseca.

jegialalivo
Demúnslraçoo do cre1ílO necessario IJira emoção do decrelo
de confordata.
mesma
da
n· 1642, de IG d' ianeiro desloanno. aconlar
lo
oaogm,n
Dagar
Dala
o.
l
decr'
cHado
dO
2'
e
I'
arls.
midade com os
d' !encim'nlos aos 'mDmados do laboralOrio cbimico nbOImaeenlico
militar,
.\u!,'ll,~nl'.,
meu~al

escrtptu raric . . .
1 agente despach ante .
3 escreve ntes de I" classe
3 ditos de 2a classe.
I porteiro
•
I continu o.
!5 manípu ladorea de la cJ.1SS8

100SOOO
80:;000
50$OUÜ

40$000
50$tJ()O

40S000
50$000
':OWOO
;>0$000

5 ditos de 2' classe .

5 ditos do 3' classe • . . .
4. aprendi zes do primeir a classe
4. ditos de 2" classe .
ti ditos de 3~ classe.
:3 encatxo tedcres . • • .
16 aerveat es, díaria de l$OiJQ.

IOtOOo

.

20$000
10$000
:10$000

.

1: liO$9S7
93f·$774

1:75 449
1:4fl 161

483
7
2:1)27 415
2: 34.IS335
1 ;753$f50
58~

408

689$676
936$772
702$46
1:053$810
5:396$000

22: 127$885
Rio de Janeiro , 17 de Janeiro de 1907.-H enJ:es R. da F071·
seca.

36
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ugCRl!: Tú

7'J. 6330-m : 17 DE JANEIRO DE j9()7

1).,dJJ'u t'olllpl'd wnllirlos na cx"cn,~o dos arts. H c GO do
decreto
11. 4J'2:-1.•le l~) d" j~lk;ro de HJO:? os cirurgiü cs tllW scrvirnm
come ,hl',",'l(l re' do no'pilal de ~furillha.

o Preside nte da Republi c;t dos &>tados Unidos do Brazi!:
Resolve declara r quo 80 acham compreh endfdoa na escepçã o
de que tratam os arts. 14 c 00 do decreto n. 43~3. de 15 de ja·
neíro de I!J()2 08 cirurgiõ es que tenham exercido o cargo de
directo r do Hospital de Marinha, e. portant o, díspenaadoe,
para
a. promoção a. cootra-etmteanee, inspect or geral do saúde naval,
da condição de deus annos do embarq ue.
Rio do Janeiro , 17 de janeiro de 1907, 19'> da Repubtl oa.
,\l'FONSO ACGUST O MOREIR A PENNA.

[lEGRI';TO N. 6S:ij -

IlE 17 us

.1A,NEIRO DF.

1007

'\!'l'e

J.) ],1i"i.,l"J 'io 01 ... Iw!nsll"i ". Vrac âo n O],,"as
Puhliea~ 0<:1'0 li.o
.k 1;.17:00'/$ para l'a"alllcn !o da mf<\ho"i a ,)<'. YCllC; FI,,,n! "8 .los
""1_
pr";!n,l,,~ oi a Repa rlição Geral dos T,']"grap
ho.> nnu con{"lllp !a,los

'""o den'P{('s I"gistalin >\< 11" UM n 1.'07"2, dO' 9 'e janm,·o
ti" 190,;.

o Preside nte da Republica. doe Estados Unidos do BrazU,
usando da autoriza ção ccuetde no ar-t. 3" do decreto legislat ivo
n, W28, de 2 do corrent e , decreta :
Artigo uníco. Fica aberto ao Ministe rio da Indust- ía, Viação
o Obras pubttoa s o credito de 637:üOilS, necessa rjos. conform
o a
demons tração junta, para u pagame nto, a p~l·tiI' de 9 do corrente, da malhod a de vencim entos conce-n da pelo referido decreto aos cmpreg adca da Repartiç iio Geral dos Telegr-a
não
contem plados nos decreto s legislat ivos na. 1408 \3 1472,phoa
do) 9 ue
janetro do
t906.

Rio de Janeiro . 17 do janeiro de IUm, 19" da Republi oa ,
AFFONSO AI:GUST O MOREIR A PENNA.

111iguel C"fmoll du Pin e Almeid a,

REPA RTIÇÃ O GERA L DOS TELEG RAPH OS
Demonstração do credito n&cessario pera I) p~ga.mento di melhoria ile 'Venoimentos
a partir ele 9 de janeiro
de 1907 em diante, que pelo demto a. 1628, lie 11 d.e agosto do referido
ODiciaj») de 5 lb mesmo mes, tiveram os funccicns.rlos da RepartiQio Geralmez e anno, publicado no oDlarl0
dos 'I'elegraphos abaixo in4lca4os
n:SCI}IBN 1'(l.'

MELlIORIA D.TIDA

(:\TEG ORrA~

A CONTAR

DE 9

Allhgo,

Actuaea

DIC JANEIRO
CORIlE:;T Ii

)J"lhoria

..• ---- --- - - - - - - 1
1
i
1
t
n
1
17
1
ie

Director cor-al .
Yíco-rür -ector .
Chefe da s .c,·ão t, dm'ca
Eont.artor,
Sub-cliet;~ .:; $':cc;;o t""I;Il:<'" .
EllgeDh",ro~_ch"!,,s ,I" ,I i._tntlo
Sllb~eoutador.
. . •
lnsp"ctor~s r!e 1~ ela_s".
Chefe rle olliciDa .
.
.
Tde"raph istas-eh, 'Iõ.'"
t Desenhis ta.ehef" .
.
1 Secretar io . • . . . . .
1 Almoxar ir.o. "
."

15:000$

8:-!l'O;S
\112'Oi!O$

t53:000.c;

',1:000$

115 2110$

134:~00:§

1~,3:IJ(JII$

i

.

18:000$
15:000$
12:000$

12:0()()$
H :11)'$
181:600$

!l:8Il fJ$
9:81111$

,~OO$

7 200$
5 400$
ti

f.IOO$

8

~

•

:):000$ .
3:000$
2:200$
2:200$
2:100$
:lO:H(lO$

12:0llO$
!1:80lJ$

~

9:600~

S:4()O$
8:400S

7:800$
7:800$

1:200$

"''''

19 200$

I 200$

2400,

t 200$

;

2:93~

2:935
2:t5~
2:15~

.

2:05l ,838

29:941
1:i7-i

'95

5~

096

49:90~

~

"'

18:78. ,088

1:17. ,195
2:W
,~m

eses

'"

~

'>l
\'J':NCI),l~~'l"os

MEI,1l0R1A
C.\TEC,OR1A:-;

DS

,\ot,'"",

:

'1" secção . . .
.
J Th,'soureiro lillclusll'" 8UIlf; peru quehrJs) . . . • . .
.'
:! f)lliela,'s 0:1" Contadoria. . .
t cuucrar 2rchi\·,ota.
! _\.iuolnnte do chefe .ia ~'Ii(;in:'
"i Pruucu'os-e-scr-rp tur'ar-ios
I Despachante. . . . .
I E'c.rivjo <ia 'l'hcs"\l)'ar'a
1 lçscrrvâo "I) :\l!lloxarii;Jr!o
2ô Iuspector a; de 2" c1a,;~" .
12 :~e::und<)., escriptul'arl"<.
CIHc~

2 Fio,,,. . • . • .
I Dos 'nhista_auxilinr.
." Oülciaes tia UIliCLO;1
,<; üp-r-artos de ta cla,s:.
42 Inspectores de 3' daõS"
'n Alllanueoses. . . .
1 }'orteiro. . . . .
10 Operario, de 2' classe.
l AJuuante do porteiro.

•
•

:
_
.
.
.
.

.

·
..

·

·.

.

Actuac-

j(l: '''''1);,;

:tL·il!<J;;

;: \Il".~

s.eocs

10'8<>Os

\.1:2(10'5

:,',;1111>;
i;:oI(1)~

';:<illl).~

'::;:1;01':>
i :211,1;;

.12:()1~,;
r,:III~)$

',:8001:>

"'.000$

It8::,'O.~

tse.ceos

t.ens

~'i:'iIIO$

7:2011$
:1:1:'00$

f;;t100S

G:OOOS

57-iJOOs
~):h()08

4:800:,;

:l~l:I-i(JO$

:'l8:4(j()$

;.'$:8UO$
\41.1203

33:600$
f76:40()$
97'2011$
.'1 r"lOs

81
:1

oroe
«os

:10 OIJO$
2 '100$

~;Il OUO$

::l 000$

I

DEVlTl~

A CONTAR
,J"N1';IRO
9
CORRENTlil

""

~ldhoria

i

g

:i:ijOO~~

Wí

1 :200$
2:400S
1 :200$
liOOS
.~: 400$
1: 800S
1:2008

1:800$

.17:440$
12:000$
2:400$
1: 000$
4:800$
4:."00$
35:2il0$

16:200$
500$

6: OllOS

tiOO,

,""

Ó

~

,2

W

ª

,

'"'" ~
""

,

'86

,g

"

iO!l6

,9ô8

f Mestro de lanc ha. .
to Oper arias 0103" class e

93 F,·it or·'• •
f Mae llinis ta .
.
.
16 Prat ican tes.
1 Arcl uvie ta .1;\ Con tauo ria
8 üont inuo s . . . .
e
~ Ope rario sde 4& class
1 FOg llist. 1. • • _ .
"
UQ Guar das- lias d" l' cl:,,,s's.
80 Te\"I!l"al'h:st3s l,,.,,i()n~[c.
4.00 Guarda.<_lios de. 2·' cla,s
15 Vi:<:ias de P class e.
20 Vidiai< de 2~ crass -. . .
10 ~ervcntes ,I" Secr etarI a,
S S"rv l'nt" s da 2" divisão
16 '\preuLlizes .ta oftlcina
ã Mar inhe iros.

,,,,--

'92' 0$

3:000$
30:000$
279:(I()O()
3:00 0$
38:4.00$
2:400$
1.9:200$
t7:600$
2:200$
,108:000$
U4.:00úS
;20:000$
27:000$
28:800$

11 680$
10 000$
7 300$

1.4:600$
12:501.l$
9:12 5$

31l00,

200
2

seos

~OO$

2 ""'"
000$
16
U 4.00$
, &1O$
(~
re
11;:; 20
!'l7il OO~
l8 000$

400$

6:400$
200,
3:20 0$
3:2ü0$
4.0U$
!'i6:00l1$
28:800$
H4:0()l)$
9:000$
9;600$
3:6"0$
2:920$
2:500$
1:825$

18:2~OS

14 600$

;;8750&;
5:870$91>8
76:4.39s05"
3915300
6:262$309
19.'$704
3:13181""

600,
6:0{l0t;
78:1.20$

3:131$1;;4

3\H$ti9:;
54.:79;,,,,Ü;I;
28: 100~(i-\r.
UO:908g2{)j,
8:806$14.6
!):,193:;l':>~ti

3:;,71S6&}
2:85i$328
l!:4.-lt.\stn4
1 . 7"8D$8.JO

,.
~,

'J.

,

,"oo
o

,

M

tl20:035$
,I" 2ü % relat iva a melh oria
que
.te venc unoe tos dos l·,nprugaelos
teom direi to a essa vant agem .

Grati!ica~áo

,

I

,

&J6:20Cij;66õ

g
e<
o

30:799$3,15

-

637 :000$000

,

I

I

ro Jlod.?piallO G. S._ O eacr iptu
de 190 7._ O chore inte r no, AlvG
iro
jane
,lo
9.
ria!
tarlo
COIl
.1a
rino .
Tllrc oira 6ecção
o du. Co.ta, cont ador Inte
~L MG,·,ills,_VI-sto-R~b~~r

sano,

Jos~

i5

'0

ACTOS

Cor.c~Úc

»o !'ÜO E/l

<lld ol'i "'''.'.''o ,; "Th c
)la ll0

j':XICI:UTlfO

(}rú

>~'-' (~o!,l Dr,'(lgj
ll~ C., ,,,p anj "'
par a
l,(l /lli n"a r a lun cei ona
,' u.r Re pub lh- a.

o Pre sid en te lIa Ropub
Jica dos Estado
dando ao qu e req ue
a The ,lfatto Grosso sGot'n ldo s do Br azl l, att en autorizada. ao runcetreu
onar no Brazil por decld DI"edging Compal1y,
jun ho de !V1I5, e devida
mente rep res ent ada . dereto n, 55~l(). de lJ Lia
Ar tig o uníco. E' con
cre ta:
ced ida aut ori zac ão 4 Th
Dr edg ing Co mp a»y pa
e J!alto Grosso CoM
ra co nti nu ar

a~

a funocicoar na nopubn

altarações feitas

co,
em 80US estatutos, media
est e aco mp anh am , aa~
nte as clauaulas qucom
ign ada s pelo }Ii nis
oa
vta ção e Ob ras Pu bli
tl'o de Es tad o da
usê rta .
formalidaLies exi gid ascas , I} üca ud c ob rig ad a ao cu mp rimInd
en to da s
pela. Jegislaçao em vig
or.
Hio de Jan eir o, 17 do
jan eir " tle !907, Iflo da
Re pu bll oa .
•\I'~"NSO AU GU STO
1fo RE IRA PÓ :NN A.

Jlig !le l C,!{m'Jn du Pin
" Alm eid a.

Clausulas Que a&umpaunam odemio a, 633
1. desta data
A 'lh e

srouo

Gr oss

o (;Q!d Di'"dJiJ1!1 ('O
rep rea en tan to no Br'azi
;!ljJ(my6 ub rig a,j a a
tra tar e deflnitiva.rnon l , com pre-tos o iHimita,dos po der ester um
pn ra
te
res olv er as ql1nstõe,;
qu er com o novei-no.
qu e se sus cit are m
qu er com par tic ula
dado e receber cit ilç ão
res
ini cia l pe la compautua , p.d cnd o SOl' dcm an•

Todos

"

os act os e pl'atic'l.l' no
Brazil fic'l.l'ão suj eit os
,is res pec trv aa lei s qu
un ica me nte
e rugula

rnoutoa c â jur isd icç ão
.ill dk iar ios ou adm ini
de seu s trl bu es
str ati vo s, sem qu e em
refcr'idu com pan hia rec
tempo alg um posne
lam ar qu njq ucr exoopç
sa
e8tal,u'o.~, cujils
ão fun dad a em seuas
,li;lposiç
quer- rocramacao con ões não po aor ãc ser vir tle base pa
ra qu alcorucnte <l cxc cue
quo ones se ref ere m.

ac das obras ou set
-víços a

li!

Fic a dep end ent e
QUO a com pa nh in t"lnde aut ori zaç .lo do Go ver no qu alq ue r
alt era ção
fhe -ha cas sad a a authll de faz er nos res pec tiv os eat atu toa
ol' iza çào pa ra run co
, Se rilll 'rin gir est a cla usu
tcc
ar na Re pú bli ca, si
la.

IV

Fic a ent end ido
a aut ori zaç ão e dad a
cipio de ach ar- se a que
sem prc jui do prf nnaeíonal que reg em ascom pan hia suj eit a ás disposições zo
do dtr elt o
scc ret cêe s ae oe rm es,

..
V

A tnê-accão de qualquer das clausulas, para a qual não esteja
comminada pena especial. aerá punida com a !.llulta de I :~OO$_ a

5:oOWi e. no MEIO de remctceecía, pela caseaeeo da Qutorlz&çao

concedida pelo decreto em virtude da qual baixam as presentes
clausulas.
Rio de Janeiro, 17 de íanctrc de 1907.- Jliguel (''-'Iman du
l'in e Almeida.

Eu abaixo assignado, traduetor publico c interprete eommcrcíet
juramentado da praça do Rio de Janeiro por nomeação tia men-

tissima Junta Commercíat da Capital Federal:
certtücc pela presente que mo roí «presenwto um documento
escripto em idioma castelhano, eftm de tradnair para. o veruacutc,
o que assim cumpri em razão (lo mel! officio e cuja ti-aducção

é

a

seguinte :
TRADI;CÇAo

N. 486- Na cidade do Buenos Aires. capital da. llepublicil Argentina, lIOS 7 de julho de 1006, perante mim taboníãc publico
abaísc assígnado e as testemunhas que serão opportulltl.mCnt,e nomeadas compareceram o ur • Antonio Martinez Ruríno, de estado
casado, e o Sr. Emitiu dei Valle, viúvo, ambos aqui domiciliados,
maiores de idade, de cujo couuectmento o capacidade logal dou ré,
como do que se apresentam neste ncto uas eeepectí vas qu.rlbladoa de
prestdome o aecrctnno da companhia anonvma que gYI& nosta pruçn
sob a denomfnação de Ma!la Gi'OSS? Go;'d Dl'C"gi>l!j Cml1pany. instituição cuja person.utdad- jut'Llica., bem como a. qualblade Invocada
pejos comparecentes se acham justificadas na escrtptura n. ,O)! do
Protocotto de 191);" corr-espondente a esta registro, c aos demais
documentca a que neue -c faz rororencta o de-tcraram: Que na
assemotee extraordinaeia, que tCI'C logar DO dia U de janetro do
corrente anuo, ücou resolvlda a l'c(ol'ma. elos esror.utos da. cornpannta e, uma voz sancctouada, doüuíüvumente SI} cuteve «o j'odcr
Executivo da noção a epprovnção dessas rofbrmas ; que posteriormente se soucnou do S,', juiz rio Ccunnercio, De. ceemo, a inscripção
das reformas no l{'wisttO Publico do commercto. aenuo mister por
asse motivo o despache de tis. 7, ue 4 de ubrtt proxime ptãsadu, no
qunl o juizo ordena a prévia reducçêo ao escnptuea publloa ; que,
consequcntemcnte, os comparecentes, acatando a resolução judicial
e cumprindo ao moamo tempo o disposto no art. 320 do ootngo de
Commercio, outorgam o declaram que dão protocoltizudos e reduzidos
a escriptul'a publica os documentos em qUG constam as mencionadas
reformas, aseím como as autoações produzidas para se obter a
approvação por parte do Estado.
'rcnuo aqui os documentos referidos e que ftcarão aunexscos a
esta escrtptura por via de prutocollisação.
xa cidade de euenos Aires, aos 9 dias do mez de janeiro de
1905, as 4 horas e 30 minutos da tarde, reunidos. na, Calle CangaUo
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Buenos Aires, janeiro 17 de 1906.
Excellentiaaimo Senhor - O Dr Antonio Martinez Rufino, presidente da. sociedade anonyma stouo Grosso Gola Dredging Oompany,
expõe a V. Ex. que & referida sociedade,em asaembl'a eJ:~raordi_
uarta do eccícníseea, celebrada no dia 9 do corrente. seneeícaou a
reforma. dos estatutos que a regem na fórma constante da acta que,
em côpia devidamente autorizada, vae tectuee.
As reformas aanecíonadas vão marcadas a tinta carmim para.
facilitar a V. Ex. o seu estudo.
Usando da. faculdade comprohendida no cargo de presidente da
sociedade e da. quo expressamente mo concedeu a. assemblêe, como
ae vê do ünnl da note inclusa, rogo a V. Ex. dispensar a sua. apprcveeão superior ás ditas reformas, como é de justiça, etc.c- Antonio
Martinez Rufino.- Emílio Del Valle.
Vara- de Justiça.- Buenos Aires, janeiro IR de 1905 - Com os seus
antecedentes, suba para informar na. Inspectoria Geral de Justiça._
Irtneo Ramirl!::.
Janeiro 18 - Foi appensa ao expediente. LaUra M - N. 528,
1904.-P. carreta,
Yinisterio da Justiça e Instrucção Publtee da. Nação Argentina
- Inspcctoria Geral de Justiça - Buenos Aires, janeiro 24 de 19Oô.
Excellentissimo Senhor - As reformas introduzidas nos eeeatutoa da sociedade denominada Matlo Gros.fO Gold Dre'lgiflg Company,
constam de ãe. I fi 5 do nOTO expediente na côpía da acta da esaembléa celt'!:lrada no dia 9 do corrente.
As euudutas rorormas e aecrescnnes marcados com tinta earmrm
se reterem aos arts. :,e,5e, 7e, li, i2, 18, 2:~,:~6e 37. As modill.ca.ções citadas em nada contrariam as disposições da lei e havendo
sido convocada e celebrada a. aasembléa que as sunccíonou, conforme
o disposto nos estatutos em vigor, a rnspeetone julga. que podem
ser approvadoa, incumbindo á directoria EUa. publicação e tnacr-ípção
de aecõedc com o que estipula. o art. 295 do Codigo Ccmmercial,
E' quanto me Incumbe informar a V. EI:. Francisco Ramos_
Exp. M. 1I - Buenos e u-es, janeiro 29 do 1905. VISto este expe.
dtente e attendendc á informação da Inspeceorta Geral de Justiça
com referenda ás reformas Introduzidas nos estatutos da sociedade
peticionaria e da convocação e rO'!&Hzação da esaembléa de acetontstes que a. sancetonou, o vtce-Presldentc da Repubtiea em exercicio do Poder Executivo decreta:
Art. l.e F:ejam approvadaa &8 reformas introduzidas nos estatutos da. sociedade Na/to Grosso GoIri V.,.edging COmpafly, pela.
asaembléa de accíomseee celebj-eda no dia g do corrente, como
resulta. dn cõpía da acta re-pecuva. de roíbas um a cinco.
Art 2.° Publique-se, registre-se no registro nacional e per.
mi~ta·se aos interó'Ssados tomar c6pia.das presentes entoações para
os e!feitos do ar~. 2!15 do Codígo do ccmmereío.c-, Figlltlroa Alcorta.
- J. V. GOflzafe:; Emendado: obtiverem - Reyriol vale.
E' cópia tlel do original, que tlca para sal' acbivado neste ministerto esseve um carimbo a tinta.- Irineo Ra.mire~, director da
secção de justiça, uceucs Aires, março 26 de 1905.
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81's. Franc~llco JllaYf Araujo.- Carlos A. Vara~got. 8911i dcmtetIrados e maiores ne Idade, do que dou fé. - Antonio Martl?l8Z Ruli"'o,

_ EmUio Dd Va'le.

Testemunha, J. Froncitco Arau)o.- Testemunha,

Varangot.

E~tava

Carlos A.

um seno.

Perante mim Raruou R. nomoro, tabellião publico.
concor-Ja com o or-igtual, que passou perante mim, no registro,
vinte c quatro a meu eargo . A pedido do presidente da. sociedade
expeço o presente, que sello n fu-mo em Buenos atrcs, aos sete de
novembro, uuno do s -!Io.- R'liWll R. ttomero,
F:shva. :_~ cnenceu ~ do ertudtdo taueütão inutilizando uma
eatatnpilha da Repubiic.v Argentina, valendo clncoenta centavos.
Certifico que D. Ramcu R. nomero ê tabellíãc publico da
Capital da. Rcpubltea e que o scllc, ãrma e ruta-íca que .mtceedcm
são os que usa em todos os seus actos .
Buenos Aires, aos dez de novembro de 19Oô.- JlJr[j~ L. Duptlis.
Q,abaixo assignado, presidente da côrte do Appellação do CiveI
da Capital da Repnblica, certifioll que o Dr-, Jorge L. Dupuia é o
seorewlo desta camara e quo o ettestcdo por cite passado em'!. na
devida. fõrma.
Buenos Aires, 10 do novembro de IDOJ.~ BM). Hasualdo :
Estava o seno da alludida camara ,
A Secretaria das Relações Exteriores e Culto cerlil1cJ. que a
firmi~ qUJ antecede e diz: aenj. üesuet.Ic é autnuauca..
Buenos Aires, 10 de novembro de !ll05.- Llbol"iO Pcacc.ütrecter
da secção, consutee e assumptos commercíaes,
Estava a chancetlc do ulludldo mtnlsterto.
Reconheço verdadeira u nsetgnetura retro Libor-lo Pouco. dieoetor de secção .10 xttnísterto das Rolaçãos Lxtector-cs e para constar
onde convim' maudet passar o presente, que aseígno o vae aetladc

com o aeüo deste coueuladc geral, devendo a minha asafgna tura ser
reconhecida na Secretaria das Relações Exteriores 011 nas luspectorias das Alfandegus, ou nas Delegacias Fiscaes do Governo Federal.
Buenos Aires, lii de novembro de lUOr..- O ccnsul geral, E.

Drolhe Fasciollí.

Estava a euancene do attudtdo consulado lnutützaouo uma estampilha do seno consuier do Brazi l valendo 5$000.
Roconheco vccd-iden-a a aMig-natura do Dr . K. urourc Paacíotti,
ccnaul geral em Hll'.JnOS Aires (sobre duas estampith.ca Iaderaes
vatondo collectívamente 550 réis).
Rio de Janeiro, 3 do dezembro de 1006.- Pulo dii-ector geral,
Arthur Edua,.do Rauox Bl"iggll. director- da l- secção.
Estava a cuancoue do :'linlsterio das Relações Exteriores.
conades ao documento tres estampilhas rodoraes valendo coüectivamente 2$1110, tnuttnsedae na Recebedorln do 'rhosourc Federal.
Nada mais continha ou declarava o alladido documento. que
bem e fielmente verti do prepr!o original. eserlpto em castelhano.
ao qual me reporte.
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Em fé do que paaeei o presente, que séllo com o sello do mau
omeio e assigDa nesta cidade do Rio de JaDeil'o ace seis dias do mez
de detombro de 1906.
Rio do Janeiro, 6 de dezembro de 1906. - Manoel de Ml1I1Q$
rlJnseca.
DECRETO N.

6333-DE

17

DE JANEIRO DE

1907

Concede autor-isacãc :i «!,Qci"l,; Anonymc de Tr3VlIIlX 01 ,I'EIIt!'''I'I'is<'s
"3U Brúail » para continuar li funccionar na Bepublica.

o Presidente d:t Republica. dos Estados Unidos do Brilzil,
attcndcndo ec que requereu a S()ciili A,'lQnyme de Travaw>:: et à'Entreprtses au Brêsil, autorizada. a mnootonar no Brazil por decreto D.9762.,
de 7 de julho de 1887, e devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' coneorínta eutoneaçãc :I, 8ocil}tc AnQnyme de
Trallaux et d'Ent1'eprises au Brdsil papa. continuar a tuecctonar na
Republicu, com as alterações feitas em seus eeeatutos, mediante
as clausulas que a este acompanham, aeslguadas pelo Ministro
de Estado da Indusü-ía, Viação e Obras Publicas. e ficando obrigada
ao cumprimento das formalidades eJ:igid<l.'l pela legislação em vigor.
Rio do raeetec, 17 de janeiro de IS07, 19" da Repuhliea,
Al'f'ON80 AUGUSTO ~loru;m.A. PEN:'IlA..

Miguel Calmon du Pin e Almeida.
CLAUSULAS QUE A.OOMPANHA~r O DECRETO f'õ, G333, DBSTA. DATA.

A SwiJ!c Anonyine de T"/I!'aUx et d'Ent>'eprises ati Brêsít é obrtgada li. ter um representante !lO Brazrl com plenos e illimitados
poderes para traUre doânitivamense resolver as questões que se
sescttarcm quer com o üovai-no quer com parucureree, podendo ser
demandado e receb...r cíjacão inicial pela compauhía ,
II

Todos os acres que praticar no Bl'azil ficarão sujeitos untcamente, ás respeotlvaa leis 13 re.rulameutcs e á jurrettccac de seus
tnbunaos jlltliciario, Oll admtutstratí vcs, sem que em tempo algum
possa 1.1 rutor-uta companhia reclamar qualquer execução fUllda<.ia em
seus estatutos, cujas disposições não poderão servir de base para
qualquer l'tJclamaçãe concernente á execução das obras ou serviços
a. que euee se referem,
IH
Fica dependente de (l;lItol'iza('ão do Gover-no q'lalquor alteração
que ti. compaufüa tauha do fazer nos respectivos estatutos. SerIne-ua cessada a autor-ísaçãc pare Iuneclonat- na Repubhc.r si infringir
esta clausula.
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IV

Fica entendido que a autorização dada. sem prejuizo do principio de achar-se a compa.nhia sujeita. ás disposições do direito nacional que regem as sociedades anonymas.
é

V

A infraeção de qualquer das elauaulaa para a qual não esteja
commtnada pena especial será punida com a multa de I :000$ a
:>:000$, e, no caso de reinci.lencía, pela cassação da autorização concedida paio decreto em virtude do qual baixam as presentes
clausulas.
Rio de .taueirc, !7 de janeiro de !fl07.- Mi.r;Nel C(l(mon du Pin
r'

Almeida.
~radllcçfio crüctat

do artigo inserto no nnuexo do ,lIo_
paginas 50 e par-te de 51, sob
numero 7u (setenta), que vae cosido. senado â presente:
«70 - Travaj{X ".l Evureprises au Brésil~, Sociedade Anonyma,
séde em Bruxellas, ~Ioditl.cações aos estatutos. Prorogação da exístencle da sociedade. Conetttulda por escrtptura pubuce passada
perante o notar-lo Ectol's. de Bruxaltas, <l.OS tres dias do mce do maio
de mil oitocentos e oitenta c aete e puhlteada no anncrc do ,lIOlJileur
Belue. do vinte c u.n o vinte dois do mesmo mez.
Acta da assemblé:t gOI'aI cxnnordínarta dos accisnistns (h ,lHa.
sccledade, (!Ul1 teve lo;r:lI' na sede social. Boulnvard de 11. scuue
11.50, em Braxolta-. aos vlnte um di-rs do mez de dezembro (!l' mil
novecentos e omco, per;;ilto o notaria rostdentc em Bfllxellas,
De, Pelix Maxtrutlien Ector.s, acompanhado das testemunhas abaixo
nomeadas .
.\ tortura <ia """fi') ;',S tece horas lia. tll'Jc, p).·J.~hlia,Jo o Sr. BI'ianttn-, nbalxo nomeado, presidente (10 cons-Inc de ndmínlstraçân
(IUe designa comv sccrccu-to o SI'. eeo-see Vundcl'si,a:-oPCl', cmprc:
J:ltlo, mUl','I.,IOl' cru S:'.ill'.·Gille~, rue do Hungria.
Os Srs- Wonlcrs e "~l1yck. ubaix» nomeados, s10 indicados como
Cópia da

llifeur Belge, de 6 de janeiro de 1906,

oscrutado-es .
1';,Fi) I'l'c~entrs o'i! -rovtdnmouto

«cctoutstas :

1'-)jll'e8en;.1;1~s <I'

.~ ',':

untes

I) 113111'i uríunthc, iJl,!lI,;';'ild, re~hJctib na cio
dado do RIO de Janeiro, possuidor de ono-

eentas e dezenove accões pdvilegiadas o
ao ortocentw P cincoenta, o uma accões

ordtmrtas .....•....... '" ...........•

851

2) Gustavo de Snvoye, cO-'.fcllbciro. morador om
rseuce, A vcnue de h 'í'otson d'Or, [J. 47,
possuidor 'de vinte eccões prlvilegíndaa,
representado neste acto pelo Sr. Wonters
E~eCIIlivo

_ 11107

•
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:>'L'MEl\O I>E A"""B<

-[',·i\'i1~gi.,jllS

abaixe nomeado e Il1lluidn (IC procuração
e~peci;\l uc proprio punho. ne In d-ste

mez

'

" .••. '" •. . ••• . . .

Ordinl\r:~

20

:l) ,\ firma uuot & Cic., banqueiros. re-tdcntes
em parjz, rue Soiut Lazaro n. {lo. possuidor de mil .ctccentae (~,iIPe e uineo
acçôes pr-iv ill~gi;ul,', ~ l~

,,(j l,' h', "~I I,.;; ",} cuuv,

acçõee ovaínartas. representados neste

neto pelo SI'. Stuyck, abaixo nomeado 6
munido de proeucação espectet de proprio
punho, do 10 deste mcz................
4) Léon pottfcr-, engenheiro, residente em
parta, rue ücetue n. 6, possuidor de

vinte accões p-tvüegtcdas, neste acto
representado pelo SI'. Wonters, abaixo
nomeado e munido de procuração especial do proprio punho, de lG deste mez..
5) Paul runvouc. dlrector de companhia de
ségul'oS, morador em setne-ames, rue

d'Irfnnde n. 37, possuidor de vinte acçõos
privilegiadas, representado neste actc
pelo Sr. wontors, ebatso nomeado e
munido de procuração especial, de 16
deste mez... .•...•....•...............
6) Paul gonger.engenhetro, morador em Parta,
rue Lcgendre n . 4, possuid.n- do vinte
eccões pr-ívltegladaa e neste neto representado pelo Sr. wontcrs. abaixo nomeado e munido .113 procuração especial
de pi-oprto punho, de 17 deste mez......
7, .Josepll xtayck , parltu guarda-livros, morador em Bl'ul:clla" rue Stévinen n . 34,
possuidor- (te dez acções pl'iviligindas...

1.i25

30:í

'2<1

20

20

10

8) Guiltaume Wouters, perito nuarda-Hvros,
more-ror em Saint-Otf les, rUI) de La Victctrc u , 211, possuidur de vtntc ucções
prlvilugladas
_..........

20

Total, duas mil seiscentas e etncconta c quatro
acçõos pelv ítegiudas , e mil cento c ctncoenta e sel'l noções ordinarias.........

2.651

.\s

I. U-'Çj

procurações aupramenctonadna ücm-ãc annexas ao presente,

presidente declara:
l. ouc i1. presente essombléa tem por ordem do dia:
I", proroaccto da extstencta da socíednde, mcdtücanno-sc assim
o art. 30 dos estatutos;
O
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2", commu cteaeao do decreto n. 931, de 9 de
de 1905,
para a renovação do coonecto relativo ,\ tnunncacêcoutubro
publica, e particular da cídado de Nictber oy ;
3°, commu nieação de um conteaeto da oonstrueçãc de tornecimento da energte etoctr-tca para a urummscso da ecidade
de
Ntcther oy ;

4°, escolha de expeerc ntes ânencor rcs, evenr,ualmonto, mejoração do capital social ou creação do obrigação hypothe
caria ,
U. Que as convoeaçõca para assistir â present e aasembléa foram
uneunct ades. indicando a ordem do dia, nos seguint
es joecaoe da
nrusert as : ][onitettr Belge. de 4, 5 e 3 deste mee. assim
como na
Echo de La Boursc e no Cowrríer de La ãovrso et de La Sal/que,
de 3.
4 o 13 deste mez.- Os numere s fueünce uvoaee sãc depositados sobre
a. mesa. da assemb léa,
111. Que os accíontstas acima nomeados executa ram
pçõee do art. 17 dos estatuto s para assistire m á reunião . as preserj·
O preside nte venüce e a a.ssembléa reeoahe ee estar regular mente convocada pelas devidas fórmas. e que, maie
de metade do
capital social estando representado, a mesma assembléa
TaIidamento eonstttu lda para tomar as ceuteracõoe desejadacha-se
as.
Em consequeacie enceta a ordem do dia.
netenvarnente ao assumpto n. I, o preside nte
á assem.
pléa de proroga r a exístencta da sociedade até 21 propõe
de dezembro de
1935, o modificar em coosecuencie o art. 3 dos estatuto s da seguint
e
maneir a:
c Art. 3,0 A euetenc re da sociedade é prolong ada até 21 de
dezembro de 1935, podendo ainda SOl' proro$a da além
desta data,
ou dissolvida antes da mesma, mas per dicisao de assemb
léa geral
regular mente constitu ída para raeer a referida modificação
dos
estatutos .•
f,sta propost a e adoptad a por unanim idade de votos.
O preside nte passa em seguida ao assump to da ordem do dia
sob ns. 2 e 3, sobre os quaea faz as respaet tvas commu
eteaçõar,
Em seguida , a assnmb lén, por unanimidade de votos, autoriza
o
conselho da admtntstreeno a crear o emitir obrigações hypothe
até ti quantia de 500:00(~~, em uma ou varias cmtssõe s e ao earias
juro,
prazo e condições que julga,r conveni entes,
A ordem do dia. estando esgotad a. levanta -se a sessão, lavrand o.
se perante O,~ mesmos a present e acta de aesombléa, em presenç
a
das testemu nhal requeri das para este fim, tcdmond Koyaer
ts o .iceee
Orebonde, moradores em aruxclt as ; em seguida ao qual lhes
li este
instrum ento, o q uaI foi assignado pelos supramenciona
acctoní stas
compar ecentes , palas testemu nhas e por mim notariodos
. [Segue-se as
<l.ssignaturas. )
Rogtstr ada em nruxcu as (Est) duas folhas com duas chamad as.
nos 26 de dezembro de 1905. Volume 1.080, folhas 35, divisão n,
Recebi 7 reaocos .c- O recebedor, (:tdinte rim. s), Rostenne. 7.
Por' tr'aducç âc legal. Bruxell as, 6 de março de 1006.- O viceconeut, R. (la Trindad
e,
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Estão cclladaa tree estampilhas do valor total de vinte e cinco
mil réis, devidamente inutilizadas com o carimbo consular.
Reconheço verdadeira. a as.;;ignatura retro do Sr. R. da Trtudede,
vlee-consul em Bruxellaa. Rio de Janeiro, 13 de novembro de )906.
- Pelo director geral, GregoriQ Peceqeeiro do Amaral, dírector de
secção interino.
Estão coüadas duas estampilhas do valor total de quinhentos
e ctncoente réis, competentemente inutilizadas.
DECRETO N. G334-DE 21 DE .JANEIRO DE 1907
\1>1"; ao

-ta Induatria, Viaçãü "Obras Publicas o cNd;~o de
1'31'.1 -cr 31'1'Ii.. n,lü~" ,1""p"7.a~ no exe\'cicio d"1!I07, r-em
(I f,·"i<iü " 1ll,'llir,rjil ,]" , niro ,I,· "lJ3'~"cilll -nto ,J,. aglHl potev t
:\ l-,.pilal 1',1· r"l.
:\fini~kr;<)

~).l)(lO'OOI'~.

o l'j'r~!den!() .tn Rcpnbltca dos f';s:ado'< Unidos do arcan. usnudo
.la autorização constante do 11. vm do :trt. 35 da loi u . 1G17.
'le 30 dezembro de 191:41, decreta:
,....rtigq uruco. Fica aber-to cc xttctstono dn, índustrlu, Viaçli"
'1 Obro s Pnbllca- o crcutto ão ':i.O<1,I:IIl)"::;, para Sei' applíceôo ás c!e,,pezn. do eXl}rcieio etc Wüi, com a roví-no c mctuorta do serviço il()
at-estecuccnto de o gua poJ;'.-,ol ,\ C cpital Federal.
Hi(l de J:l.nO'iro,·:1 ü.: .i'~lCl·(l do 1'107, 10 da j)')lHlbli<"' .
Q

.vrroxec .\U';l:STO

ílIúRc:l\t.\ P&.'>.'1A•

.'Fg1-(.'! ('(ilmo)'. (["

J'jd

c Alúl"i'!".

'li7.",)i\:'.lnr.'l. 'r)' npp1i<·.' Io :.__ ·lp'5~"'7.a< do "xcl'~i"i,>
"1',1 ';0 '{' !-:~;".l'!.l .j" 1"~I'l'oD. Ti"'I"."zO :·Iol·i~lilla.

o Prcsl.Ionte da

!~op.d)lj.~"

e

Jç)S K!ta

lo~

<].,

Wr\- '.' ,', ')

Lnidos do araatt, usau.to

da a.ut<Jl'iz[l.Çi'io que lhe
conrcrt.ta em e n. X .to ort . :15 ,1;< lei
o. 1617, do 30 de dezembro de t'J06, decreta :

Artigo uníco . Pica aborto ao Mioisterio da Indnatr-la, Yiaçãu c
Obras Publicas o credito de 3l7:000$, para, ser applíeado ás despezas do exerctcío de lS!)7 com o custeio da Estrada. de Forro Dona

Thoreza Onrrsuaa..

Rio .le .lnuoiro, ':J d- jnnciro do 1007, !9° da Republica •

.vr-roxso

:\('GU~TO ::'IIOltE1HA I'ENNA.

Acres
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DECRETO N. 6336- DE 21 DS JANEIRO DE 1907
Abra ao Minis/ario da Indüatr-i a , Viação e obrae Publicas o credito de
250:000$, para occoerer, no eserclcio det907, ás despezu reíatí;
vas a estudos geolegícos, pesquisas e e:<p1oraçiio de minas no

ter-r-itoeio da Repubhca .

o Presidente da. Republíea dos Estados Unidos do Bl'&ZiJ,
usando da. autorização contida na lettra. d do art. 35 da lei
n , 1017, de 30 de dezembro de 1936, docreta :
Ar~igo un íco , Fica. aberto ao Ministerio da lndustria,
Viação c Obras p ublícas o credito d0250:0oo$, para. occcrree, no
esercícto do !fI07, ãs despesas relativas a. estudos geologicos.
peequízae e exploração de minas no temtonc da Itcpubtíca.
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1907, 190 da República.
AFFONSO ACGUSTO MOREIRA PEri"NA.

Miguel Calmon du Piw e Almeid-a,

DECRETO N. 1::33; -

DE 24 DE JANEIRO DE 1907

Marra :I graliliço~~r> 'ltk fülllp~k .00, oJliei<'N" il'1"'l'iol'c< quando
servem como sub-lnstructor..s nas _tó"ol~~ .tc "1'1:Hnu-In, ro:;u.isl~~,
lilllVlIeiro~. de. e (1~ torpedos.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil:
õonstdcraudo quo, !lOS regulamentos armexos aos decretos
ns . :1973 c :)fl70, de 13 do abr-il ultimo, expedidos em curoprimento dodispostc no decreto legislativo n . 1186 de 15 de
junho de 1904,e creando as escolas profiselonaea de artilharia,
de foguistas, do timoneh-os, snnnadores, o signnh-iroa, e retermando a do torpedos, não foi marcada a gratiâcação de exercício
que compete :V'~ oüíctaes tnrertceos nomeados sub.ínsteuctoree
das refet'Idas oscotae, resolve quo aos mesmos eub-tnstruetorea
seja abonada a gl·ai.Hicll,ção marcada. na tabclla ennem ao regulamcntc oppeovudo pelo decreto u. 3234, de li tio marco de
IR99, ooa seus equiparados na htecarclua müttar ,
Riu de .tanclro, 2-1 de janeiro (te 1907, 19' da Republioa.,
Al"t-o:\so AUGUSTO
Ale."(llld1'ina

MORB:IRA

F(1)'j(1

PEN:\A..

de ..í l encar.

DECRETO N, !J338 - DE 24 DE JANEIRO bE 1901
Abre no )linisterlo da Fazenda o 'credita de 3:180$ para pac.uuento
ao Dr, Antonio Fernandes Figueira.

O Presidente da Republlca dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorizaçã.o contida no decreto íegíelctlvo D. 1562,
de 22 do novembro de lUü6, resolve abrir ao Ministerio da Fa·
aende o credito de 3:780$, para. pagamento ao Dr, Antonio Peraandea Figueira, autor da obra Elementos de Semeio[ogia Infantil, do Igual quantia, despendida com a. respectiva publicação.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1907, 19° da. Republica,
AFFON~O AUGUSTO MOR.EIRA. PENNA..

Davi-! Campista,

DECRETO

N. 0339 -- DE 24 DE JANEIRO DE 1907

.\bl'fI ao Mini'''']'io da Justiça e Xegodus InkriorCB

(l

credito oxtr-aor.fi~ Escc!n

llario de 1,000:000$ para a conclusão do cdit.cio destilla.lo
Nacional de Bdl1'.S Artes.

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Bra-zil, usando
da autorização contida no art. 8", letra K, da lei n. 1617, de 30 de
dezembro do anno prosimo findo, que fixou a deepeea geral da
Republioa no corrente eseecíctc, resolve abrir ao Ministerio da
,lustiça. e Negocíoe Interiores O credito extraordlnario de mil contos
de réis (1.000;000$), para. ao conclusão do edifieio destinado á Esoola
Nacional de aeues Artes.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1907, 19" da. Republíoa,
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Augusto 1'atlaTeS ,1e l·lITa.

Dj·;CRETO :-lo G340 - DI: i4

J))o;

.JA~EIRO J>E

I!J07

·\ill'.' :lo "'lini~t",,:o ;13 .In~t·ça a :\ebocio< Intoriar<'s <l cr-edito dI!
:n3:100$'lg-l, ~"ppl",'n"n~ar á vorhn n. 12, do al't. 2'> da lei n, t6li,
<1" ,10 d·, .lczflmhro de tflOO.

o r-eestdemo da Itepucüca dos I,:stados Unidos de araan.
usando da autorização contida. no art , 2" do deereec legisla.tivo
e, 1627, do 3 de janeiro coerente, resolve abrir ao Minist6rio
da Justiça e Negociu8 Interiores o credtto de 353: 169$983, supplemental' a Vflrba. n, 12, de art. 2- da lei n, ·1.(;17, da 30 de
dezembro .te [91õ, p:tra. O\lCOI'I'er ao peeemeneo, de accordo com

seres DO
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a. dcmonstraçii.o junta, do augmento de voncimentos concedido
pelo citado decreto, a03 juizes e demais runccíonence da Justiç<l.
Federal, no período de 7 de janeiro a. 31 de dezembro de 1901.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1907,

19~

da. Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOnEIRA PE"':"A.
A~'gujto

1jwarej de Lyra.

Demonatraç .c do credito eupptemenear preciso á verba n, 12, do
art. 2 u da lei de orçercemo do exercício de 1907, para pagamento de euçmenec de vencimentos, concedido pelo decreto
n, 162';". de 2 de janeiro corrente, a juizes e demais runeeíonertce da justiça. Federal, a contar de ? do referido mez de
janeí ro a 31 de deZembro de 1907.
srPRRMO TRIBUNAl,

1 Presidente ••••••••..•..••.•.•••.•

14 Membros a. 5:903$225 cada um ••..
~1J"'ISTER10

5:903$225
82:645$150

['l'BLICO

3 Procurarloresda. Repubhca, no matricto Federal, a 2:361$290cada

um•.•...••....••••.•.......•.

2 Escreventes a 59Q$1Z2 cada um.•••

7:083t870
I: 180$1j44

8:264$514

.H lZOS SE(lCIO:>1ÃES

Dislricto Federal
2 Juizes a 3:935$4iO cada um
.
2 subeututoa a 2:361$290 cada um .•
2 Escrivães a. 2:Of'J6$129 cada UIU•...
11 Oftlciaes de justiça. a 708$387 eada

um

,

.

7:8=08
4:7
O
4: I
58
7:79:?$257

24:518.t053

'\muonas. )I3ranhão 6 Ceara
I

1

Juiz...•.•.....•...•.......

~ub.j.ti~lltO...

..

..

I Escrlvao .....•••••.•.••.•..••••..

I Orâctat de justiça •...•.......
I Procurador da. Republica •...

4:1302 258

'''7I''m;"

;2:06 129
.11:'1 '!i!5

2:%1 Gl:?
15:2ô9$'>71

:1 g9t.a'.loil a 1;':2ôn.$.1il c:~'ja um ..............•••.

\::>:800$01.

acres 00
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Para, Bahia, Rio da Janetro, Rio Grande do Sul
c MinaB Gcecce

1 Juiz •.•••••••••••••••••••••••••••
1 Substituto •••.••.•.••••••••.•••••
1 Escrivão•.••....•••••.••.•..•....
2 omctees de justtça a 413$225 cada
um •••••••••••••••.••••••••.••
1 Procurador da. Repuhlíca •..•.•••.

3:73!m1
3:14 ' 9
2:086 129
826$450
1:967$734
II :747$393

5 Estados

&

II :747$393 cada um

.

G8:736$fJ65

Piuuhy, Rio Graad.. do xortc, Parahyba, Ala:;:ôas. Ser~ip~,

Esriritr)-Sall.~o,

Parana,

San~a

Catbarlna o

Uo yaa,

I
I
I
1

.Juiz.•.......•..•..........••..•.
Substituto
.

2:flJO$9ô3

B ertvão
, •..•••.•..
OfficiaI de justiça••.. " ••.....•••
l procurador de. Republtca •..•..••.

1:475 OÜ
413 '.l:770$967

{I

Estados a 9:9:J6$IlR cada um .......•••...••••...

3;:~45=57

9:996$1 I~
89:965$062

P('rnamhuco (' ". Paulo

1 Juiz

, •..•.

1 Substituto .••...............•..•.
2 Escrivães a. 2:000$i~ cada um •.. ,
2 Orâctaos de justiça a. 413$"?25 cada
um
.
I Proeurador da República .••...•..
2

1·:~t;j,(lu~

a I3:813$.')-?'l cada. um •....•. ,
Mat to

..J: 13~2,)8

826$450
1:987$734

13:813$522
, .•

27:627$01,1

01'0'"0

I Juiz

1 Substituto

3:738$7~1

3:148$3,9

.

.

t gscetvão ..••.••.•••....••.•......
I Omcia! de justiça
.
I Procurador da. Republieu•....•....

~:n90.$963

3:34Hi57
1:475 06
118 064

I :770$9G7
9:100$'957

Credito pre-Iso

"............... .

:>53: 169.";9.':l3

Pt-imeu-a, Secção da Diroctoria do contabüídade da Socreta.ria

da. Jusnça c Negocioa rntcrtoros. em 21 do janeiro de 1907.Carvalho e SOIua, drroctor tl", secção, íutertno. dilli, director geral.

Visto, J. -

B(»'-
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DECRETO N. 6341 - OE 24 DI: JANII3RO DE 1901
Crêa a

&~

companhia do Corpo de Bombeiros.

O PreBidente da Republlea dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização conferida no art. lo do decreto n. 1845, de lO 00
corrente mez, decreta:
Artícc uníco. Fica ereada no Corpo de Bombeiro mais uma
companhia com a denominação de 6&; revogadas as disposíções em
contrario.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1S07, Hlo da Reppblic.r.
AfFO"SO AUOl'STO MOREIRA PENNA.

Avgus/Q Tacares de Lyra.

DECRETO N. 6342 -

DE 24 DE JANEIRO DE 190,

Ooacede autorfeação a sociedade em corumandlta por acçõea Ch , LOI'ilIeux & Comp" para Iuucclonar na Republica.

O Presidente da Repubiica dos Estadoa Unidos do Brazil, attendando ao que requereu a sociedade em commandita por seÇÕes
Ch, LoriUeux & Comp, , devidamente reEresentada, decreta:
Artigo untco. E' concedida autorizaçao li. sociedade em commeedita por ecceee, constituída sob a razão SOcial de Ch. Lornlcux
& Comp., para Iuncetonar na Republica, com os estatutos que
apresenta, mediante as clausulas que a este acompanham, eeaígnadaa pelo Míuístro de Estn.do da Industria, vleção e Obras Publicas e ficando obrig adu ao cumprimento das formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 24 do janeiro de 1907, 19G da Repubüca..
AFFONSO AUGUSTO MoREmA PE:"IN....

Miguel Colmon riu Pin c Aliileida.

Clausulas

~ue

acompanham odecreto n, 6341, desta data

A sociedade cui ccmmundtta por acções Ch. Lorlfloux & Comp.
é obrigada a ter UIIl ropreaeutonto no uraztt cuur plenos e ilIimitados poderes para tratar u definitivamente resolver as questões
que se suscitarem, quer com o Governo, quer com particu!a.l'es, podendo ser demandada o receber ettncão inicial pote mesma sociedade.

11

Todos os ectos que praticar no Brazil ãcarão sujeitos uutcamente ás respectivas tere (3 regulamentos á juneuceno de seus

58
trtuunaes judiciários ou administr-ativos, sem que, em tempo algum,
possa a. referida sociedade reclamar- qualquer excepção rundad em

seus estatutos, cujas disposições não poderão servir de base para
qualquer reclamação, concernente ,á execução das obras ou servíces

a que alies se referem.

1II
Fica dependente de autorização do uovemo qualquer altoração
que a. sociedade tenha. do fazer nos respectivos estatutos.
Sor-Ihe-ha cassada a autorização pare, nmcctccer na Republlca.
si Infringlr- Cita ctousuto..
IV

Fica entendido quo a eutortzacão é dada sem prejuizo do principio de achar-se a socíedade sujelta, as dísposíções do dtrettc nacíonat que regem as sociedades em commandtte por ecções.

v
A tnreaccão de qualquer das clausulas, para a qual não esteja
-comrntnade pena especial, será. punida. com a multa. de 1:1JOO$ a.
5:000$ e, no caso de reincidoucia, pela cassação da eutorraação
concedida pelo decreto em virtude do qual baixam as prcecntce
clausulas.
Rio de Janeiro, 24 de jauoiro de liJ07 ,.- Migtl/:l CalmoJi da Pin
• Almeidll,

Eu, ahaixo assignado, acntncs Biolchiai, traductor publico l'
.interprete cornmercíal juramontado da. praça. do Rio de .raneíro ,
por nomeação da mertusalma Junta Commercial da Capital
}t'ederal:
õecnãcc, pela presente, quo mo foi apreaentadc um documento
escripto na Iingua. nanceza, afim de o traduzir Iittoralmente para a
liDlfua vernacula, o que eeetm oumpeí em razão do meu crâeío , e
cUJa. tl'aducçãoé" seguinte:
TII;\OUCÇÃO

Perante o sr , Paul Alexis DOROD, notartc "m Pa.riz, abaíxo a~
signado:
compareceu o SI', Ga.briel AugusteJoseph ünaey, engenheiro
de artes o mauufacturaa, residente em Pariz, rua- Sugar n . te ,
Agmdn ua sua qualidade de umco gerente da sociedade em
commandnu por ueçôes « Ch. Lol'i neux & Oomp. » tondo sua. sede
em Pariz, rue Sugur n, 11;, eonsututda para uma duração a terminar em 31 ue agosto do (1)30, nu" tornw,:
De um actc recebido paio SI'. Donon, notai-lo abaixe essígnado ,
eontenüo O~ e~htuto.~, em': de ngostc de 188U,
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E de duas dettberaczes da cesemblée geral dos accícaíetee de
:; e J6 de agosto do mesmo anuo, deposltadae por minuta com o dito
;)1'. nonon, em 21 do dito mez.
Tudo iS30 publicado de contormidade com a lei, como resuUa
das peças depositadas com o Sr. nonos, em 25 de setembro seguinte.
O Sr. Guary, tornado gerente. em coaeequeecía do fallecl-.
mente oecorrtdc em 28 de julho de 1904. do Sr. Jean Renê Jules
Charles Lor'Illeux, e em virtude de uma. d~libera.ção da assembtéa
«eral exrraordtnacta d03 acctontstas da dita. sociedade, em 27 de
outubro de lOO:::, da qual um eswectc foi depositado no certoeto
de minutas do ar. Donon, notado abaixo asslgoado, em 6 de novembro de 1903, tudo publicado de conformidade com a lei, como
resultll. das diversas peças depositadas no eaetoríc de minutas do
dito Sr. Donon, em ti de dezembro do 1903.
Tendo sido aqui observado que, segundo deliberação do conselho
fiscal da dita sociedade, em data de 5 de agosto de 100-1, da qual
uma cópia conforme permanece aanexada á. minuta de um seto
contendo o deposito, recebido pelo Sr. 00000, notario abaiso aslignado. em 12 de agosto da 1904, o dito cceeerno fiscal conaid81"Ou
queatrcUlsmiiSão de poderes do Sr. René CharJes Lorllleux ao
St. Gabriel Guary bavia tido logar de pleno direito e que o dUo
Sr. Guary tinha. podido, desde o dia 28 de julho de 1004, ecnstderer-ee investido dos poderes do gerente, em coneequencíe 110 faltecfmentc do Sr. aene Charles Lorüleue ,
O qual, na sua dita qualidade de ueíco gerente. e para sa.tis.:.
fazer a esigencia do Governo Brazileiro e permittlr ao mescm
Governo o calculo de impos~OlI e taxas, declarou limi~&r a 100.000
francos a eomma que a. sociedade ech. Lorllleux & comp. »' atÚ'ibue
.:t fundação de uma auccueset da sociedade no Rio de Janeiro, comprehendendo: armazeus, escrtptence e fabrica; tuucctonando sob a
razã.o social «Oh. t.cnueus & Oomp.» e tendo como unico euearregado e procurador o Sr. Maurtce Pierre Artiges.
Dou fé:

Feito e passado om Poria, na sédo acima ennuneteda da soctedadc,- Ch. lnJ'm6",~& Comp.
Anno de 1906.
Em 10 uc novembro.
E, depois do feih a leitura, o comparecente as-dgnou com o
notarto.c- G, Gual'lj e Dlliton (e3te utttmo notario) •
.\' mal'gem estava - escrtpto:
~ Registrado em Paríz, decimo primeiro notariado, om 21 de
novembro de lt1n6, folio 48•.secção tres ; recebítos tres francos. uecimlll!l: doc. 75 eentestmos.c- Bl·jS1tC.»
Para l'lrpodiçào.-lJolwn.
Visto por nós, Sr õhoumert, juiz para
tura do Sr. Donon.

lei'aliz~lç1'io

da assísna-
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POI' impedimento do Sr. presidente do tribunal de pnmetra
lostancia do Seíne.
Paria, em 24 de novembro de 1906.- Choumer!.
Estava o carimbo do tribunal de primeira. ínatancía do setne.
Visto para legalização da asalgnatura do Sr. Choumert, exarada ao lado.
parta, 20 de novembro da 1906.
Por delcgaçio do guarda dos selloa, Ministro da rusnca, o chefe
da. repartiç!o- De fu Guelte.

ES~\'a o carimbo do Ministerio da Justiça,
O Miutstro dos Ncgocios Extrangeirca certifica. verdadeira a

asstgnatura doSr. De la Guette.

Paria. em 27 de novembro de 100,).- Pelo Ministro, pelo
chefe da repartição delegado- Sctineider,
Estava o carimbo do mesmo Millhterio das Relações Exteriores

de Fraeçu e um outro do Miniatei-io com a palavra- gratis.

Reconheço verdadeira a asaiguatura verso do Sr. scuneíder, do

Míuiaterío dos Extrangeiros.

Consulado dos Estados Unidos do BrazU em Pariz, em 27 de
novembro de 19013- Joao Belmiro Lermi.
Estavam colladaa wes estampilhas de eeuc consular no valor
de 5$, devidamente iuutllizadas pelo carimbo do Consulado do
Brazil em Pertz ,
Recebi francos 1~ e 20.- Leolli.
Reconheço verdadeira a asstgnaturc do SI'. João Belmiro Locai,
consnt geral em Pat-lz.
nto do Janeiro, 18 do dezembro de UJOG.
Polo dircotos- geral, Ellg<:i!io de Abre!!.
Estavam colladas estampilhas [lo TUOSOtll'O Federal, no valor
de 550 réis, dcvtdemenec inutilizadas pelo carimbo da secretaria
das Relações Exteriores.
Fatavam mais coltadas duas estampilhas do Tbescuro, no valor
de 601) réis. devidamente inutilizadas pelo carimbo da necebedorte
(b Capital Federal.
Nedn uuus eonfiuha ou .tectereve o dito documonto, que bem e
fielmente trnduz.l <lo própr-io ol'igiD<l! e:::"ripto em rrnueez, ao qual
me reporto.
Elll fé do que passai O) presente, que aseígncí li senet com o
seuc do meu omciu nesta clduue rlo IUo de Janeiro, em 20 do tl('«ombro de

1~)()O.

IUo de Janeiro, 10 do dezembro de 1906.- Achilles Biolcllil!;,
traductor publico
E'.1, abaixe assignado, Achtflos Iliolcl.iini. traductoa- pllulic,", c
in tet'pretc commcrctut jummentado na praç;t tio Rio de Janeiro,
por nO.lIMçiLJ da morutsstru- ,j'IJi\;t r'o-umirctat da Capital F,~

dera! :

certtnco. pilo pr.is-nte, 'l'W mo fui eprosenta.ío umuccumouto
escl'ipt,) ("lC tiogna Iraucean, aü.u de o t:' .... Jilzir ttuoretmente

acres
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para a. uoaua veruacuia, o que assim cumpri em razão do meu
offlcio, e cuja sraduccão é a seguinte :
TRADUCÇÁO

E, em l2 de agosto de 1904, perante o Sr. Paul Alexis Donon,

noteno em Purtz, abaixo asslgnedc :
Compareceu o SI', GabrilJ! Guary, agente da sociedade em
comma.ndita Ch. Locilleux & comp., reedence em Pariz, rua Suger
n, 16.

O qual, pelos presentes, deposita com o Sr. u-non, notarlo
abaixo ceersnedo, e lhe solicita tuccrporcr ao registro de suas
minutas. na data de hoje, urnn cópia certíflcada, conforme pelo
comparecemo, de uma deliberação, tomada em 5 de agosto corrente, pelo conselho fiscal da citada socícda.Ie e Ch. Lortíleux &
ocmp.», constetando a investidura do Sr. Guru-y no cargo de
gerente da dita sociedade, em cumprimento da deliberação da
assembtéa geral da SQlliedade, e em ccesequencía do fallecimentc,
verificado om 28 de julho ultimo. do Sr. Jean René Jures cnanes
Lortlleux.
A qual poça fica aqui ennexedn, depois da menção.
O Sr. Guary, na sua qualidade, declar-a tambom que a dita
sociedade terá como sub-gerentes os srs. Raoul Hussonot, já. exercendo as suas rnnccões. o Piei-r-e Charles LoriUOU:I:. cujn, nomeação
vae ser immediatamanto regularizada.
POI' estes mesmos presentes. o eomoareccuto dá hl(J,..;; os po'leras ao portado]' de um exemplar ou (lu um clttra.ctJ da. ,IHa
deíiburuçào, para Iazct- publícur, \10 confcrrui-Iadc com a. lei, as
disposições que ella euccrra .
ncu fê:
Feito e paasuúo em Pnr-iz , no cartouo do :'1'. ucnon. n.::!,'!rio
abaixo assiguudo.
xos - uta. mez e nnno - jiL nssigual idos.
E.. depois de feita u Icírura, <) comparecente osstgnou com o
notano. - (;.

(;'[((>'.If. -

Duno" (este utctmo notélol'i'JI.

Em seguid'l_ ha ost., moncãc :
«Regtatrudu em Par'Iz , J JO uotarto, em 17 do agosto ,l.~ tt'ut,
folio :35, li no 3::'.
Recebidos trcs ft'!U1COS; dechn \S. 7. ccute símos. - . 1 , Ilrcitlot ,
L\..nnexo

«S,)ciednda Ch,

Lorilleux

& Cump.l>

I>E SEXT.\-FEIRA, 5 DE: ,H;OSTO DE 10') I

No enao ue IDOI. suxtn-fuíru, 5 de agosto, li 1 1/2 Iiora da

tarde ;

Estando presentes os Si-a. Claudc Lafbntalne, .'1. Pr-ince, A.
Bcuziger e Paul Mart!n du uard.

62
'rodos quatro membros do conselho nscet dn eocicdada CIl.
Lor-llleux & Comp.
Reunidos na séde social, em coa fO! midade com o ti rt. 2G dos
estatutos, sob a presídencta do Sr. Claudo t.arcntaroe, na oecaaião
do raüecímento do Sr. Ren.' Ch.u-Ios Lcr-llleux occestonado em 28
de julno de ID04, os membros a.b:\ill:Q nssignados. osamtnam a situação consoquentc a esse dcícroao e infausto acontecimento.
03 mesmos, discutindo as medidas a tomar, relativas fi tr&llllmissão da gerouota, constatam quo a resolução votada pela assembléa geral e:rtraordinaria, de 27 do oututn-c de 1903, modificando o
art . I:'; dos estatutos, tudo preveniu,
Re!olw;ifo única

Depois do Sr. Renê cuertes Lorflleux seja em caso de demissão
ou do cessação de suas runcçôes, por qualquer motivo que seja, o
Sr. Pierre Reué Clnu-les Amedée Lorüteux auceerlcr-Hre-ha, na.
qua.lidade de gerente revocavct. debaixo das condiçõeiJ de quo
tenha clle nessa occastêo :;1) annos de idade completos, no mini mo,
6 quo eüc sej:l. julgado peta nascmblén, geral apto pnrn preencher
as suas altas ruocçõ;;s.
Si, no di:t do ruüectmcntc ou da cassação de funcçôes do
SI'. H('fll> cuartcs L or.lleux, o Sr. tuerre Lor-tlteux não peeenoua as
cond.cõcs acima üttas. o Sr. Gubriel (;ual'y succcderà ;l;l SI'. Renê
Chaeles Lorillollx, uu qualidade de gerente re . . ocavel, MG o dia em
qu' o Sr. Piel're Lonuoux te:lh:t a í.Iado de ;~O nnnos, ou, seja em
j() do outubro de 1913,
POI' eS9:I. cecaatão, o SI'. Gnary abdícar-t em seu favor, caso n
assembk'a gorai ache quo o SI'. Pterrc r.oríueux está sumcíentemente habilitado para peeeneboe as suas altas tuncções.
Em CIlSO contrario, esta demissão do Sr. Gabriel Guary será
transferida. de anuo para auno, succossívamente, até deliberação
dn assombléa geral.
Os emolumentos aonorarlos attribllidos ao gerente serão combiuados, ucsso C'\90, com o Que está previsto pelos arts. ?;! e;n dOJ
estatutos. 9.1,1\'0 modiücacões fine abl possam snr feitas petu assembléa serat.

Fica entendido quo o ~ 4" do art. 18 dos estatutos, assim
<l; Nostc caso, o Sr.
liaoul uuseecot. seu genro, ccreer-.
vara i;.;nalmen te a Sll'\ situação do sub-gerente etlcctivo » não se
acha absohrtamente modificado.
Em consequcucia, o conselho flse..1 coneídera que .0. transmiaaão
dos poacres do Sr. Renê ct.ertes t.orutoux ao Sr. Oab.l'leI Guury tovo
iogal' üo pleno direito cstutnído, o que. o Sr. ,Gabl'l.el Guary pode,
«eauo o dia 28 de julho do 1904, se eonstdercr tnvesudo dos poderes
de gerente, pelo facto do tuüochuento do S1'. neuõ cnertcs
t.orítteux ,
O censotuo levantou a SOSS,-lO as :1 hora•.
Os membros do) conselho nscet. Por côpta, courcrme.c- c,
Guary.

eoneebido :

A~ros
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A' margem estava esci-lpto :
Registrado em Pariz, dccimo primeiro nctaríado, em 17 do
agosto do 1004, rcuo 35, secção !2,
Recebidos: tres francos; decüaas 75 centesrmcs.c- El'eillDt._
DDll(Jn.

Visto por nós,

:';1",

«caeura do Si', nonon.

oaurtncouet, juiz, para Iegahzeçâo da assí-

Por Impedimento rio

SI',

prcaídenrc do tribunal de primeira.

tnstvocte d» Spi/1(\.
puriz, em (dntu utegtvct t (

as~igaado) - (;aw'i;'cIJ>lrl,
Estava o cat'Imbo tio Tr-ibunal de primeira tnstancta do Selne.
Vista para legalização dEI. e-stecatcre do Si'. Gam-incourt,

exarada ao lado,

Pariz, em 6 de setembro de 1905,
Por dclcgocâo do guarda. dos soltos.
Mlnísteria da Justiça.- O eucrc d:t repartição. ôetegaôo-; De
la GueUe.
Estava o carimbo do MiDisterio da. Jusf,Jça,
O Ministro dos Nogocios Extrangeiros certifica verdadeira ao
assiguatura do SI', de la Guette.
Paria, em 6 de setembro do 1906,- Pelo Ministro, pelo onere
da repartição delegado -St:lmeider.
Estava o carimbo do Ministerio dos Negocios Extrangciros da
França c um outro .to mesmo Miuisterlo com a palavra - erans,
Reconheço verdadeira" assignatura, a page- 4, do Sr . Schueíder, do Mínísterio dos Extrangeiros.
Consulado do Braail em Parqz, 10 de setembro de 1~lQ(;.- O eonsul geral, Jo{(o Beimíro Leoni,
Este documento deve SOl' apresentado, ou no Ministerio das
Relações Exteriores ou na Alfandegu tio Esta,lo onde deve produzir
effaito, para. a neoessar-ia legalização.
Recebi, francos quatorze e vinte centestmos-, Leont,
Estava colteda urna estampilha de seüo conaular-, do valor de
5$, dcvtdamcntc inut-Hza.la pelo carimbo do Consulado dos Estados
I'nídos do Brazil em Par'Iz .
Reconheço vcrdudctra a asstgnaturu do :"1'. João Relmiro Looni,.
consu! geral em I'nriz .
Rio de Janeiro, em la de novembro de H:OO.- 1'('\0 dírectorgeral_ Alex{lHdJ''-110 de Oti-círn .
Estavam colladas estampilhas do Tbcsourc Federal, !lO valor
de 550 n-ís, davtdamcnto rnuuusadrs pelo carimbo da Secrctarta
tias Retaçõr-s Extet-ioros
.Estavam mais colladas estamptíhes no valor de mll f! qumh ntee
réis. devtdamento trmtützadas pelo car-imbo da. xcccbecorte do Rio
de Janeiro.

Na.Ie mais continha ou declarava o dito documento que hem e
üolnrentc traduz! do proprto original, escripto em frances, ao qual

me reporto.

..
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Em fé do (I uc passei o presente, que assignei c selleí com o
sello do meu offieio, neste cidade do l{jo de Jauelrc, nos 19 dias do
mez de novembro de 1905.
Rio de Janeiro, U) de novembro de 1906.- Achiles Biorchúli.
traduotor publico.

Eu abaixo assigrKl.do, traductor publico o interprete commercíat juramentado da. praça do ruo de Janeiro, por nomeação da
meritissima Junta. Commercíal da Capital Federal. certtâco. pela
presente. que mo foi apresentado um documento escripto na
üngua fl'anccza, afim de o traduzir uucraímente para ao língua
vemacoíc, o que assim cumpri em razão do m011 omeio c cuja
ducção é a seguinte:

J'~;'itl)h

n-a-

0:"\1'. 1',1"1 Alexi,:; IluT10D, notarlu em Partz, abatxo

,\.""õglla!lD:

('O:il11:1-1'(' '\I o :'~'. G,IlJl'i,1 _\:lJ:t;>tD Joscph Guary, engenheiro
lu al'ks c mauuíuctiu-ns, residente em Pai-ia, run SugcI' n. 11; •
.\gindo na SIH '11l:llid:l.(le do geremo da dita sociedade em
counuaudita per noções Ch. Lorttícux & comp., tendo sua sede em
í'ar-lz, J'''1l. ~ll;'_'l' 10. C0~ISU~ui,h rn.J';L uma dUl',lÇão a. terminar
em 31 de a;;oSf,O do I~J::O, nos tormos :
De um neto contendo os estatutos recebidos pelo Sr. Donon,
«otorto em l':~l'ic, ('111:;.k agosto de 18"0, (J de duas deliltcraçõc~
.la, nssronbk-u r;e1'31 dos aeclouistas de ') o lli de agosto do mesmo
anno. depiJ~ita,las 1,01' nnnuta com o ditJ Sr. Donon, em ::1 tio
mesmo mcs ,
TIIJo publtcado ,k cen Iorml.indu com a lcl, como se doprcbendo
lias pecas depositadas COIll o sr. !.IoDUD, em ~5 de setembro sep;uinte:
O SI'. Uu.u'y, tOI"IH"!U -eren to ~lJl ccuscquoncla do rauectmcnto
occasíona.Io em :.'81Iejnlho de I~J04, ,10 SI'. Jean Renê autos Chaeles
Lortüeux. o em virluol'l de n.nn. aenue.ncnc da nssembléa geral
,'-.:tI'Do",1jnA.l'i:t nos aocionistas da, dita sociedade, do 27 de outubro
·10 1':0:1, ll:l quut I!iH extracto rot üeposrtado no caetorío 110 mínutr-

<lo :::~'. !1 TIn, u ['11'10 ('~l \"ll'i7., nbuixo-n-slgnado, etn íl <tIl 00'1'(:111;'1'0 li .. I~J '3. 1,10 l-l!;,:i;'~":') d.) c.u.Iormid.nle com :l lr-l, conforme so .lopu-hondo ,1;::> djv.:I'~'l' p-ca.s <lepr:>sita'IM no cartor!o .re
minutas do SI'. nonou, em f, de dczcmurc de !~I03.
E, depois de feita fi. obsl'l'\'aç1io de '1110, secundo ôottboreeão do
-onsctuo !\:'c' I da, menct-uuda socicda.le '~I:\ uata do 5 do agosto
d8 19')4. (la qual uma c"pia conforme fui annexuda :i. minuta rte um
neto contendo o .teposuc rocobtrto pelo SI'. bonon , notano eocrxo
usslguadn, em I'! de agosto do ID:J4. o dito eonsetno fiscal consí .
derou '1IfO!t transmissão rtos po.ler-oa de ."1'. tten.; Char-Ios L .ruteux
ao :';1'. (;'l!Jrie! nuarv hnvta tido logar do pleno dfeeíto e que o
mesmo SI'. Uual')' havia podido. desde 'o dia :.'8 do julho de 1904,
coustdera--sc investldn (lo nmcçõcs de gllrent". em consequcucta <lo
reuccrmentc 110 Sr. Reno': cnertcs Lot-illeux,

o mesmo Sr. Guar-y, pelos presentes, constitu iu por seu mandataria :
O SI', }'Iaurice Pjar-re Artigds,
n. no, DO Rio de Janeiro, Brazil. morador na. Avenida Central
Ao qual da, em nome da dita eocredede, todos 09 poderes
para;
Gerir e admiulstr-ar a egeceía da suetednde CIl, Lorilleux &
Comp. estabelecida no Rio de Janeiro (Bra:âlj .
E, nesta conformidade, reürur- do Correio e de todas as companhias de uanepo rto e de vapores, igualme nte
de todos os cntrapcatos, o, em geral, das mãos do todos os depositartes,
cartas,
enccmmeaaes, mercadorias, caixas c pacotes, endereçadoa as
Dome
do constituinle ou drl. socte-íado que 0110 represe ntn, o darem
do tudo
qultaçâ o,
Vendei' quacsquer m()r.~atlori:l.g, encarregar-se de to-las as commissões, firmar todos os eomraotos e os executa r.
Pagar e receber de todas as administrações, de
os particulares e geralme nte de quem de direito, quaesquertodos
quenãe s que
sejam ou venham a aardevídvs em eonsrqueueía de treneacc
ões da
dita agencia , no principa l, juros e nccresctmoe.
Tratar com todos os clientes e devedoras, ou vir, debater, concluir o auapandee todas "q contas, fixando os saldos.
Represe ntar a socleda-le juntoü e-tmteretcacêo da
assígnar- todos 0< cerüüc.rõos de origem do rneece.to-ías. alfandvg'ol,
Tornar -c alu 6 ln l pol' arrenda mento ou outra. rórrua todo, os
tnnnovc ís ou cscnpec .tcs »ceossartos o~ ugeucia e obl'igal' á execuçã
das condiliíes e ao pl.~a .i.mto (los aluguois, dar o acceitaa- todoso
os despach os.
Agir nas ii.pi<1:t.,õ~g judleias s, unenat es o bancarr otas nas
'l'\1\"S a .,Jcie.!;\t!<J Mj:r credora .

~U'J<'~1'6vEr tc-í.ic os npuhccs de segure contra
os r-iscos de inccudlu, revogar ou m xlhlc.u- as apolic -s cal vtgne ,
Na taua de pegu-ue uto por par-te dos devedor es, exercer- todas
as ,liliio;(\nc!.v Il~e',);,.::'_i·ia~; pare. conseg uir o rocebnn outo
das sommas

l'.cvluas,
))0 t,yla,,; a; SlJ.JllD:IS recebidas, dar- todos os r-ecibos e quitaÇ;);:>5. revelar com OI! sem cons.ata cxo todos
,)5 pagame ntos de

ill~cl'Ír<;,Õ()s. omln.rg os, sequest res C 011tr(l3
hnpodim cntos, desistir
,L' ··)-h; os direitos dB iIYIlJt:w o·H P ou.ro-.
;,(;))),i(: l1'

t0ilas ns maro.s d.)

[.ij)!'i~J"

t,J.l:'$ l'_lI llQ·.1C da

'h.je Ch. rortuou x & Coup .. not.r.tarn :'\W a marca denomi50Cic·
nada
.. Iteugeh ne », pl'O:JII"~() <lo ~ -uero esmalte !.orillo llx; reser todas
as
decll'aç 'je5. dcp.zsit.u- to lo, o~ spaetmons U3S',:lS mvrcas
; retirar
~Q'10s o; cel'tillc :dJ' pro..Is-u-lcs e d.r'tutnvos
e p.l.g:lr t!-lo,"' es emctu.ncnto e.
Propor, dar quitnçilo o rlcsc.n-ru , discutir- todos os direitos em
j.oJ:~~ as a-Iminist.naç-Ics da E~>:;v!o ou ctvts
do ruo do
:lnzil, por conta d.1. socieda de Ch . Loruteu x ,li;; Comp . Janeiro e do
.\lwesen~,~r quucsquer- requeri mentos , prestar- todas as flan~··M

lo ns rctirar-, apresen tar-se era todas as repar-tições, miníatet
-íos,
F.~e~'j\i~o

_

!,I,1

~

ACT(\,; to l'OUER

E\~,:l'T[\O

(em tudo o
direetoL'ia.,.:, commteeões de nqutdacões no 'rncsou ro I} rceütutc
ões
para
as
rleruand
as
todas
iniciar
:
no
ncccssa
que fôr
dos
seja
.
depostto
do
actos
os
todos
fazer
de impostos c outras;
seja de quuesqu er
estatuto s da socieda de el!. Lorrítcux & Comp., seja
junto das reoutros titulas. apresen tar todas as justifica ções,
necessa no.
partiçõe s publicas. seja em outrc" lagares, si o for agencia
no nl'8Zil
E gm-almonte fazer pelo desenvo lviment o d,l.
eudo
tudo o q110 sl~ja. util no pcuto (lo vtata comruoecrat. promcu
approvat-o, ncseôem cute pessur e nasignor- todos CS Mias de 1'0gistros, eleger domicilio, aubstabclecer ,
Dou fê. (Sol,l'ú rcoueto aprc-en tndo e restitui do.1
Feito c passado em P<.lriz, na séde já indicada da sccicl.u lc Ch.

Leu-Hk-ux ,\ COlllp., ~nn·),I'J \'1;(\, Em ::~) de seterubr o .
g tlqluis de leU·, .) ,'ei,"l", U cornpar eccnte usa.gnou com"

notaria .

as assi/{uat.U1'8s,)

(segucm .so
0
em
Depois, esta menção : «HE'gistl'ado etu Parjz, 11 notancd o,, 1\('.
z dc>outubro de j90G, F. 101, ver. (i. «Recebidos 3 ft-aucos
cimas ,!}, - ];,.isFC. 'Para expedição. - DOHQ11.
pelo
segutaru-sc vertes rcconhe cüuento s de fu-mas, termina ndo
Exdo
ria
Secreta
pela
felto
par-ia,
em
consut
nosso
do
firma
da
te!ior.
(I
Nada mais continh a ou declara va o dito docume nto, que bem
ücímon tc traduzi do pl'opl'i, ongtne t, osertpto em franeez, ao fjua.1
me reporto ,
Em fé do que rcssct o prcs -ute, que o.S!lignei e seüeí com o seno
do meu ollieio, nesta cidade do lUa de sauotrc em l< de janeiro

do 101)7.

Rio do Janeiro , 8 'lo janeiro de IDO,. - Afhilles ltiolctxiní ; tl'aüuctcr publico.
e
Eu, abaixo ussigrmdu, Achilfes Biolcuín i, teaducto t- publico ,
Janeiro
de
Rio
do
praça
da
tado
juramen
Interprete commerctat
por nomeaç ão da Meruteetme Junta Commercta! da Oapltal Federal:
documento
Cet'tifleo, pela presente, que mo foi apresen tado umcnto
paru a
escnpto na lingm, rraneoea . afim de o traduzi r Ií tteralm
do meu orttctc e

ttngne vernucula, o quo assim cumpr-i em r-aão

cuja traducç ân l' a seguint e:

TH,\DUCÇÃO
De um acto recebid o pele senhor- Paul Alexis nonon. notário
tos
em Paríz, abalxo aaaígneco, em oito de dezemb ro de mil novecen
:
menção
e
seguint
a.
tr-az
minuta
a
qual
do
e tres,
dez de
e Rcglst rndo em I'ru-íz, declmo pr-imeiro uotariud o, em
doz.
secção
11m,
e
cento
fcfio
tres,
e
tos
novecen
mil
de
ro
novcnru
esclo.
Recebidos tros reeneos, setenta e cinco ccntostmos. tnctustve
dcctmas. - Brísao.»

seres
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Foi axtrahl dc Htteral mente o eegutnte :
ccmparoceu o senhor Lucíen Joseph Pascal verter, escrevente
de tabelhão, morador em Pariz, rua vutersexcr numere novo.
O qual, pelos presentes, deposita. com o Sr. DODOD, notario
abalao a,gsignado, c solicita &nnexar na repartição das
suas minutas, na data. de hoje:
As peças abaixo enumer a-las, constat ando a publica
feita de
conformidade com ti. lei de umv delibcração em data. ção
vinte e
sete de outubro de mil novecentos e tres, da. aasembléa de
extraordí natía dos ucctcnístae da sociedade em commegeral
ndlta por
acÇÕ68 existen te sob a razã.o s!Jchl Oh. Lorilleux & oomp.,
cuj,l.
séde em Par-ia, rua Suger-, numero deseects, contendo modíâea
caee nos estatuto s da dita sociedade, das quaes dentera cõcs um ex-tracto foi depositado no cerecno de minutas do senhor ncnoa, notano abaixo asslgnado, em seis de novembro do mil novecen
tos o
tres, a saber:
Pl'imeiro - Um exempl ar de um ectc de deposito, lavrado pelo
escrivão do Tribuna l do Commercio do serne, em dezeseis
de novembro ultimo (mil novecentos e tres).
Segundo - Um exempl ar de um acto de depolJito, lavrado pelo
escrivão do Juizo de Paz da sexta. círcnuis crtpção do Pariz, em
quatorze de novemb ro do mesmo anuo.
Terceiro - E um exomplar senado, legalizado e registrado do
jornal L"- LQi (a lei), quo se publica em Parta, folha de
dczoito de
novembro de mil novecentos e tres,
As quaes peças perman ecem nnncxudas aqui, depois de mencionar este annexo.
é

hXTRACT OS DOS AN;";EXO~

I - Do exempl ar já mencionado do aeto de um deposito
no cartorio do Tribunal do ccmznm erctc do seme. trazondlavrado
o esta
nota:
c Registrado em Paris, em dezoito de novembro de mil nove.
centos fi tres, folio sessenta e nove. seccãc seis.
Recebidos cinco rrcncos e sessenta o tres centcsimos. inclnslvn
dccimas, - Hcn'l'!I.»
Result a:
Que um exempl ar do aeto de deposito do extraoto do deliberação jn mencionada foi depositado no utto carscrtc
em dat3, de deaeaeís de novembro de mil novecentos e tres .
11 - Do exempl ar do acto de deposito também jã mencion
ado,
lavrado no certorro do Juiz de Paz da sexta. circums
crlpção de
Pariz, mencionando a seguinte nota. :
e Registrado em rarte, em 2~ do novembro de 1003, folio 93,
secção I?
Reofranco e 88 ceaecsrmos. inclusivo dectmes. . .lIocU'lc

dito ecto de deposito do extra.cto
Resulta : que um exemplo!' do
depositado no dito certorto na
foi
ado
crcn
Ja deliberação ja men
L
data de 14 de nov emb ro 19((
La Loi já mencionado, folha de
m. E do exe mpl ar do jorne,alsegu
inte not a;
traz
,
18 ao novembro de 1903
novembro de 1903, folia 53,
de
ln
em
a,
Pari
«Rc gist rauo em
soecão 14.
os. (AssignMo ntegtvetCusto: tros francos e 75 ccntestm
roen te.)
tém a tosereãc da mencionada
Res ulta : que o dito exe mpl ar con
deliberação.
Par a extr acto o-. D?1! Ql1.
ant, juiz , para legalização da assi·
vrst c por u.ts - Sr. Rtcu l I'ui-edim
-nto dOi Sr. pres iden te do T1'I
irnp
de
o
mbr
guu tura do Sr. uono n ,-PUn!' (\0
sete
de
5
em
iz,
Pmc.
Sein
buna l de I'j-hnnh'n Inatanci
19H I;'- RieMI Paim nl.
t'rtm oíra Inst auci a do sctu e.
Esta va o cari mbo do Trtb uan l do
ura do Sr. Ríeul Pais aat,
gcat
Visto, purn Iogallzaçfio dao asar
rda dos senos. Min istro õe
gua
do
gaçã
dele
t-er
.
rcdo
ado ao

osar
-zie 1(, GJle!le
Just iça, o chor o da rcpa rttçã o.criu ,j:t Just iça,
llh;te
;:-'Ii
do
mbo
l~si.a.v:t o cari
ru a
ueiros ccrtifi.<:a verd adei
O :.1illi:;tl'O dos Negno.os, E~tl'ang
ttc.
uuc
h
assi gna tura do SI'. de
.l.- t-eto xttmstro o pelo chefe
Part z, ('TIl (i UI: sete mbr o d~ lrO'
'h rcpa rtio; :ão. - Sdlllci,L:!'. Mi utstor ia ,lOS xogcctos E,;tran,['ciro.~ da.
1'."stJ.Y<" o em-imbo do
ster-io , com fi, pala vra - urat ts.
Fr(l,flÇa. c um outr o U'J mes mo nrim
eignu tura de paga. 2 v. do Sr. Schu
t.ntdos
Reconheço 'Vcl'u,uloiJ'a a nsni
dos
Esta
dos
do
sula
Con
.
íros
der, do Mtnisterio dos t-str angc sete mbr o de i'J0 6.- O eonsuí gora i,
do Bruaí l ern Pari s, em tu (lo
}().-~o De/m iro Le(j'il~.
sent ado, ou na Sec reta ria das
Esta doc ume nte unos ser aprega
uair
Alftllltle do Fst~l(lo onde deve prod
ncte ctcs Extel'iores ou na
âo.
hznç
lega
rtc
cca
nec
a
efjo i;o, para
cs.c - Lorm i.
Recebi fran cos 1·1 c .?O cent e-tm 110 sono con sula r lio valo r de
Ihn
mp.
esta
U1)l"
t<;shva. (JQlbdn
do~ EBt;l.llos
ttizu da lJC'O car-imbo Consular5~, üev toan rcnt c inut
a.
t'art
Unidos do !:>l'azil em
tro tece i.
asst gna uira do 81'. João rctm
ncconneco verd ade ira a de
nov emb ro de 190 6.de
17
iro,
Jane
Rio
z.
l'ari
cous ut gera l em
de OlilJeira.
Pelo dire ctor gera l• . llcxa ilun ·'Hl
valo r
0.10 'rue sour c Federal, no eten
lhaa
rnpi
csta
das
e
EH"Vfl.lll eorln
da. sccr
muc
cart
pote
das
ibzu
inirt
cntc
lIe ,,5u l'êi~, dov ídam
es.
o, 110
das Relaçõ·)s Exte rior
l>l'; esta rapü uas do Thcaour
Lsta vam , tlua lrne nte. oolh
cari mbo (h.
pelo
as
tued
ínuu
cnle
idaw
tlev
valo r de nov ecen tos r&is,
noccbedcrte do 1U0 de runc tro.
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Nada mera continha 011 decíeea ve o dito documento, que bem e
fielmente traduzi do proprto original escnpto em rrencee, ao quaJ.
me reporto.
o seuo
Em (é do que passei o presente, quo &8Signei e eeuer comdo
mez
dias
19
aos
Janeiro,
de
Rio
do
cidade
nesta
omeio
meu
do
.
publico
rtraducto
ní,
Biolchi
AchiUes
1906,
de
de novembro
or publico e
Eu, abaixo assígnado, Achtttes glolehiul, teaduot
de Janeiro ,
Rio
do
praça
da
tado
juramen
cíat
commcr
te
interpre
da capital
rctal
comme
Junta.
llima
Meril;iS
da
por nomeação
Federal :
nto
certifico pelo present e, que me foi apresen tado um docume
ente para
escnpto na língua rrenceaa. afim de o traduzi r ütteratm
a lingua vernecute, o que assim cumpr-i em razão do meu ofâcíoe
cuja traducçêo é a seguinte :
TRADC cçÃO

recebido
Pela minuta de um sete que ccesee o depositoasalgna
do
pelo 81', Paul Alexis noncn, notanc em Pariz, abaixo
em 6 de novembro de 1903, trazendo esta. Inscrtpção :
ro de
« Regl!trado em Pariz, l Ie nctería dc, em II de novemb
1903, fatio 4.8, secção 15.
Recebidos tres francos e 50 centeeímoe, inclusive õcctme s.cBri6().c.~

Acha-se anuexada a peça cujo extraeto litteral ê o seguinte:
Extraem do regtetro das essemblées geraea dos acctontstas da.
Sociedade Ch. Lonüeux & Cornp. , 16 rua Sugcr-, em Paríz,
'Z7 DE
ASSEMB LÊ.\ «L'RAL t:XTltAO RUl,"ARI A. 1>l:: TI!lltÇ,,\- l'!::il\A,

ourcnn o DE W03
anno de 19I}:~, na terça-feira 27 de outubro , és 3 horas da tarde.
Estando presente a Sra. vtuva Oh, Lorilleux.
,
O Sr. René enceres Loetüeus , tanto em seu nome pessoale
como na qnalíríade de mandat ano dos srs. Bodincr e , aeczrse
na
O se. Reout Hussenct, tanto em seu nome pessoal como
ot.
Hussen
R.
are
da
logal
m-lo
mandat
de
flU;\lidado
Lorilleu x, R.
81'S. L. clau.to Laferrtaine, G. Ouary. Pierre
Lemotne
Margariti._. A. Prince. Ch, GU1tSCO, Ell. Eel,ert. Alex
formando a
A. Remcnd . ,I, Plümor eau, A. vul lant, .1. Peyrcll ade,
á
totalídu do dos uccionlatas da Sociedade ch. Lortueux & õomp.
esccpçã o do Sr. Robouíeau ,jã. lalIecid o.
O presidente dectarn, que todos os ecctontstee se acham presentes QU representados, ele,
O gerente lê:
que
« Minhas senhoras o meus senhore s-Foi em agusto de 18BO por
ndita
comma
em
de
socieda
em
mou
trausfor
a
Lorttleu
Char-les
om 1818, etc.
eccees a que Pterro r.oetneas, scu pae, tinha fundado
o
Eu V(l·' rr. ,i hOj;) em assembl oe geral extraordinarfa, animad
que meu pee,
do masm.
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EXECUTIVO

o vosso cctuet ger-ente tem, vOs o sabeis, já scffrido baetentes
enfortnídades graves, que por pouco o vícnmem, e oüe teme pelo
que será da sociedade, si. ene faltar.
E' para evitar, na cccaetêo da minha morte ou da minha renuncta, as complicações possteots, sempre tementeveíe, que eu
venho hoje pedir-vos que designeis meu filho Pierre Lorltleua, aqui
presente, como futuro gerente da sociedade,e isto, sob as seguintes
ccndíçõee:
Como Pjerre Lortlleux é ainda muíto joven, eu vos peco nomear em seu logar meu genro Gabriel Guarv, duda a ctrcumstancta

de Pierre Lor-illoux não ter attingidu a idade de 30 annos na occasfão do meu rancctmeoto ou da minha renuncia••
Voto uníco. Os acoíontstas da sociedade Ch. Lorilleux & Comp.
reunidos uoje em aseemblca g-Ul,,\1 extraordinaria decidem que o

peregrepbo do art. I~ dos eararutos assím concebido:
QDol'oi'l do Sr. cbai-tes Loi-illeux, pae. ou mesmo em caso uo
cessação de suas runccõee, POI' qualquer- causa que seja, o SI". Reué
Loríüeux, seu filho, auceeder-Ine-ã na qualidade do gerente cãecuvo », StUa substituído pelo seguinte:
Depois do SI'. Renê cuartes Lorllleux. ou mesmo em caso do
renuncia ou de cessação de suas runccõea, por qualquer- causa
que soja" o Sr. Pierre Renê cuartee Amedée Lorilleux sueeoderlho-a na qualidade de gerente revocaver. sob as condições de que
elfe teuha por essa época, llO minimo, 30 annos completos e que
.~eja julgado pela nssembléa geral apto para preencher suas altas
funcções.
Si no dia do ruttoctmento ou da cessação das funeções do
Sr. Rene Oharfos t.cnueus. o SI'. Plerre Lorutoue não preencher
as eoudeíões acirun, o SI'. Gabriel Gllar~' succedeee ao SI'. He[U~
übarles Lorüteus, na qualidade do gerente interino até o dia em
quo o SI". Pierro Lortíteux tenha a idade de 30 annos, ou, soja, em
10 de outubro de 1913.
Nessa cecasiãc, o SI'. Gabr-iel Guary demissiona.rá. em seu

favor, si a essembtéa geral achar o Sr. Pleree Lcnneux surtícientemente apto a preencuoe suas altas Iuncções, e em CilSO contrario, esta demissão doSr. Gabriel Guary será adiada succesatvamente, de anuo pnru anno, at.é resolução da assembtõa goraI.
Esta propuste slIlJlJ\cttirh li votos, é upproveda por uoentruídade,

A dita. peça tece a seguinte mUllção:
• Registl'ado em pa-ta, 11" notartado, em II do novembro

de 190:J, rouo 48, secção 1".
Roccutaoe trcs francos e 7,) contesimos, inclusive dectmea..>
Rri,<ac. »,
Por exf,J'acto,- Dono»,
E~tava <) rospccuvo timbre em relevo.
Visto por DÓS, SI', Rieul 'rats.mr. para l~galiz'lç~\O de asslguu.
tora do se. Duuou,
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POl' impedimento do SI'. presHente do trlbunul da primeira
illstancia da Sctue •
Pariz, 5 de setembro de 10;)1). - RlcuJ Taisant.
Estava o car-imbe do Tribunal de Primeira Inataueía do 8elne.
Visto, para legalízaçãc da assicnatura do Sr. rucut Tailla.nt
eUl'ada ao lado.
Par-ia, em 6 de setembro de 190G.
1'01' delegação do ;.;ua.rda. dos seucs.
Mluiatci-ío da Justiçlt..
O onere d:.t. reparUção - De Ir! (;uette •
.!Estava o cerimbs do Mimster-ío da. Justi!{a..
O xnutstro dos Negocios EstI'angeiros ccrnüce verdadeira fi,
;;ssign\ltnra do Sr. De La ooette.
Par-íz, em 6 de setembro do 1906. - Pulo ministro. Pelo chefe
oJa repartição, delegado - Schneider,
Estava o carimbo do Ministerio dos Negocias Estrangeiros da
Franca e um outro) do mesmo Mini!lterio, com a palavrn
Grati8.
Reconbeço verdadeira a esstznetnra de folhas tres, verso. do
Sr. Schneider, do Ministerio dos Estr&ngeirO!I.
Ccnaulndo dos Estados Unidos do Brazil em Pariz, aos 10 da
setembro da 1006. - O consul geral, soao Bclmiro Leoni.
~te documento deve ser apresentado ou no Ministerio dai Relações Exteriores ou na. Alfandega do Estado onde deve produzir
efItJito, para a. necessaría legalização.
Recebi trea francos c vinte centestmos. - Leoni.
Estava collada uma estampilha. de seno consular, do valor de
5$ devidamente inutilizada pelo carimbo do Consulado do Brasil em

Parta.

Reconheço verdadeira a. allllignatuI'a do Sr ..'oão Hahniro Leon1,
Consul Geral em Paris.
Rio de Janelro, 17 de novembro de UXJG. - Pelo direetor geral,
.1le.randl"i71o de Olireira.
Estava.m couwtes üua, estampilhas do 'rncscuro FeloraJ, no
valor de :l50 réfs, devtduueute inutiliza.1a.s pelo carimbe da secretarta das Relaçõa..; j-xtertores .
Pínal-uonte. estavam colladas tluas eatampilhae do 'rueaouro
tcedcrat, nc vator ,\0 1.~'200, devidemoute inntHizaAas pelo carimbo
da Reoebedoi-ia do Riu de Jauoiro .
Nada. maia eonttuha ou declarava o dito documento, qno bom
e neunentc trwlltzi 110 proprío original oscrtpto em recnces, ao qual
rue reporto.
Em fé do quo passei o presente, que assignel e seüeí com o selío
do meu omeio, nesta cidade do Rio ue recetro, aos J9 dias do mel':
de novembro de HlJG.
Rio de Janeiro, l!l do novembro de IlJO!). - Acllilles Biolcftini,
sraductor publico.
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'rreeuccao dos estatutos da

Oh. Lorilleux

&

Camp., de

ParlZ

Eu, abaixo asaíguado, Archilles Btolehiui , traduetor publico e
interprete commerctet /"uramentado da praça. do Rio de Janeiro,
por nomeacãoda meettíss ma.Junta oommcrctat da Capital Federal:
Certifico, pela presente, que me foi apresentado um documento
escnptc na língua nacceee afim de o treduatr Iittcralmente para a
Hngua vemecuía. o quo ussím cumpr-i oro razão do meu ofllcio e cuja
tradncçio

(j

a seguinte:

.

TRADUC(JÃO

Perante o Sr. Paul Ateaís nonon e seu ooüege, notarias em
Peria, abaixo aaslguadcs :
oompureccrem os senhores:
onerres Rene Lor-ilienx, pae, fabricante de tinta'> do tmpreesão,
morador om Parta, rua Sugar n. !ti;
Renê Jules Lor-iljeux, negociante o morador em Paris. mesma.
rua c numere;
E o Sr. Mario Eugéue Raoul Hussenot, também negociante,
morador Igualmente (I, mesma. rua e numero :
0" quaee estabeleceram, da maneira. seguinte. O~ estatutos de
ü)lla sociedade (1 ue eues se propeem formar.
CAPITULO!
FOR)fAÇXO

E;

OIlJEDTO D.\ SOC1E:D.H>E. Dt;RA.\'AO. Sf:DE E RAZÃ0 SOCIAL

Art. I. o E' constituída uma sociedade, pelos presentes, que
vigorará. entre os ccmparoceutes e todos aqueltes quo vierem a ser
propríetai-íos das aoçães a que adoente se aUude.
Esb ecciedade será collectlva, no que se refere ao Sr. õharlcs
Lorilleux, pac, uníco gerente, e aos 81'S. Renê LoriHeuJ: e Hussenot,
sub-gerentes e em commandita, no que se retere aos outros interessados, admíttníoe somente em numero que comporta as suas
acçõee,
Art , 2. 0 A sociedade (em por objccto a fabricação o venda. de
"tintas de Impressão, CÔI'CS, e, em geral, do todos os productos e uteo.
smcs ccnoornontes a typcur-aphin e imprensa.
Art. :1. o EUa tere a duração de 51) nnncs. começando em primeiro de setembro de 18!)(), c deverá terminar em 31 de agosto de
1930, salvo os casos de dissolução eneoetpade ou prorogação, tnd»
adeantc previsto,
Art . 4." A sêdc dusocledade é em Pariz, rua gugcr u. 16, Ella,
porém, poderá ser- transjorjda para outro local, na mesma cidade.
Art, r,." A razão e firma soctaes são: cn. Lorutoux & Comp ,
Unicamente o gerente que poderá fazOl' uso da. firma social,
nao podendo, entretanto, usei-a sinão um u-ansucçõoa que se refiram
á soctcdedo.
é
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CAPITULO 11
CAPITAL SOCIAL -

QUOTAllI

Art. 6." O capital social é fixado na. quantia de 2.000.000 de
francos e é dividido em 200 accões de 10.000 francos cada uma.
Esse capital pódc ser nugmeatade por decisão da aasembléa

geral.

Neste caso, 0;1 possuidores de acções terão o direito de prereeencía na emissão ulterior, proporcionalmente ao numero de ecções possuídas por cada um deuca uo momento da emissão.
Art. 7." O capital social nctuat de 2.000.000 de francos é fornecido:
Pelo SI'. Chartes Lorilleux, pae, por 1.300.000 francos.
Pelo Sr. Renê tcnueux, tubo, por 250.000 francos.
Pelo Sr. Racul Hussenot, genro, por 200.000. francos.
Com respeito aos 50.000 francos restantes serão fornecidos pelos
subscriptol'es de acçõea.
Art. 8.° Para representar a sua parto no capital, o Sr. chertes
LoriUeuI, pae, faz entrega. á socíedede :
!." Do fundo de commeroto que elIe explora, sob o nome de Ch .
Loellleux, da freguezia e do material existente na casa de commercio
de Pariz e nas suas usinas de Puteaux e de Nanterro, tudo estimado
em 900.üoo francos ;
2." E dos ímmoveís aterxo designados, todos estimeaos cru
600.000 francos, a saber:
I», uma casa, sita em Par-is, rua. SUgor n , l6 :
2", as usinas, casa de moradia, parque e jardim, situados em
Puieaux (setne) e compondo uma propriedade de 11m só lance, cercada de muros e um pequeno anuexo.
A propriedade do um só lance é limitada ao norte pela avenida
(lllttembcrg, a. leste pala estrada de Saínt-Gerrnaln, ao sul pelo leito
da estrada de forro e lotes de terra, a oeste pela propriedade do
Sr. cnenes Loerücux :
EUa comprehende as pecas designadas no cadastro, secção E,
pa.rte dos números 316, Sat, :;[7, 324, 32~" :l27, 3:11 e totalidade dos
numeras 818, :~19, :120, 3:28, 329, ;;30, 332, 3J3, 334, 336 a :~4\1.
A paI to a-purada, do outro lado da eatr'ada de serne-eeemein,
comprouenda as peças designadas no cadn.~tro, secção J, ns, 62, 63,
64, 65, 66, 67,68 e parto dos ns. 61 e IOJ.
3." E uma grande ustna situada em Nauterrc (SeÍDo) e compreuendendo as peças desígoadas 110 cadastro, secção I, os. 2.606,
2.607, 2.608, ~.GO\J, 2.612, 2.613, 2.614, 2.615, 2.6l6, 2.617,2.618,
2.619, 2.620, 2.G:21, 2.022, 2.623, 2.023 bis, 2.624, 2.625, 2.626,
2.627,2.628, 2.029, 2.G~\O, 3.304. 3.305, 2.6~13. 2.061, 2662, 2.667,
3.670,2.075,2.880,2.682,2,('85.3.2.:.17, 2.t:R?, 2,693, ~.70l, 2.702,
3.272, 2.70~, :1.274, 3.~75, 3.;!81. 3.293, ;1.~4. 3.\?!17. 3.300 e
2.693 bia .

";"·1
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O., deus primor-os ínnnovots C a fabrica, que naem parte do
terceiro, são designado> e figurados em tres plantas, quo os comparecentes âzer-un desenhar sobro papel tlmbrado, os quaea estão
aqui eanexados, depois de terem sido verificados verdadeiros, para
serem registrados com os presentes.
Esta entrega tem Jogar sob as garantias do direito, isto é,
franca e livre de todas as dividas e encereos.
A sociedade tomará po-so e terá usofruoto logo dopois dama
eongltituiçâo definitiva.
1<:, nessa occasíão, Sr. Lorlllcux justülcorá e apresontarã seus
titulas de propriedade regular.
Art. 9,° Em repreaentacâo da sua. parto no capital serão avarbadas em nome do Sr. onertce Lorillcux, pee, 150 acçõOB da eoctedaúe, de 10.000 francos cada uma, que lhe serão entregues, inteiramente liberadas. Jogo após a ccnetuutcso lIa sociedade.
A1't. 10. O Sr. Lor-illcuz Roné o o SI'. uuasenot entrarão com a
sua parto 110 capital aocia! em dinheiro, nas respectivas importancrus. antes do começo da soctcdade .
A ropresentuçâo desta parto sora feita adjlllJicando-se ao
Sr. Rcué Lor-ilieux, filho, 25 accõee, e ao Sr. HU&ienot.20 acçêes,
As ecczos serão entregues completamente liberadas, logo após ri

°

constítutção da soctodade,

C.\ PlTULO

ur

_\I·t. J I. O fundo social ,', dividido, conforme Iícou dito, em 201)

acções de 10.000 francos cada uma.
Art. 12. Os títulos das acçõ-s serão nominativos.

Blles eãc numerados, assígnadoa pelo g~ellte com e asstgnetura
-octal o aasígnadoe em outro logar por um õos membros do ccneetuc
âeeat.
São exrrahídos de registro-talão e revestidos do tírabee secco da

sociedade,
Art. 1:-). Cadi~ accão !lá. direito a uma ducentesima. parte tia
propriedade do actívo social e da divisão dos lucros Itqutdoa, depois
do reuo o lnventor!c, conforme estabelece (I art. 36,
Art. 14. A" ficções restantes a subscrever s.'rão emttndas ao
Il:W e puguvoís integralJllrntc no momento da. subsor-ipção.
Art. 15. A acção mdtvteívct e a sociedade não reconhece smão
um propriotario para cada aceão.
Os destinos e ohl'igaçães tnberentea á eccãc pertencem ao acetoniatu O~I proprfetano, qualquer que elle soja.
A propriedade tio urna accão iml?0l'til. de pleno direi to, edhesão
aos presentes oetetntos e às dehberaçêes da assembléa geral.
Art. J(i ••'\ wenererence de eccaee será operada. na confurmtda-ia do a.rtigo trinta c seís do Codigo do commercro.
Entretanto, nenhuma trun-reeencta sern considerada validu
per-anta a sociedade smão quando 1\))' nutorimda c approvada pelo
g erento e pelu ccneerno li."cal.
é
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Os eectoutstea existentes por ccoaastãc da trensrerencra teem
direito do preferencia sobro qualquer outra pessoa estranha e poderão obter as ditas eccões para si por um preço que é deade já.
fixado.

Para os tres primeiros annoa da sociedade, ao par, isto é, pelo
seu valor ncmtaet.
E para os annos posteriores, a somma representando o capital
a seis por cento do producto médio das eccões para os trea ultimas
a.DOOS, mais uma, ducenteaíma parte por acção, do fundo do
reserva.
Por conseguinte. nenhuma traosfereneia. será adruittída em
là.vor de um estranho sínão quando os accíontetaa declinarem do
seu direito de prerereecta.

Os acctcníetee teem o prazo do um mez para. notificar e 0:11.61'001' este direito de preíeeoncíu, a partir da data do aviso que

lhes eeea feito pelo gerente.
Art. 17. Os herdeiros, representantes 011 credores de um aecionista não poderio, sob qualquer pretexto que seja. provocar o
selJu8lItro dos bens e valores da sociedade. requerer a partilha ou
liCItação. requerer qualquer inventario judiciario ou Immtecutr-se
de qualquer maneira Da sua adminisiração.
ElIes devem, para o exercício dos seus direitos, reportar-se
11009 inventariol soctees e ás deliberações da aeaemblea geral.
CAPITULO IV
AD)Il:'<ISTRA~'ÃO SOCIAL

Art. 18. A sociedade é administrada por :
I", um gerente;
2", e um ou deus sub-gerentes, cujas funceêes são aeteemtnedas
pelo gerente.
Todos dovem ser aceíonístaa.
O Sr. caartce Lor-llleux, pae, é investido das ruaecõee de
gerente por toda a sua cxletencía ,
O Sr. Rene Lorilleux e o Sr. HQSS6not são novamente eub-gerentes, igualmente por toda a sua cnetenera.
Substituindo o SI'. õhartee Lortüeua, pae, ou em caso de demissão 011 de cessão de suas runccões por qualquer causa que seja.
o SI'. René LoI'iIl0UX:, sou filho, eucceéer-üie-ã na qualidade de
gerente effectivo.
Neste caso, o Sr. Raeul Iluasenot, seu genro, coeeervara
igualmente as suas funcçêcs do sub-gerente eãecnvo.
Art. 19. O gerente tem os poderes os mais amplos para administração do! nogoeíos d'~ sociedade.
Púde notadamente:
Receber e pagar todas as quantias, contrectce todas as eompras:
e as I'ealiz:w, fixar os Vencimentos dos sub-gerentes.
Escolher os agentes e empregados da sociedade, demtttít-os e
readmitlil·os, fixar os respectivos ordenados e attribuiçõtts.

7.
Assumir todos 08 compromíssos c teceseccões.
Dar todas as deslateueiaa e relevar, mesmo sem pagamento.
Promover e continuar, tanto demandando como defendendo,
todas as ques tzes judleiarjas,
Em uma palavra, alie representa. ri, sociedade em toda a sua
força e poderes.
EUa póde, sob sua responsabilidade, delegar tcmporenamonte
uma. parto das suas attnbuiçõee cm quem bem lho parecer e dar
poderes limitados para. fins cspeciaes ,
Art. 20. O gerente e os sub-gerentes não podem ser exonerados
aínão sob proposta do conselho fiscal e por uma deliberação de
aasembléa geral convocada especialmente para esse fim e representando, pelo menos, dons terços das aeçõea.
Art. 2\. Em caso do renuncia Ou de fallecimento do garanto,
cne substüutdo (salvo o case previsto no urt, 18) por deliberação
da assembléa geral.
A sociedade será. gerida, nesse ínteeveno. por um admtnts.
trador provisorto delegado pelo consetno necer,
Art. 2"2. O gerente tem direito a uma venctmonto fixo de
24.000 francos por oano, pngavot em quotas mensaes, que serão
levadas a despesas gemes e mais uma parte dos lucros líquidos
indicados no art. 37.
Art. 23. O gerente devo, durante a duração das suas runccôes,
ser preprteterto, pelo menos, de 20 acçõea e os sub-gerentes, cada
um, rle 19 eceões.
Estas ucções são caucionadas para garantia da. gestão 0, para
este eüeíto, depositadas na caixa da sociedade, com o titulo de
tnaüonavets c rovesüdaa de uma menção assiguuda por dous membros do conselho flsca! e indicando esse titulo.
Em caso de cessão de tuncçõcs do gerente ou dos sub-gerentespor demísaão volunturta ou outra qualquer causa, ser-tne-ão entregues as suas acções, depois de examinada a sua gestão, com uma
menção, anoultando a precedente.
As actae do conselho fiscal constatarão estas operações.
õ

CAPITULO V
COi'1Sl:UIO F1SCAT.

Art. 2.!. "·iCJ. estabelecido um conselho fiscal d,~ u-es membros,
pelo menos, e cinco, no maxüno, toruados dentro DS ecctcnrerae.
Os membros deste conselho serão nomeados pela asscmt.léa
gerat ,
A~ suas funcções durarão um anuo, sendo, porém, reelegtveí«.
Al'L 25. Este conselho tem as attr-íbutções determinadas polo
art. !O da lei de 24 de julho de 1807. EUa póde convocar a assembh~a

g'Cl'ar.

Alt. 210. o conselho nscat so roemo na sõdo da sociedade

to<ia~

as vezes que ellc julgar conveuícntc c, pelo menos, quatro vczepor anno,
Ime funcciona legalmente, estando presentes tl'!'$ membros.
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As deliberações são tomadas por maioria. de votos. das pelos
EI1M serão lançadas em um livro especial e aasígna
membros que nenee tomare m parte,
Art. :a, Os membros do conselho fiseal não teem direito a re.
munera cuc de espocie alguma e não contren em, por motivo da sua.
gestão, nenhum a obrigação pessoal.
gltea Dão respondem senão pela execução do seu mandat o.
Não exprimem senão um sünptcs aviso '3 não ! oõom, por rormu
nenhum a, tmmtscute-sc na gorenci a,
CAPITULO VI

Art , 28. A essemetee gcra.l reg-ularmente convocada rcnrose nte
a soberania. dos ecctcní staa,
As decisões tomadas nos termos dos estatuto s são obrígetoeías.
mesmo para os ausente s e dtsstdentee,
Art, 29. A csaarublén geral se reune na aéde social cada anue
m
sob convocação do gerente , dentro dos tres meses quo se seguire
ao encerra mento do exerctcto .
ElIa podará se reunir extraor dinariam ente, sob convocação do
m
gerente ou do conselho fiscal, todas as vezes que elles entenda
ser necc-aa no.
Art. 3'1, As cocvocecõcs serão feitas com Ir, dtas t1e antecedeuo!
cin, pelo menos, por cartas indtvldu aes e por anmmcl oa publicad
tesaee:
tcs
«nnunc
(;S
para
dos
destguu
Pai-iz
do
jornaes
ROl!
Si a asaerub lén geral uvcr por objec to, seja a vonunc. a do gerente, seja um", modificação nos estatuto s. fi. convoeeçãc devera
(Mel' menção_
Art. 31. 'rcdo <J accioula ta tem o díroitc de lnrticip ar da «ssembléa geral,
Tem direito n tantos voroe quantas furem as ecoe-s que possuir, não podendo. porém, qualque r quo sojJ. o numere dee noções
outros
que possua, ter mais de "lU "Votos em seu nome pessoal
tantos em nome dos acctcmstae de quem for pronurador-, por um
Cada acctont ua tem direito do se fazer represe ntai'
outro acctoní sta portadu r de uma procura ção <lsl'ccial.
Art. 3"!, A «ssemb toa ger-al deliber a legalme nte só quando
represe nta. Pl'!O menos, a metade das accõee emtutde s (salvo, porem, o caso previsto no 11.11, .:.'0),
reuna
D,\do o C:.tSO do {IUIJ em uma primeir a convocação não se menos,
pelu
com,
ção,
convoca
segunda
uma
~
fllor·~'-'-i
legal,
numero
20 dias de tntcrva uo,
Os aceionl stas present es delibera rão legalme nte na segunda reda
uuíão, qualqu er quo sejn o seu numero , porem sobre o o!ljecto
ordem do dia da. primeir a, untcnuo nte.
Art , 33, A cssemblée geral é presidid a pelo preside nte du eonsotao ft-cal o, na fu.lta deste, por nm membro eleito,
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o Il'tt!OI' dos aceionlstas presentes ou aquettc que lhe seja tmmonetamentc Inferior, caso não eccctte o prrmarro, será chama lo
para eacrutador ,
A mesa escolherá u aecrotarto •
As deliberações serão tomadas por maíorta do vetes.
Uma lisb de presença será aasiguariu pelos aecionistas ao

entrar na sala das sessões, para constatar- o seu numero.
I'~st;), lista rubr-icada p-Io. meaa é alllloxada á. acta dos tra-

b&11I09.
Art. 'l-L A aseemblàa geral conhece da exposição pelo gerente
das operações do exercício e do parecer do conselho fiscal.
EUa approva ou rejeita as eontas o o inventario, fix.'t o rttvtdendo e indica o respectivo modo de divisão o pagamento.

EHa aotormtaa a epptícoção do fundo de reserva.

J:o:'.&tatuo sobre as propostas de renuncia ou de readmissão tIl'
gerente.

Nomeia os membros do conselho físcat.
Autoriza. ns eequísíções c vendas de immoveis e 08 emprosumos
hypothecarioa, ou por via de emissão de obrigações.
necreta a prolongação ou dissolução antucipada da sociedade.
Emfim, ette eseatue ecboreuamente sobre tOl/OS os direitos o
interesses da sooiedade ,
A asscmbléa geral pôde tumbem autorizar a transformação da
sociedade em socledade anonyma e resolver qualquer modtâcação
nus estatutos.

ArL in. A~ (/ellhel':\Ções da nsscmblé.t geral serão registrndas
em um Iivru ospeclal e roforond'ldas pelo, membros da mesa.
As cópias PU oxtrectcs fi, expedir serão nsslgnudcs pelo ge-

rente.

CAPITCLQ VII
TNYF.:-':T.\n:os, C"]\TAS ANNUAES DI:;

FUNOOS OE RESli:RYA-[HV'S,~O

r.rcnos

AI't. 31j. O cxorclcío annual começa. em I de julho e termina em

3 de junho.

(Por cxeepcãc [I pi-tmeíeo exercido começará em I de setembro
prosuno, e eompruheudcr'á, assim, dez mezes aómente.)
Todos os aUDUS, em 30 de junho, é feito, sob a. dtreccão do gl"
rente, um inventario geral do acttvo o passivo da. sociedade.
Este inventario transcripto em um registro especial e referendado pelo gerente,
ictte é apresentado ao conselho fiscal, para quo este cmnta o
parecei' na essemctee geral.
nepots do que, euo fi submettido â asscmbléa geral, que fi
approvu ou rejona.
Art. 3•. Os lucros liquides são determinados depois da. deducção
de todas ns deapozaa gcracs e onus soctees e dopoía do abatimento
por depreciação, calculado sobre os tmmovets. na razão do ~ ~., POI'
anne, do seu valor e sobre o material, na razão de dez por cento,
é

por anuo, do sou valor.

Sobre este lucro assim tlehrmim:l.!ú e constatado por um inventario devidamente approvarlo e f,)ito, para. constituir um fundo
de reserva, um desconto, que e fixado pela asseurbléa gorai e que
não pôde ser inferior a. cinco por cento.
Este desconto póde cessar desde quo o fundo de ro.erva nttínja
a um terço do capital.
Sobl·e o excedente, I~ descontada eomma surüctente para atlri·
butr as aceõcs um-cbonus-csourc o dividendo representando o juro
de cinco po- eeuto (10) capital.
r.; 'J restante rcpurttdc da manclra ~c~llinte ,
noz por cento ao gerente,
E o r-estam- aos uccionis tas, :J. titule de dili<je:ldo.
Al't. ~. s. u, drvi-Ieu.lcs são pagos ua caixa social no mcz 'I\l~
se segue a del'beração da assorubíúu geral qU:J os autorizar.
Elles são pagca ao portador-do titulo que dá legalmente quitação.
O pagamento é, <linda mets, couatatade per uma estampilha
sobro o titulo,
Art. 3D. Todo o dlvtdendc não reclamado dentro do cinco annos.
da data de sua decretação, prescreve em beneficio da sociedade.
é

CAPITULO VUi

Art. 40 ..\ dissolução antecipada da ecciedade pede SN' pl.'Onuneiuda por decisão da assembláa geral:
1", em caso de perda provada da metade do capital social,
2°, no caso de, em conacquencta de demissão. renuncia ou tàlle_
cimento do gerente, a sua substttulçãc não pcseu ter Iogar- dentro
de um prazo de seis mozes.
Ait. 41. Em caso de dissolução da sociedade, por qualquer
motivo que seja, a assembtea geral regula o mudo de liquidação,
nomeia um ou mais liquidantes e lhes contere os podere, quo julgar uecceeerios para operar essa liquid"çao.
Act . 4:!. O liquldo preducto da liquidação, düpois do pegamente de todas as dividas e onus soclaes, ê repartido proporcionalmente entre os «cctontstas.
Art. 4:;, A nssembléu geral (los acctouístas conserva os seus po.
deres até o fim da hquidaçào ; recebe as contas dos liquidantes,
approva-aa ou rcjeitn-es c lhes darã plena e gorai qmtaçàu,
Art. 44. Todus 3'> contcetaeões e duvidas que possam surgir,

seja durantea vlgeucia da eocredado, s!ja duranje a aun Iiquuiacâo,
eurre a SOCiedade c os acctontstas, suo Julgadas I elos u-rbunaea
do dcper-tamento do Sclnc, aos quaca o üxaôa utti-ibutçâo do juríadicção (fóro) .
Para. csto eüeito, todos os acctontstas deverão tomar por fóro
Pariz e nenhuma citação ou notificação será reconhecida valida,
não sendo feita neste fôro, não tende valor quando feIta por outro.
Na falta do declaração do foro, tudo terá lugar. de plono di-

reito. no ccrtoeto do Sr. procurador da Republícaç junte ao Tribunal Civil do seíno.
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A sccreda, de cujos eetatutoe teem de Sal' eSCl'iptos, não será
julgada deânítívamente constítutde senão depois de cumpridas as
formalidades preacrlptas pela lei de 21 de julho de 1867.
. _ uepots do preenchida esta exizenctn, enes serão publicados de
coníormídade com a lei.
E para fazer operar esta publicação, todos os poderes são conferidos ao portador do eópiaa deste ecto on oxtractoe.
Dou fé:
Feito e passado em Paria,
No cartorío do SI". nonon .
Anna de I8S0.
.
Em ::: de agosto,
E as partes a-aignaram com n~ notarios, depois de feita a
leitura.
Hei''; trrutev ,-.-Rn,"'1 1h.<.,'('·" ,- ",!. l.nri/l,v.':._ Dcrnanche

€

Dono».

(F.4·~s

dous utumos nobrios.)

Em seguida

l's~ava

escrtpto .

Begistrivlo oro parta. ueermo-pnmctrc nocertado, em I! de
.igusto (ta IB80, Iolio 4'<, volume pr-imofro,
kcoebldos troe Irnncos ; .toctmae qutuzo centiosimos.-Rc'ynanl.
anuo (lo !flOG, em ! de setembro foram a8.'Jignados. soHados e
oxtrant-tcs pote SI'.
, notartc em Pariz , «betxo aasígnarío,
eom., snbsututo do SI". Donon, seu ccnrrade, lambem notaria em
I 'ariz, momentaneamente impetlido.- P. Detopalme,
eseevc o ttmirro em retôvo do Sr. nouon, t~kllião em Pai-ia,
visto 1'01' nus, SI', Levy FIem', juiz, piora legalização da.
assignatura do Sr. Daínpatme .
Por ímpadímeut.r do Sr. presidente .lo Tribunal de Primeira
lnstancia do Seiue .
paeiz , em 3 de setembro 'lo l'llj(;,- 1'. 1.ó)!I Fícvr,
Estavn, o car-imbo do Tribunal de primeira Instancía do Seine,
Visto para f'. legalização do assi.:;nMnrn do Sr. Lévy Fleur-,
:1X;C:'ilt!a ao lado.
f'a.t-lz , em n de setembro de Ign(i,
Por 'h;lcgaçao do ;:tmrda dos sonos. Ministro ,la Justiça. o cnero
<la I'opfl.rtição.- J)e fa ({!tUe.
K'>taHL I) carimbo do ?lIinis:"rjo ,1,\ JllSUÇ:t.
O xnntsuo aos .\:'g"ocios i·:gtl"'ngeJro~ cci-tiâca verdndeíea a
nssígnetnm do Sr. ue la uneue.
t-arts, em u de setembro de IYGü.
Polo ministro. Pelo chefe da repar-tição, Uelegado.-Sc1meídcl·.
Estava ti carimbo do xttntsterto dus Nogoctos Es-,rallgeiros de
Fl"l.!ll,:<l, e um outr-o do mesmo mtnistei-ín, com a palavra-c- omns.
ucconhcço verdadeira a assiguaturu de pago l:~, verso, do
~l'. scnncíder-, do Ministol'in 110s Estrungniros,
Consulado .tos Estados tntdos lio B':aúl, um Pilr;z, 10 de setembro so tuon.
U cons.n g-cl'al, J()"U Rc/j;!Í,'" 1.(OI'i,
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Este êccumento deve ser apresentado, ou no Ministerio das
Relações Elteriores, ou na. Alfll-ndega do Estl,do onde deve produzir
elfei\o, para a necesserte legalização.
Recebi feanoea 14 e 20 ceneesímos.c- L~oni.
Estava colfada uma. estampilha. do seno consular, do valor de
5$, devidamente inutilizada pelo carimbo do Consulado das Estados
Uni los do Brazil em I'aría.
Reconheço verdadeira. a aasignatura supra do Sr. João Belmiro
t.ecni, consuj P-In Par!z ,
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1906.- Pelo director geral,
L. L. Fernandes Pinheiro,
E~tavam eoíladas estampilhas do Thesouro Federal, no valor
de 550 réis, devidamente inutilizadas pelo carimbo da Secretaria
das Relações Exteriores.
Estavam também conades estampilhas do 'rbeacurc Federal,
DO valor de 3$%0, devidamento inutilizadas pelo carimbo da uecebedorta do Rio de Janeiro.
Nada mais continha ou declarava o dito documento, que bem e
fielmente traduzi do proprio original, escrípto em [raaooz, ao qual
me reporto.
Em té do que passei o presente, que as8ignei e sellel com o eetrc
do meu crãcto nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 31 de outubro
de 1806.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1906.- Achille, Biolchini,
traductor publico.
Eu, u.ta:xo asslgnado, acbtuee Blolohinf, treductce publico e
interprete eommerclal jnrameot ido da Praça do Rio de Janeiro,
por nomeação da xreentsstma Junta ccmmerctat da C:tpilal Federal :
Certifico, pela presente, que me foi apresentado um documento,
escnpto un üngua rreuceza, afim de o tra1uzir uucretmeote para
a Iingu'\ vor-nacula, o que assim cumpri em razão de meu offlcio e
cuja traducção a seguinte
é

TRADUcr:ÁO

E, em 7 de abr-il de IR~13, perante o Sr. Paul AleIis nonon e seu
collega, notar-los em I'uriz, abaixo assiguados:
Cumpareceu:
O Sr. Mario Eugeuo &'\0111 Hussonot, industrial, morador em
Parta, rua Sugar n. 16.
Agtnrlu na qualidade de sccíoníste e de eub-geeente da sooíedade em commaudtta PJl' aeções Clt. LfldUeux & cíe., cuja séde é
em Pariz, rua Suger n. 16, o cujos estatutcs constam de um acto
recebido pêlo Sr. 00000, abaixo-esslgnadn, e seu collega, notarias
em Pariz, em 3 de togost') de 18('\0, publicados de conformidade com
a lei, o cuja minuta pt'ecede ,
O qU'II, pelos pr-esentes, depositou com o dito Sr. Donon o
requereu ao mesmo qne annexasse ao ceetonc das suas minutas na
Exceulivo _
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da.ta. de hoje. p~ra. que possam ser copiados todos os estract cs e
publicas-fôrmas que venham. a. ser ueceese nas.
ceateO extraoto. sobre P&yeJ timbl'ado de um fra.nco e viu te ultimo,
stmoa, de uma deliberaça() em data de deseset e de mal'QG
o dito condo conselho tl.scaJ da dita sociedade. DOS termos da. qual.en.to
do sefallocim
do
encía
consequ
por
que,
oa
eonstat
liscal
selho
eccredit,:L
da
e.ffeclivQ
.
gerente
pae,
s,
Lcnuec
Renê
Cha.des
nhor
de
}\'ldpre&
os
enncj
mesmo
do
março
de
doze
em
ado
dade (verific
Reué
gerania foram transmittidos de pleno direito ao Sr. Jean
de.:oitD dos ditos
~eB Lorilwux. seu filho, em virtude do artigo
eu FUbo
esta.tutos e qae, em consequencia, o Sr. Cna.rleft: Lçi:rill
como inliMe 891', desde o dia, dOW;} as março. ultimo" cOl:Widerado
vestido dos poderes ãe gerente . cnícere eate pelo, fac',a do fa,lle<::i·
manto de seu p:J.C.
Esta. p~" perman ece aqui annexada, depois d.B manç&o e

ceru-

es.
fieM&. para ser mgistl-J.da au mesmo tempo que os present
neE pal'a que a faça publica r em qualque r logl\.r onde seja.
de
ou
cs
extract
de
e
pcetedo
ao
dados
são
poderes
os
ceeseno, todos
pubJkas-m~mas.
A menção dos present es I) permltt ida em qualque r Iogar em
qUI) ~ neceesa no.
Dou fé,
Feito e passado em Paria, no oartono do Sr. ncnon.
No dia, mea e acuo acima dítcs,
os noE, depois de feita a leitura, o comparecente aasiguou com
.
noteetoe
ultimes
doua
Estes
Donorl.
Jlu[Jlle,
t.
Hilsserw
R.
tartos
A' margem se encontra- 3. seguint e menção:
cRoJist rado em Per ía, IIG notaeíed o, em oito de abrü de mil"
seis.
oitocen\õs e noventa e tres, fulio sessenta. e doua,e casa
cinco centeeímoRecebidos tres rrancoa : decítoes, setenta.
Rell7U1rt.
Segue o teor do acnoxo .
E:drad o da acte do conselho fisclll da sociedade Ch. tcetueu x
& eie .. de soxta-rctre 17 de março de 1893;
Annc do 18:.13, suxta-fe lra, 17 de março, ás 2 horas da tarde.
e Marg<l.·
Ef;taDdo present es os Sra. Olaude Lafontaine, Leücux
dita. sociedade Cb ,
ri~is, todos tres membros do conselho fiscal da.
Lornleu x & ele,
26 dos
Reunidos na eéõe social, em ccmüu-rnídede com-o eet.ceceaião
.P01'
eiRatutae, eco ao presil\eooia. do Sr. cíauae Latcata íne,do
em 12 do
do raüectmeoso do Sr. Charles LoriUeux., verifica
março, os membros abM'X() aesígeadcs elamina trl a. situaçi p resultaDt9 deste doloroso e tristo acontec imento.
ssüo
ElIas discutir am as medidas a. tomar, relativa s á traDami
redida gerenci a e constat am quo o art. lR dos estatuto s, 3ssim
gtde-, tudo prevea íu ,

Art. 18. A sociedtJ.t!c ê ndmlnisti-ad-v por:
10. um gereate ;

xcroa

'"

00 FODER EXECUTIVO

2°. em um ou dous sub-gerentes, cujas moções eão determinadas

pala gerente,
Todos eevem ser eoctonístas.
O Sr. ohectee Lorlfleux, pae, fica. investido da qualidade de gerente por toda a. sua existencia e o Sr. Renê Lorilleul[ e o Sr. Huaeenot são nomeados sub-gerentes, igualmente par toda a. sua eXiatencía ,
Depois do Sr. cnenes Lot-ilienx, pae, ou mesmo em caso de demíeae ou de cessação de suas íuncçõss, por qualquer causa. qne seja,
o Sr. Renê Lor-lllnux, seu filho, succeder-Ihe-ha, na qualidlde de
gerente elfectivo.
Neste caso. o Sr. Raoul Hussenot, seu genro, conservará. igualmente a sua situação de gerente etrectivo.
Em consequencia. o conselho fiscal ccneíderx que ao transmi88io
de poderes do SI'. Cbarles LoriUeux ao Sr. René Chartes Lerrlleue,
seu fI.lho, teve logar do pleno direito eatatuide o que o Sr. LorllIeux, âtno, pôde desde o dia 12 de man;tJ considerar·se investido
dos poderes de gerente pelo Acto do tklleeimento de seu pac.
O ccesemc levantou a sessão.
Os membros do conselho âscal.
Claude Lil(on!aine.-LedQtllJ:._!lfa"garilis. POI' cópia, conforme.
O presidente, Claude Larontaine.-Ledmcr.-Ma1"gariei,.
segue a seguinte declaração:
Registrado em Pariz (decimo primeiro nctenadoj, em 8 do abril
de 1893, fotio 62, repartição seis.
Recebidos tres francos; õectmee 75 ceateslmoa.c-. Raynam._
Dono••
Visto per nós. Sr. Salvador, juiz, pua. legalização da asalguaturn
do Sr. Donon.
Por impedimento do Sr. presidente do TribllD;)! do Prttnelra
tnstancía do geine.

Paris, em ll:l de [aneíro de Ulo!. _ Saioador.
Batave, O carimbo do Tribuo.l de' Primeira
seíue.

lo~t.allcia

do

Visto par" lega.linif,lo da. 8Bsigoa.hna. do Sr. sctvador, exarada
ao- lado.
Pariz, em Hl de janeir-o de \9QI.
POl' delegação do guardlto dos senos.
Mlnísterio da JUltiça.- O enere da repartição, Lopoquíot ,
Estava o carimbo do Ministertc da Justiça.

O Mluíst n-io dJS Negocies Esti-angeims cerWlca. verd1~dcira a
assignatura do Sr. Lapoqníof ,
paeiz, em 19 de janeiro de 1901.- Pelo Miuistro.
Pelo chefe da. r"par~ição delegado. Co,pe!.
Esta.VA o carhnbo do ?liDistario das Relações Ederioro~ e um
outro do mesmc Ministet'io com a p1.lana - gratis,
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Reconheço verdade ira a assigna tura do paginas tres, verse, do
Sr. ocepet, do Minlstorio dos Estrang eiros.
consula do dos Estados Unidos do Brazil em Pariz, em 10 de
setembro de 1900.
O consut geral, )Qse Betmiro T./lo»'.
gstc documento deve ser apresenta-lo, cu no :\Iinisterio d,~s Rela-r
ções E:tkrio r"s ou na Alfandr:ga do gstado onde deve produzi
cüeíto PW& a necessa na lega.lizaçã.o.
Est<1.va collada uma eatamp itha do seno consula r, do valor de
:4, devidamente inutiliz ada pelo carimbo do consulado do Braail
um Pariz.
Recebi francos 1-4 e 20 centésimos. - Leoni.
Reconheço verdade ira a assigDa tura do Sr. João Bolmiro
Leom, ccusut geral em parta.
Rio de Janeiro , 17 do novembro do 19013. - A.le.mnd rino de
Ofil'eira ,

Estavam eoueõas estamp ilhas do 'rhesouro Federal , no valor
'le f>5Q réis, devida-neuto inutillza1n.<J pelo c.u-írnbc da. Secreta ria
das Relações tcxtertorca.
ro Federal , do
E~taYa,m COH'lUIl.S nuas estarnp ilhus do 'rbesou
valor tio b')OO. devldar uente tnuuuzo aus pelo carimbo d;~ Recebe-

dor-ia do Rio 'la J'lo"k'J .
bem
Nada IRUS conttuu a Oi1 declara va o dit" dccumo uto. que
l, oscrtpto 001 reeneos. ao qual
j
Q 8elm'.Jo .c tr;1.lluzi d', propno or-iglua
me reporte .
o
Em fé tio que passei o present e. que 1l.S.~i-,neí a scuet com do
aello d» meu onícío, nesta. cidade do Rio U" Janeiro . aos 19 dias
mel' de novemb ro do anno de UIlJI3,
Rio de Janeiro, 19 de novembro Ul) :\)U.;. - .\chilles IN J/c!'úli,
traduct or pu btíco.
m;CRET O N. 6:l43 - m: 2!
n

\>1': .),\"\URO

DE I!.107

1904, autor;constitu ir U'H
'''''V;':'' d,· na"el"~~ii(> ,."'>ste;ra entre ,," rortQ~ ,la j\cpnl.li ca.

de "h";l d.,
"'I,,,"~ S,'lU ~!l'pito <J decr-eto n. 5HlS, ,le l!J
,I,) S111 a
z~ndo ;, COiHr"-~,,hia ,I,' :<;avc~aç."o Cruzei>', .

da Ro -ubliea dos !';s!a<ios Unidos do Bl'3Zil, enen-

o r'rc-í.to nto
que, pelo
ueado a que a Companhia de Navcga cáo r'ruaetr o do Sul,
para condecreto n • 519 ô, ti \ 19 d(: aiJ,'i] de IgHl, nb',en~ concessão da Repusttun- um aerví.,o ,10 na\·o~i'a.:ã,<) l' 'gulw eru.re os portos
t1.[ fim
bllcn, deixou de {lar a, de\'id,~ ()ll'eCiH;ãn a') conteocto para,
eu publica os
feito com. o ~'Jve:'oo, v tsto ter- .weeud auc pOl' escelptu
iro,
seus navros a ârma M, guarqu n 8.:. Comp., do Uoyd a.HI,t\zile
ão
pelo espnço de cinco anuos , resotve .tccrara r sem erretto concess
<1 qur se i-crere o citado decreto .
Rio de Jonelro , z t de janeiro de 1007, luvda Rcpubli ca ,
AFFO:<':Sll AI rH.'""TO MORI!:1R.\ PE"'NA.
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DE JANEIRO DE

1007

AJ)l'O ao Ministprio das Relaçõ63 Extoriores o credlto de t2:000~,
ouro, para (lccorre," ás deSpe7.U6 com os ,ice_consulados em Ri"
vera e :\1:011", na Republica do Uruguay, c Alvear , na nppllbli,',~
Argentino.

o Presidente da Ropublica dos Esl.a.uos Unidos do Bra~i1,
usando da autortsação concedida pelo art. 2' do decreto legislativo n, 113:16, de 6 do corrente, decreta:
Artigo untco . Fica aberto ao Ministerio das Relações Bxtertores o credito de 12:000$, ouro, para. occorrer as despesas
com os vtce-conaulados em Rlvera e Mello, na Repubhea do
Uruguay, e Alvear na Repullca Argentina,
Rio Janeiro, 20 de janeiro do ID07, 190 da Republicn,
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Rio-Branco.
IIErln.Tll N.

03~5

-

DE 31 DE JA:'\EIr.O ur; 1007

D,i llOVO regulamento

à

Escola

Nav a l

o presidente [h Rnpuhlica

do,,; Fstndoa Enidoa tio lll'azil:
Attentlontlo ao quo lho 0:<11°1. o xrtntetro de Estado t1i~
Ma rínha., o usando das autoneaçõcs concedidas pelo artigo IH,
numero 13 lettras ri o da lei 11. IOi7, de :)0 ,10 dezembro do
armo proxrmo passado, decreta :

r

Art. I. E' epprovndo o regnlamcuto 11;\ Escola Nuval, IJ,UD
Q

a este uo.m pauhn, aesigonao pelo eontrn-nlmlr.urto Atcxundrtno Faria de Aloucnr, Min'stro tto fsbdo dn, Xlut-lnha ,
Art. ? Fica. I'Ú\·O~'J.(!o o mgulnruonto aunoxo no .rceroto
n , 3{):':?, de .~ d.. i1v,in de I!-'OO, e tlcmais dts'lo,:jç(ies um
Q

Ctllltl'a,·jn.

Rio)

,j('.!"I1"'I'O.

-

31 .tc jancteo .Io ltll7,
,\FFO:\SIJ

I~)'

.1;\ H0pnh ika.

An;l'ST'.' ill'oIU:JlLl PI·::S:-;.\ .

. 1le.r(l}l{r;·imJ Icuía de ..llal'c";·.

Exn,. sr, l'rosídonte dn. Rcpubflca - Antol'iza.lo pejo COHgrosso, tenho a honra de apresentar á aaucção do V. xx. o projccto quo regulamellta, do novo, a E~cola. Naval.
Este estabelecimento do educação o instmcçãu militai'.
Jestin<>.,lll ao preparo tios «tnoíaes para o ~Cl'\'jÇO tia mar-tnn«
do ~.
't., pela natureza de seu tlm, como V. E:'<. per-feitam·
-. c de lima tmporteocte, torl;t excepcional.
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por
Foi, e será sempre, ob~ecto de eucnte solicitu de sido
parte do Covornu, cujo intuito, neste assump to,de tom
aperfeio de 8[1 ~foI'ç...l' para íueeí-c chegar ao gl'ÚO
Institutos a
çoamento at.tingido em outro'> pa.ilC~ pelos
do
cüe semelbantes , o como oonseqneucte natural dessa. sottcüu
está. continu amente recebendo monãen cõcs em suas disposião
ções que lhe rermnt om fornecer équcüe s offi.ci.aos iostrucç
todo
para.
bados
apparcl
s
u-azot-a
de
capaz
,
pratica
theoric a c
e qualqu er estudo do que. porven tura, venham a. precisa r
paru, o triumph o na vida prafissional.
Muitas .tost..s modificações se impõem , agora, no texto

sante~
do seu regulam ento, porque. dos preciosos e iniel'es
aavacs.
ensinamentos que nos deixara m as ultimas campanhas pessoal.

em relação ospecía ímente ao valor de preparo do
como condição ne suoccsee em todas ellas, nenhum a ainda foi
a ctte adaptada.
Dentre eues. alguma s ha que applica dns com dtscem tmento
naval
c cuidado , magníficos resultad os poderão trazer ao ensino que
se
e conscqucnte dilfnsão de conheci mentos e de saber de
wrtnuda .
~~tá a rosennr a educaçã o Uf'S orâctacs da,
Com o fim de afastar osso inconve niente, que já se Faz
obter «c
sentir bastant e, procure i dtscrrm inal-ns de 010\1<)dasa.respone
nseu emprego a formação de um pe-soal console
;\~ mais
bflidadc s (IUe a bordo hoje lhes cabe, e nptcsa colhermedida
s.
proücuas vantage ns lia adopção de tão tmporte ctes
nada
propug
idéa,
a
::vloptar
sem
ensino,
ao
quanto
Assim,
de
nos círculos navace, da fusão em um corpo uuico do eCOrpo
ofücíaes I:a, armada e corpo de machic istns, o present regulamento trata de eleva» o nível de educaçã o do olfieial rnachiníata. pela. juncção que faz dos deus curso, e do estullo, com
as mesmas vantagens e regalias que lhes dá, de todas as materias de que os conhecimentos lhes ~50 neccssa rtos. machín lsNos tempos em que os navios são um complexo de
moslmportanttsaímos não é poeetve tdcvída r âa obrigaç ão em que
aase está de ministra r- aos macním stcs a base sclerrtlfica índispen
são
lhes
bordo
a
que
s
mistere
e
s
encargo
gr-aves
dos
cxüo
ver ao
errectos, o de dar, aos nlumno s do CUl'.<O de mm-ính a, um preparo
dos a.
theor'Icn c ]ll'11.tico sobre maclun ns, que os te.no h,.biJibJulgar das avat-Ias c das luforma çõcs dos machtu i-tas em
l'Plação aLS serviço , que nics cabem, c a dh-igil- as, mesmo,
em <'a80 de neces.<:idade. xras. esks conheci mentos de sctencta
os nas
uo que precisa m, Hão (levem ser em r:.<:a.h a ignalalcondições em. '1UC {levem se cnooutr.ce os orüctaes do corpo da
u
ar-mada , cuja missão (; muito mais complic ada Da dfl'ccçâ
SOl'

dos serviço s de bordo, e nem estes rnaohln ístas devemvisto
ar.
em tão grando numero , como se quer fazer acrodtt
as
que depois da appltcn çâo vantajo sa das turbina so asobro
pessoal
machín aa alterna tivas, tIe muito so tem reduaíd navios,
preciso ao movtm euto desse, servíco s a. 1101'<10 dos
Um preparo aGS aíumno s machíu ístas mais ou menos
identico ao que t' 11,,(10 aos atumno s ,lo cu r'so de marinh a,
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ucede O inicio de sua c81"I'ei'l'a naval, ullnQo.l1ío, como a. eeee,
o; meíoe de se eepecteuzarem em qtl&lquer ramo do'SéM'itlO
que mais ee COM une ! sua inclin~ão B.ll.t~n'a1 oê Im1Deh~te
a lIabilital~os ao deeempenbo dos trabalhes que lhes delté'm
ser eonâades.
O estado da tbeoria e eoJlistrttcçll() das macnteas a vapol',
como o estudo da. tbeoeía e construcQão dos uevtee. iocluldo
DOS progeammas de escolas de meace i-nlpurta:neia. l111e a
l<;scol1l Naval, esta õctermínaao em SUM di.~posiçães, bem oaIRo
o estudo destas questões de verdadeira actualtdade, taes-eom.o
estes da conetruccêo e meios de locomoção dos tcepedeírea,
submarinos e submcrsiveís, que são 'typos de uavtos que
acarretaram as mais redícees trallsrt}rmaç'ões na solllÇão dos
combates oaveee.
A eerostacno, especialmente em um dos 86US remoa de rmpormncia para [L mnrmha, como o que fie refere á, -censlder&çio
(los aeeeptenos eaptivos, quo tantos servtçoe jeestem ecsno
llpparelhOB de srgnaes e salvamento ; o esteêo dos meios em q·ne
se movem os navíos, come o estudo do elemento que a esses
meios serve de sepal'açã<l, e a pretiea dGssoooorros e des-cuidados hygienicos que a. bordadtlS pequenos navios, -ã faJt/l.de
aroüssíocecs, õevcm possuir os seus eemmendaates parA appli.cal-os em casos .10 accidente, foi terebem objectode algumas de
suas dtsposíçõe«.
O presente regulamento, de accônío com a evolução 'lua
ae vem pl'Olluzindo em todos os processes de trnbalhos que se
reiacronam ôirectamente eom a pratica de, navegação, trata.
ractonalmentc de exigir maior preparo profissional para ('> pca>;1)301 superior em serviço no> navios maroautea nacíonaes.
Realmente, os pilotos c os mactuntstas que o devem dasempenhar, pelos actuaos processos de ensino, não estão na
altura de conhecer do valor da natureza das transformações e
natureza dos errcuos por que toem passado e podem produzu- os
novos utonsütos da moderna industria marítima. Só lhes serã
possível conseguir tal resultado quando outro. mats forte,
mais completo, menos rudimentar e mais extenso, for o modo
de formal-os, porque assim encontrarão menos dimculdadeS'
om adquirir a solidez de idoneidade que lhes é tão pveelsa como
garantia da capacidade exigida a. quem tem por offlcio o
responsabilizar-se quoüdlanamentc por valores de ordem como
(; o rio transporte de uma cxtstencía humana,
ouautc <li'! deu.ais modificações, que considera. entre ou ti-as,
este regulamento, se faz notar: por estabelecer como condiçã.o
oxctustvn de prefcroncia á matrícula, a capacidade do candidato, com a indicação de escolha por gstados, em condições de
tguaídade , pOI' não applierar ao corpo docente os processos do
Oodígo de Ensino, utcís somente para os institutos civis e
não para. estabelecimentos de caracter militar come é ao Escola
Naval; POI' trensmmer a Congregação em um conselho meramente consnltivo em materia de ínatrueeão escolar; por medelaI' a composteão dnquellc corpo docente pelos processos amerí-
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cauos. on.íc sõ In uma classe de prOfl'~lWl'C,~ e uma cresse do as
,~btcnte.~, ccrroapoudeutcs aus nossos lentos e aos nossos in-tru"
ctores. representando uns ;1 tra.Hçfíu I~ OUt.I"O,..; a evolução d ..
ousíuo ; por estabeleceI', com u s rceompeusas que IWupuc, I'
estimulo entro os ahuunos de lunbus os cursos; pur cuidat- da
cducacão phy,"'ica "'~~ses .uumu-», IJllO toem o in ontcstnvot
valor de turmal' otncrces vtgoroso-, c prompto-, ;1 supportai-rm
as ra Iiga.s própr-ias na proãssão que 1t1JraJ,',U',11l1 o per trazer.
sobretudo, uma economta para os cones publico_, de -11:0008,
desde já, e ul'ter-iot-meute, com a -nppressão doi> sul,~titutu""
Sllrlll'{'S.~ii.o dos guardas-maa-inhu, atumcoe, corno csuntaute, do
4" (UIUO do cUI'~O escorar e passagem uos atumnos do curso Ut'
machiuas para o iutern••t'J IHtHt.I, lima cconomta de cerca tJt'
1;,):OOO$l1.Il11\liW.~, r(w,lu~'õe~ C.~til," 'JI1(1, uni relação ao ensino e
em reluçúu ás moditioaçúu (1\1(' estabelece, tOU<l.S são tendentea dar á tnsteucção dos ulumuos um cunho vcrdudetra.neutc
pratioo. sem .to-cut.lo pelo preparo theortco, que lhes G tão
prccrsoã lo"a excour-ào de qualquer ecrvtco de que possam >'(,L'
tncum bidos.
l'aü.~ sâu, ícxm. SI'. Presídeute, ,lS pl'im;ijJill'S disJlo"j('Lie_~
lm-luida , no presente regulamento, cuja uecl"eta{~!ip, acredito,
""C tor.ram precisas á sua aduptaçúo.
Rio de Janeiro, 'l-I de janeiro do 1'J1'7.- Aiexandrino ]-",'i"

ri,"

jlellCf'I'.

Reg:uh-"Jllcnto <la Escola. Nt.-..val a quo l'o'e
rel'o."O u decr('f,o D. 03·:.l~-;, tlesta, data.
TITULO I

OrgallizaçilO da. Escola
C\PITL'LO I

Arl.. I." A K:!'Joht. xavo.t tem POI' ürn u iustruceâo e ,I udumili!;),l' muritimn, tncortea c pratica, 1.10~ jUYC!;f' que .""
dcsüoarum ao S -rviço tI;l m-mada nacional, IJ oloth t-rem PI'llf,'lI
do as)i -nuf.c 1< uJl],-jal de nnu-lnha "li do aSpirll!lt.n a <IlUda! machinistn , e nu, (IUC preterulercm 1l. cru-tu do piloto L'U de m:tdlinistn. fi1l, ru.u-inha mercante c' 'mel UUYlJlt{,S da me-nta oseotu.
Ar/.. <.0 Os nlumno , (h !o:SCllla :>';(t.v,,1 serão internes e 1'l\1
numero limitado 1Ic1i11"i que (i '{'lo annu.duiento a força naval
Art. 3. 0 A Escol;'!, Naval depende utrcctameute do !llinisll'<I
,h Mar-inha, autoridade com 11 qual devora corresponder-se {I
du-cctor subi-o todos os traba.lbos CSCUIal\'S o qnaesquct- Oull"'~
nssnmptos que cxij:),lll a sua I'PsIIJllç'au.
!'ul',,_c:rallho untco. l<'k<tl";i. pore-m, cuno qualquer Ollt!'"
COI'pU uu (),tabl'lccinwn!,1l nuvat, ~I\jüib;~ ínspncJ,'ão ndmlnisteanvn por parte do Conselho Nnvat, ou ,l;tlJ:uello que suas H'(;UC"'J

zes üzor

CAPITULO H
.Yt-t, -4.0 O cnstuo gural na Escola Nil,Vil.l conipeo ne.nte o
ando
curso de mu-tnti a c o curso de maclnu as, em tos funedvn
no mcerno onncíc sou a. jllrisdic ção {lo um só dtrecto r.
Art. 5.° A dllNÇfio da'> estudos escolare s nossos cursos sorã
no
do cinco nnnos. no curso de marurh u, c do quatro unnos,
de
curso de muehm as ; uCH:n,ln, o.u ambos, o ultimo :\.ml,l serm~"e
applioa cão ,\ tordo de tuu uuv iu UH 1l,... \'iOI;; rlc~ig\l,vl,)" -pal'i!.
mister pelo xtíntstro d u Xlarinhu..
Art. (i.o A~ matei-ia s do cnstno em c[\,(h IWl dencs ~el'iio
,Iistrilmi,la.s na ontem scgnlut o
10 anno

eadcil'a --.. \lgebl\~

supueior, goomeu -in euatyüo n., caí-

p
cuto drücren ctor c integl'a l : tro.., bor,n.'! pai' semana , peto cuuiedraüco.
Ensino auxilia r-Repe tições o 1l.pplícaçõ().~ pl';lticCl~: duas
horas por semauu , pelo tnstruct or.
clement 3,r
2~ cil.(loim -Topo'l' a.!Jhiõ!, procedida, de C,;(.lI<10
cathepelo
,
scnmua
por
hora'!
ires
:
tiY,~
d{'~cl'ip
rta
goomet
de
umtj"lJ.
Ensine auxili: ,l'- Applica çôes mllltare , da, tupvgra phia;
1'1)convenç ões topo~l'1tphkas; U{,S(>Il!lO topugTlIjJhicH; copía , por
ducçâu e Ictuuu de cnt-tus tOJl(1~l'aphj~,,~: ,I,m;; hol':~'l
semana , pelo íustruct or.
;~Jfplita.çiil'-s tt
3~ Ca(I0lJ'a-l'hr.~ka. e~pcl'illlcllt;d () HW,;:
rnanuu a : llwtcom logill.; uoçi!c> .Io thcvmo -tvnam íca : trc,>
horas por ~('lllõ~lla, pelo c.ctherh -atico,
j';lI1,;ino. allxili:J .l'-Avpl icaçi:ics ju-atiea s ; puotogr apltla, c es-;
!;~du.~ lia lIlõ1L'illlm
111.]0 ospecín t ,Ius appal'elJlo.~ opücos Ollll}j'O).
1m}" u.structo r-,
ll.~" ,lo mag'Il,~lollletl'(l: '!ll,\S hor-as [o:' scmauu ,
la alll:t-I'l'Il.til';}' d!~ 1',~.'olllO,·i'íO de tl'i:Ulglllo~ rcctflíu eos c
ínsti-uctcr-,
Jl<LI'eg:j,;iío e~ti!lK\ll:\: ,IU;l~ llEll·"~ por- scm.u.a • pelo
martnu clro
~" aula-c- Tt-abalh us «oncern cut-s li. aetc llo
ia por
(uppal'c llio f~ manobr- a tI,)S navie ..s ; sOoldilgcn~; ~igdalog
or.tícos e
lJan,I"ll,;t~, snrnuplu n-as , c processo s tulcgl'a phlcus,
<WllstICQS; eu,! llÇ''~~ tom as ]'Jü'l'll,u, '.S em ktl't:.-l.ç',j('.~) : rl\la~ l!Oll'aS

per semana , W'!() Illsl.l'lld 'Il'.
:1" au!a~Pl'<:tti ..a d,t liugua rrcucoz a : uma hora por se1l1"'11:1, pelo iU"tt'lllJt,..r.
20 anue
r- cadet.n - Mccaulc n raciona l npplíen dn ás maeütu as e ãe
constru ccâo naval; noções (lo resíston cnc cios materta es
carnectemen t»- de g t'nphost a.tica: tres 1101'''''3 por semana , pdo

.lrutico .

'o
Ensino ,tilxili<u' - Hcpctição e applical;ijc~ pi-atioas: duas
horas pOI' semana, pelo Instcuctoi-.
2~ callcil'<l.-Astrúllomia, precedidn de trig"lllometl'ia cspne-

rtca: tres horas por semana, pelo cal.hcul'atico.
Ensino auxiliar - Pratica de observatorío o calculas astronomtcos: duas horas por semana, pejo tnstructor-.
3& cadeira -

Elcctr-lcídade e suas npphcacões d. mar-inha:

ires horas por semana, pelo catheüreüco.
Ensino auxilinl'- 'pelegraphin e especialmente telegraphia
Hertziana; inst:db.çõcs etectricas: dUM horas por semana, pelo

substituto.

4& eadolra - Legislação e administração na-val. precedida
de estudo da Constitnição Brazileira: uma hora. por semana,
pelo cathcdratico.
1& aula -

Desenho trncar- de aguadas o projecções : duas

horas por semana, do me-ano (lia, lido íustructor-.
e- auJ;t - Pl'atica da JJug"u;, rrnucee i: uma hora, por
semana, pelo instnwtol' da 2~ auln. do I') ,'mJIO.
3A alJl.'t-P!'<lt.ic~~ da. língua tegtoza. lima. nore por eemnuu,

ncrc Jnsn-uctor-.

4a aula - Noções de hygiene nnvat ; primeiro.'! SOQC01'1'OS
em casos do [tcciden/.cl;l: uma. hora pOI' semana pelo ínstructor-,
3°

anno

cadeira - Curso do navegação usr.ronomica.: tres horas
pOI' semana, pelo caüredrattco.
Ensruo auxiliar - Calculas praticos de uevecacãc ; uso das
cartas e instrumentos llautieos; I'c)!lll::tlnento de clu-onometros:
duas horas por semana, pelo tnstructor.
2~ cadeira - Chímíca c pyrotcohnia militru-; rnetalturgta:
tres 110m" por semana. pelo cathcdraüco.
Ensino auxiliar - ;"fanipulaç'-)c~ chlnücas. Applicaçi}es Pl'a.ttcaa e ü,ttl,ltl dos oxptosrvos: duas horas por semana, pelo
rnsü-uctor.
,iA endeit-a _ curso do ar tuuarja, procedido de noções do
halisth;a,; torpedos, minas c [,ll'tiUcaçi}cs: tvcs horas por
semana, J!f'lo cntnctreuco.
l~

Ellsino auxtlnu- -

Pratica de tiro; clu-onographos : tere-

metros; estudo pmuco dos torpedo» e minas submarinas-

0111;1.9 110l'.'tS por- semana, pelo insu-nctor.
4" oadctra - xrucnín.is especialmente appltcadas á. nave).':fl.çào e :i- mat-iuhn dn gucrri~ ; (';1.w!upar-ücutai- das turbinas:
I.r(>~ hor-as pOI' semana, pejo catlnxu-atico.
Ensino auxiliar - Estudo da combustão, dos eomhuattveis,

'los Iuln-itíeantos e dos órgãos dtreetos e auxtuarea das catdeteas
Il:l<1l'itima:s: duas horas por semana, pelo tnsnuctor-.

la allla - Modo pratico da díreceno, tlo funocfonamcnto,
ccnsor-vucâo e da repar-ncfío das machínas e cardeírus marítimas: uma hora 1101' semana, pelo tnsn-uctor,
2" aula Prance da IÍllglla fl'anceza: uma hora por
semana. pelo iJl~t,I'lldOJ' tia :l' anJ<I du I" anuo.
dl~
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(UM una por semana,
aula -Pl'atie;~ da Iiugua, ingleza:
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:~nn'
pelo tost ruct cr da :1'" aUI,,,!-'o 2')
~,

",O

ann o

a da noçõesde geodoai,...:
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.
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eôre
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pelo
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sem
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s por S~mfl.Ha, pelo
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tres
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nav
de
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eatu edra üco .
cçio UQ:l suum arut o , e dos
3" ced ctre .-cro vtm onto e dire que os mo-rnos se mov em.
em
o
mei
s
aubmeestvcts. l':studo 110 ticu
lar Ui. aero nan üca : trc s hora
Aer osta çao c estu do pau
.
por sem ana pelo catu edra tlco
naval, compreucndréo o es4- cad ctra -cst ratc ste c t;wtic~~
s imp orta ntes cam pcn bas
mai
das
o
ytjc
anal
c
tudo deeorlptivo
catü e-ír aüc a.
pelo
,
ana
sem
por
s
uav aes : tres hora
mcr ctat e inte rnac iona l;
com
c
íttm
mec
o
rett
5"" cad etra -cüí
ana, pelo e&thcdratico.
sem
por
s
nora
dipl oma cia de mar : dua s
ieos e desenhos ~e.
eph
ogt'
hydr
I" aura -cr.e vcnt amo ntos s. duas "noras 'por sem ana. "pelo
cuv os, prat ica de inst rum ento
ínst euct or .
qua tro horas por sem ana ,
2"" aula -De sen ho de machmaa-pelo proí esso r ,
em deus dias, dua s horas poruadia,
ingteza r lima hora por sem ana,
3~ aul a-P rati ca da líng
0 ann o.
2
do
.
aul:l
3"
da
neto ínst ruct or
I~

II
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o,1iciCU:s mac hÍ/lis !«s

lo anu e
uora - por- sem ana ,
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or,
ruct
ínst
pelo
met ria rectuíneo.: trcs hora s
2" ll.lIla.-ncometria e trig ono
.
or
-uct
Insti
pelo
por sem ana,
ru-aaü :
phyaioa, cspo ctat meu tc do has
3~ aula-li(;()~raphia
ll~
pan
cam
ntes
orta
Imp
s
mai
suas
de
c
utst orta do uraz ü
oe.
cuct
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pelo
,
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sem
09
vaca. tres hora s por
ua fran cesa , em com rnum com a
4~ aula-e-Pratica, da líng
dess
auno
lo
do
aula
3"
ne,
alum nos do curso do mar inhn
curs o.
Fer-ramentas, 'eu uso c prat ica
5' auln-e-Xomenc ln.tur-a (las
cr.
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dos
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. em commum com U.os atumnos do
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2~

a nuc

,.. <W!a.-Xuç·:'e.~ elementares de gcm'WÜ'i<L tloJscl'iIJihU:
mnn vez l)OI' semana. pelo ilJ~tl'!tctl1!' lh 2' cnrlen-a 110 J" nnno

tio curso de marinha.
2" aula-c-Desenho linear, de aguatlil,s e projocçaos . em
commum com os etumuos tio curso du mtu-inha, na I" aula do
;,!o anuo desse curso.
:::" aula-Pratica da, Iíugua fralltcl-:"l. ; em eommum com os
atumnos du curso do marinha, na I' aula II·J :::0 nnno desse
curso.
4" l111h-f'!'ntka. ,Ia liuguu iugloza : em commurn com O~
aluumoa do curso de mai-inhu , na 3' aula do 20 anno dCS31
curso.
5" aula-i-Nomenclatura da.s madlÍllus,

rcee.unentas c

lia~

macuíuas especialmente emprugtulas na Jl:ncgo;,ção c na. marinh,t do guerra: tres horas por semana, pelo ínsn-uctor-.
1" c<tdojra.-Mec:ulica raciona! :\flp.licalla rts mnchtnas r- ,1
cOllstl'u~çâll »cvar . nocaoe do re-tstoucta dos matcnaes I:
elementos do gl'alJhostatiea: em eonuunm com o, alunmo,lo eUl'SC tlfl marinha ll<t l' cadch-.• do :~o nuuc desse curso.
Ensino nuxiliar-i-Rcpctieâo c aPl)lic"I~ÕI}.'; l)l'at.ica~; OlH
COI1l111UIll com O~ alumnos do curs r Jc muviuha no {'Il.~inn allxnter da I' cadeira tio 2 0 anuo d(-'~3C r-urso.
-~" c:tdl'il'<t-Elec!-l'ici(la(!c e suas npptiuaçêos .t mar-inha:
um eorumum com os alllllltl""' .I" l'IlI'.~" ol" mnr.ulm lia :1"- ,'~l

,Ieit',. l!O ~., uuuo «osso curso.
kustuo auxutm-. - Tclcg:l"~llhLt, o"pl,ria.llJ1Cn~C tl'lc'~I'ap!li;'
uortztana: inslall:lçUcS decl1'i!5as: ('111 couunum com o" atumnos do CUl''''U ttc uuuiuhn , no t'1l,ino
.'2" annu oIc~s" <'llI'SO.

:lll~i!i:JI'

,la :l' caf!eí1':'. ,I"

3" anuo
alll,l-J>l';~ticit da língua in::IMa., cstudu.t.i nn me-nta
om que ,tIl.~ .uumros du eUl":,'lJ li!' m.u-inhu se 1'1lsilJ:t ~I
pl',nica Ill'i:!~;1 linltua, ll,t "!" auh do ;1" anuo ,l,'s:;(' elH',o.
:.t' ;(.lllc~-nw('llh(J <lI' Ill;l\'llílla.",; '1'1,'(.11'(' Jw!',," por "'Cill<ll!·.i,
em (10m; dia.~, !lua" horas por dtn, em commum eom os atumuo-;
,lu CUl'SO de nuu'tuha. 1l:1 I" ;l.Il!;, d,) ·1° 0111110 ao-se CUl'SO.
3" aula-~o~ues ,Ic h"giclIc navat : primou-os socoor-ro s rru
casosao ,tccidcllte:;: em eommum com I)S afumuos do curso .1('
mar-Inha na 4~ aula do 2 0 auno uesec curso.
4~ aula-i-Modo pratico da dirccçâo, do runccicnamcnto, llo
conservação o reparação das machmas e enl.leiras mur-iti rnn«
uma hO!'<t por aemann., em commum com os arumnos du {'m',,,
,lo IWl,l'ill!m J1a'~" aula do ;j" unno desse curso,
la cacctra - rtnmícc C pyroteohnin militar; metalhu'gin.:
em commum com os etumncs do curso ti') marinha na 2' ca-

I'

da.~.se

deira do 10 nnnn

d().~se

curso.

I:J1Siu,) auxiliai' - :\I<tnipulaçüc'l chímicas , AppHcaçües praucas e estudo dos eXI)losivo.~: em commum com os alumnos do
curso de marinha, no cnstuo auxíliar da 2 a cadeira do 3 0 anno
.Iesso curso.
2~ cadeira-c-Machlnn.s, especialmente as npplicada. :t nave!i;tç~O e na marinha de guer'ra : estudo particular das turbinas: em commum com os erumuos do curso de marinha, na
I" cadeira do :;0 nnno desse curso.
tcnsíno au.\iliar-:::.-;I.11do d,t cOllllmst[ill, dos eombusüvcls c
dos órgãos õtrcctoe e auxtünrcs das caldeiras martumaa . em
commutu com os arumnos do curso de marinha, no ensino <1.\1~ilial' da 4 3 cedctra do 3" anno desse curso,
Art. 7. 0 Todas esta, matertas serão, por- secções. dividldn-,
da. seguinte maneira. ;
lR secção (~eeç:to techllie<t)-Ia, 3R e 4~ cadeiras do 3" nuno;
2' cadeira do 4 annc : P aula. tio I" anno : l~ 1111111 do 3" nune
do curso de marinha, 5" aula do I" aeno ; 5" aula do 2" o 4"
aula do Secnno, do curso de mnchínes (deus subsututos e o
in ;f,ructor).
2" secção (secção de mathemaf-icas)-ja c 2' cadeiras do
I auno ; 18 C e- esdeir-.•s do 2 0 anuo. e \" oa terra do 40 armo, do
e li'.'(> (I" muríutm; P p 2' alijas do r- anuo e la aula do 2" anuo
do curso do macuiuns, e I" aula do 4° anno do cur..:Q ,lo maríuhn (quatr' • SUbStit(ltoS\.
;)., g,)Cç5.o (.~ec~5.l) do scrcneras ph~<licas)-3a cadeira do
I' uuno ; n- cü-Ieh'a <I" 2" annc c 2' cadeira do 30 anuo, <lu
':\lI'~O de marinha (tl'l~S substitutos}.
4" s,~c\'ão (sc.~ç:io all~i\ia\')-'~ uadeirn do 2" nnno ; a-. 4~
e ~)" «adeuns
nuuo : ~n aula, do l" anuo ; 4~ allla 11" 2° a.nlw
.l.! curso (lo Ilnrillll1l" e 3' aula d» i- nnno de cur-so de machinas,
:)~ secção (sccç',;w gl,.tphica.)-l" 'ml~ do e- nnno e 2~ <\.Ula
,In 4" uuno do eur.o de marinlm.
G" eeccào (sci'o;-lí.o acc~ss(Jl'ia)~:-;' nula 110 lo> unno e 3A aula
do z- anue do c.u-so Ele martnua.
Art. R." Os atumnos do curso Eln marinha c do CUl'.~O de
macluuae mrão. em eommum, c em tolos os aUJlO~, os seguintes
oxcrcícíos gemes :
:\at:v:â'1 c }!"~'nHl;~"tie", pela muuhâ ,
illt1l,ntal'ia. E) esgrima de l"'I·'Hleb. (t tardo.
!':"g"I'ima. d,' Ilorotu c e~:'ll.rlâ.
E\I'I'dd"" .11' e-cnlercs. CUl evolilçi,cs ,á tarde.
_::i I," Além dos-e, exerctcros gemc_"
farao tumucm os aec.untes u-abntno. e excl'ckio'l pal;ei"cs:
1'1'''ha!ho" do rerrnn-o, sor-rnlheiro, cnldoh-clro de cobre o
Q

Q

,"d"

f'JI'I'O,

vi,

nu lo ann'!.

Tl·;l.halh"s de lllullLagem e moderaçã.o, no .'20 anno.
1'1-.~,l"dho_~ .10 e!ed.rkidadc e torpedçs, no 3" anno.
EX1JI'i'
"'ll1ln 1'u~lIista uns tanchas o torpcdcirall ao
{).h I'
1l:11'a q" 'dUIll110~ do I" nunn.

"CI'~

.,

AC<rOS DO PODER EXBCU1'IVO

Manejo lias machim s ua.s lanchas c torpf'<1lJil'a,; ao servíeo

dn oseola, para os atum nos ;lo 2 nnno.
Manejo nas torpede u'ae ou no navto ao serviço da esooln,
para os aíumno s do 3' nnno do curso de machin as c 3° c 4° do
curso de marinh a.
de minas
Exercid os de lançam entos de torpedo s e collocaçãomachín
as
de
curso
(lo
nnno
3°
do
s
atmnno
O~
para
inas,
submar
Q

e 3" c 4° tio curso de mar-inha..

§ l,a ícxevctcto geral fóra da barra, em tcrpedc íras e navio."

tb. osquadru, em toda scguud a quinzena do rnez de julho,

ios
§ 2.° Os stumno s do curso de marinh a farão mais exerule
urtunar íu. uma vez por seuinnu, á tarde.
§ J. Os ntumno s do curso ,JiJ ruuchln as tl'a.1Jalharão diariaao
mente nus otüclnas da oscota. nos «ervíços rOl'N'Spondente3
con;1,11110001 'IU6 estrvcre m matrtcu tcdo-. <I,I<"llI dos que lhes

1\C

D

Ler-em, em commu m. com 0:'\ alumuo s do eU1',;o tle marinh a,
Art. ~),~ Purn o uxerctc io p-el'il.l de flue I.r,\b o §j l~ do nr-;
tigoo anterio r, durante osso prazo. os atumco -. ncompa, u'mdoa
nado'J eospcctívo , tnsuuct crcs.sa ntrãc at6 u Ilha, Craude c forcões
ínetr-uc
comas
accór.to
de
ente,
.llnr.am
qunlles navíos.
r-orno fOglti.-t,18. outros
mulu-Ics pol-» IC~jte", tl'"l'alh u'iill,
corno macuiu istns, outros enear['\).:;al!oi; ,k i\l'tilhal'i,1, outros do
ções
torpedos, «uu-o., de nnvegncão. outros em estudo e, observat-opoc nnulyae s oeoanog raptüce s, outros, ernüm, em trabalh os
grapt.tc os () tevant.u nento- h~'oil'Ogl'itphicu~, devend o ser eal-o
um, conform
ter-na-tos taes exercícios. 01" .~(ll'te 'IHC ao cana!o...
quP lho eornanno a 'pie pertenç a, ,·ai:,:tlll tool'JS o~ cxerr-re
pct-m.
Art. lO, O~ oxorcícíos. assim ;,:Cl'ae<, como pm-ctecs. se;·flQ

li,'"

,lirigido s ;~ctll<tlmt'!ltl.l:
Os do natação , gymuas ticn. c csgr-ímo de floreie e espada,
petos ecspecu vo, mestre s;
o: de infMltaJ'i;~ e esgrima . de bJ.yoll.eta, de cscajere e, de
oros ;
:trLilha!'iij, de tor-pedos e minas, pelo- ecspocn voe tnstruct
os du lojtllista . do manejo tio ruaclün ns. bem como os n-a-,
io:dlw.; 1l~.S nilicina s ,ia. "~('OVL por m't<~hini~f I~' :1.0 se!! acr-vk-o
sob a. dil'~l":;·(t.J "UIH't"i()]' di' di I'CdOl' <less;\s «tuetnas.
Al'!. 11. A (listl'il,uil)i,) do tempo P<l.('<I. o ensino U!COl'l\:O c
a. pela
prutteo dns mutenu s C'''lll,Ia,llas na Escol:~ scrã l\~td[J,ddisposto
tabeu« quv anuu.um octe rÚt' crguniz adu, sczunuo o ouvirá ()
neste kogulnm onto, pelo ,lil'cd.,j ', que <\ esse respeita
",
Conselho <In Il\strll<'~'''I'1 unqrullo que lhe eompeti l', Ilovcn!l
:
vtsta
em
ter
porém.
.
I~, l111c e ndn lição nso exceda ,lo um.t horn.
:!o, 'I'l<~ n intui-va lfo Clt/.I'C ~hn>l 1i1,'0C{ c msel'u/,i va, nân H'J.1.

menor ~l(\ 15 minuto s ,
3°, quo (H c"el'eil' i'I' nltn se'
e 'lo" "3
d'l duas.

hor,~

tt'a),~.llio'

pl'oio.~!:.'ll -m Jl(H' m.us di' ttma
I'l"l'j,."" nàu ~l' p~>"I'.JIlfm"[J1 I"JJ' mnis

9,)

§ 1,0 Nesta. tabetta o dh-ector especificará o numero de

uecões fixadas semanalmente para as matérias determinadas
poI' este regulamento, o bem assim as üecões que o Conselho de

Insu-ucção.do meemo.mcdc.êeeermíne para as outrai matérias,
exeretcíoa e trabalhos por ene não marcados.
§ 2,° O ensino aos cadeiras só poderá tei- logar- no segundo
tempo de que trata o a.l't, 48 deste regulamento,
Art. 12.. Si, na tabella organizada por esse modo, houver

algum tempo vago, 1,) dirootor- poderá propõe ao Mínrstro da.
Marinha o contruceo de um lll'olb~or para a pratic<t da Iingua.
aucmã, cujo estudo sl'l';l então racuuauvo aos aIIUlUIO'i que
quízerem ~e instr-uir em semelhante disciplina.
Art. 1:3. A juizo (lo director- o por pI';)ptJsta do mostre de
;.rymnastica, quando possi vr.l. poderão sl'l' pcrmittidos cume
jogos escorares :
A bal'l',t, a murctla, o (ooJ-bu.!J. o jogtl' ua lJoh, o Cl'idlet,
o lallal_tellllis, o c.rx/lcl e cutecs que wneol'l"3ffi'pal'a. deeenvotver, a, ~ e a, destreau dos a.ll1ffil109.,. sem, pôr em, risco a sua.
saude.
Art. 14. Os prcgramruas do cnstuc seriW racnnees e sll

terão elccução depois de appl'o\Iad~ pelo Ministerio r1:<t Marinha, flue poderá modíücat-os, si julg<tr conveniente,

parugraplio uuico. Estes programmas serão approvado-

pelo Cocs.üho de lll~!rucçã() c couü-ccíonxdos pclm lentes dali
cadcira-, pelos actuaes pruíes . . res, emquanto 0$ houver, e
pelos lnstructurcs, nas materlaa que esse consetco iudica.l',.Ie modo que, PO!' todos eiles, com a an1plificação precisa do~
trabalhos práticos aos arumuos seja. miuilltl'ada lima base S(}lida de preparo theonco c pratico, de eccõr-rc com o desenvolvimento sempre crescente das sctencfus navaes .
Art , 13. O eustuo SCl'Ü, gradual o suceesuvo, não podendo,
em uypot!'c>e alguma, qualquer aíumnc, passar de 11m para
nutro anuo sem ror eur.sado o cbtldo npprova-ão em todas as
ma.ter-iasdo <1.11110 antenor,
At'(.. !li. O~ níumn.». qu.uulo possi vot, l' houver- CODveníuneí«, accunjt mhadu, du~ l·t~.:lp('di\'u,j iustructoros, vrsuueãc
a·~ ufflcinil::l do Al'SI~II<d, l(.>l'talczas, f.~lJl'il~a." Icborctortos e navtos, deven lo os commnudautos e dírectoros de cada um desses
est;l!Jl'lctimeutos cunoorrer o.un a~ suas c'(plica\'i)c"i para. que
taos ,i~it,'-<: ~l' i"nwlJI d,' l .. rdndeu-n utifidude •

c.\!'iTULQ III
~JATt:I:l.\i,

PARA

<)

E:\S!:\1l

AJ·t. I;. Pat-a ill~tl'II'-'\''iO ~b.corica e pratica. tkH alumnos,
em ambos 03 CIIt'S)~, IW.ler;~ lia E::!co!a:
uma. bíi'liotl.("a c UID't sala p.1ra leitura annexn i\ mesma
bibfiothecu, ;

AC..ros !JO
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r(ln~:!\

E'lE.:rTIHI

Um g!l.hiJlctc de phy::lic;t;

em Wtbindc de electrtoidade ;
Lm tuborruorto com os necess.u-íos npparelhos e reacttvos
1);]1'a as mn.llif!ulaçõc>ll"hjmicl~., e PYl'otcchnicas;
Um gnhtnate eom modelos de descrrptivn e tu-trumentos
IIe topogl"l.phia, de gC'Jtic"Lt c hrul'ogl'llphia.
Um oh ervatorfo a-tronomtco com espaço bast-uttc pa.nt
as ios!a,lhtçõcs dos cnrouomcteoe c ncoudtctonamento de sextautca, hOl'iz"lhCS :tl'tificia.c;<, cu-culus de rcücxão c mais iu-

strumrntos de navegação.
Lm observctocto rnuguetieo c mcteorologico com capado1a..lc sufíleiunte para guardar os instrumentos oceanographicos c P 'l'lnittil' as noatrses proju-íc- i1s poaquiaas oceano{!raphit'as.
em c.•mpo apro!ll"i;ttlo para ex('r,,[<'io~ de tiro c um gubinr-to pai':!. ".~ upparclhos ctoctrc-tmhsticcs,
t'mn saln. eoutendo modotcs de nnvios, machtnas, caldeiras,
(O;,nlJ;'I'S. tcu-pr-dos, l~sl'ol('f.ll~ e twlo mais que pos-a tntorcsar

no oustuo.
ema sala de m-mae para todo armamento por-taf.il, objectos
purn. l) onsíuo de nataç:i(l.l),sgi'ima, gYlIlnastic;\ e jogos esoohl'e~,

Arnr.s ao fo~() l),)l'ttteis para. os ('x('l'cil"i .s de íníautarta c
de /.il'" an nlvo.
C:\1I1j;,I'S ,Ir: (~;lJlllnnh" '-Illll l'~ ro.."I'r'ri.iY'H 1l('/,I'CCiIOS, rcp tI'U~, p!1la.m(~;jtas e Illulli':"p< l,al·;t u-en-icios c Iwatic:l, rle tiro.
t."ltl ou m.ris tllh.,s u;u'a o Iuuc.uueuto d,' tOl'jlP.Jns e UIl1,'1
rnaeluna .tc comprnun- ar com nccumuradorc . IHI'i~ o r-m-regnmcnt. dos mesmus.

Cu!,'] P:lq'H:l1a, ntlh-lnn, pel'fcitamrnte mo.rtnda, p1tr,l. in1'1·H.l.iw. ,k JJI'."hillas;1 tudos O~ utumuos.
l->t",~lcl"l'~, em numero S'll1ieil'll',n, l"tl":~ eV'illl<,'UCS li vc'a e

~41>1l('Ç""
1l

l'('ln,,~,

Lall,-,h;l' ;t vnp u- p.irn e>::(JI"'iehls (]'.N :\1111100S c outros
-uI'\·iç,.,s.
Tw·IO(',hlil';'r". li"', il. U'l nnvioe <I,',b"a,lo~ 1,;1]";, " ";Pl'vi(,'o ri;).

cA""l"
r'Al'lITLn IV

. \1'1. 1x, Serão suuouto mata-ínntadu,

n, !';~e(jh

xnv.u :

J", os n-qrirautus :
2 h , os que, não sondo nspu-antes, obuvceem rio Miusta-o da,

Mrtrinll:l licença p:~r't sognn'em o cut'sc de pilobglilm ou o
curso de lll~,,;hilli~ta.s ,b mnr-ínhn, morcnntc, nnncxos oi. rorel'irl;~ ('os:',)l",.
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Ar-t , W. Xiuguem
xove,t. som provnr :

~cl'i

ndmitttdo 11 matricula na Escola

l ", que t'! \'r1l.zi!cil'o;
2", que foi vecclnado, com resultado aprovcítavel j
3°, que fi, sua idade, para a matricula no {"UI'SO de marrnha
ostã compr-ehcndtdn entro 14 c 18 annos : quo a. sua idade,
para a. matr-ícula no curso de machínaa, está. compreheudída

entre 12 c 18 anDOS c que, para. os cursos anncxos, a sua
idade está. eomprehendidu entre IR e 25 annos ;
4", que, atom de não ter defeitos phyaieos, dispõe desando
o robustez neocssru-ías 11 vj,!<t do mal';
50, que, Iinalmonte, e,ttl. approvado no Collcgio Militar,

nvmnaero Nacional 011 estabelecimentos equiparados, nas seg'uintes matcríus :
Para o curso do marinha :
Portuguez, rrances, inglcz, geogr'aphia, especialmente do
Brasil, historia, especialmente do Bl'azil, antnmettca, álgebra,
geometria, trigonometria rectnmea, desenho geomctrtco elementar, phvstca c chimtca, e historia natural.
Para o curso de machínas :
Portugucz , pratica (IM operações rundementncs sobro numeros inteiros, rracoõos urdtnar-ías e dcctmaes, srstcma meu-rco c morphologtn geometr-lcn, noções do geographia. c his-

toriu, rrunccz o iuglea (leitura e traauceãc factl},
Para os cursos anncros ;
Pcr-tugüez., pratica das operações tundamentaes sobre números Inteiros, rracçõcs ordrnancs e doclmees, systcma metrico e morphelogtn gcometrroa.,
Art. 20. Alúlll das comliçõna estabelecidas no artigo antecedente, para os candíuatos admittidos á matricula no curso
de marinha, ncvcet exame de admissão, consistindo em provas
r-sor-rptas e oracs so'u'o aa-ltluueticn, algebrn, geometria, trigouomcn-ía roeuttnea. e em provas grnphioas de dc-onho gcométrico elomcnt.n-, que Sl'l'à feito na Escola NUVl\l, de accõrrto
com o progammu e_"ppchlmcnte orgnntzado pelo conselho de
ínstruccào I' 11'11' di!' mo:lifi.'udo IllI~,1J(I(j iuIW'l' d(~ couventoncíu ,
Art. ,':1. ,\ i'J:wl'i:1o"1() (lo" can-lidatos li. mlttl'j,~ula para os
curso; de ma.l'illkt (' de machtuas SCI'''t fcib em üvro ospectet
mediante l'cqlll'l'imenln runo a') diructor-, asxignado pelo pae,
mãe víuva, Illt,Cll' 011 (:,n'!'(:spondcnLe tlo s mesmos enndidatcs e
lustruidos do , ,IOCIIIllClltOS !IUCCOmIH'QYCmtodas as cuudiçõc , do

.u-t,

io.

Art, 2~. Os «Ignatat-ina dos requcrlmentca dos candidatos
;i, matricula. no curso uc marinha dever-ão declarar:
I", que ecccttam a responsabilidade do pagamento annuat
ao 'I'hcsom-o Federal tia quantia de :wa,;':, paga ndcantada ,
E'ecu~h'o

_ 1'..'07

'1'

08

...ores 00

l'l()ll~e

~.

d(~

uma

~,i,,'z,

PODER EXECUTIVO

uu l'ag';t lJOJ' 1·I'iIll0."tre"

atll'itllta\I,,~>

d':utro tlv prazo lec tívn;
~o, que se obr-igam a íudennnzar ao Estado dos Pl'\1jUÜ0S
e .tamnos causados 11 Fazenda Nucíonal pelos atu.nnos, assim
corno a completar trnuensufmento ns pecos de ftl.I',hmento c
.tcm.ns objectos marcados UI) onxovat que se cstr.ignrem ou
cxn-avíarcm .

Art. 23. Os signatil.l'h)j dos requer-imentos dos candidatos
no curso do rnaclnnas deverão declarar que S~

[l Hlatl'i,~ulil.

obriga.m au pegnmonto ,I,) Thnsoum, de 11m.'\, Só YÜZ, da
quautiu de 150hi, dentro do primeiro anuo íecüvo, e a completar

ne peças de fardamento e demais objecto, mareados no cn«oval 1'lC ~c estragarum ou extraviarem.
Aet. '!4.

A~

maÜ'iculas serão at.crfas depois de tcrmí.
do auno tccüvo c (IUO se conheça da
"Xi"tcn"i'" do muncr.. .tc '''g:t~, ,Ie a.ce,h',hl COIll ,. lei de
IL,:,,(,;i.,) ll., JfH\',t navnt pai';, o exercício scgllint''. c ,~,l cucurl;:ll'~ol tormtuauromcnro em')I de dpz,'mlol'o.
1111,1.. s ns

Irahalho~

l':ll'a.!!I"I,plw uuio.i. 0:'t l'j,J;dc li" l:i,' de .taueiro Ih I'Cl!IJ<;,I' rua.lrh-uln s 'l'àf} [','ito, a.o dil'c<'t'l[' .I'l escola. e tt
"H,) onrrc.ruos (le~I,' a !la(a. (!;\ "bcl'ílll':t até " rc~,c,'I.i1·o 011• r-i-r.vmento. c no- l';sb,lü,~ serão ,lit'igjd ,s, in~IJ'llido,,; eom as
l:iIlUili,'.~

certt.lõc s «c que trato. o ar-t. !\l. ao i'0vci'nad"l' ou presidente,
IIlle [,.'; romcttcr.t a,) .lil·;"'t\H" (h ('~';'lia, em tempo (\1) ,'!Jegar

eiS 1ll:10S Ile,;IC ;Ii,; a 'h\;1. 110 oncon-omento.

Art. ~6. I), ('''a.1IH'~ de 'J"O j,n.1:t li m-t.. '!O c llllCl,'al'all em I:;'
,100 j'>.IWÍl'O e tCl'minapi(o eru F, ,i" r,';'cI'cil"l,
Pap<tgl'apil0 lltlit:o. 'rcnnuri.tos esses ox.uno-. a eormntssão
"'n~nill~llol';~ procodc r.í u ela,,;~ili<-aç:i.o .to eilllidil(O~ aipr'ovnu.», 'I'l" ,.'Cl',i rc if;1· jelu ""mp'y<t<:;;"l ,la~ «mimas dos gl'áos
uc O· u Itr quo co.te e;';,Ullill'dol' uvcr Ib-J·) na-. tlilr'~l"~lltc,'
1)l'OVa.,~.

.
,\l'!,. '!I\, ,\ (;~~'l eilt,·;jlil-",..fj '. para n cLt~;;ifkn,ç:áo ger'>.1
oi"", call"ida.to~:t In Ül'kutt llU ('UI"I) do m.u-Inha, se juntará u
"'illmn .I·~ !!I'<ÍU" j''ll' piles obn .to» no-s exaures do que tr,\t1. ()
I f'

'11'1.

l:; I,"

xc..,",,'·

"\;tIOlI)', t'~',:t ";.I'i; ,1<\ "",,:; :l~~illl ,~'I'~'IIa.<I,l.:

o;illl!,lt)~'IJI'lIt<',

/-!I'.i,. :;,0

Pfun.uucutc, gT,io ".-,
IJblilltça"

::i

gl';~U

lu.

pera! ;lu~ candidato' ,i, matr-ícula
uo eurso de machmas, as approvações nos exumes exigidos
pru-n »r'mt-são no CUl'SO ser-ão computadas do mesmo modo.
Alt. 'a. 1';' eondlcãc nxuluaiva jlf)preroeencía ;\ nHltricnla
;t melhor cullocação n,~ classificação assim feita..
.\rt. '!8. Em condição'! de igunj.Iade, por-nu, .~ér;i dada n
Pl1l!()l'enci.'t J,O~' filhos !los E"ü,lo~ de que nã,) hnja ainda.
aenh'.lm ",inmnr) mfL!l'i,'nl,t'!') .1,', E~coh ou (lHO O;, tenha. em
2.~:"a cla~,;ilicaçãH

lUl'nor IlU:,lel"),

..
Art. 29, para o preenchimento da. condição estatuída no
n. 4 do art. Ia serão os candidatos á matrtcuta ínspcccronadoa
por uma junta de saude, sob a preaídenete do vtce-díreetor da
escola, e comp08t1l. de dons medicos do serviço da mesma.
Pnragrapho uarco. Da opinião desta junta, poderão os
candidatos considerados como incapazes do serviço para a vida.
rlo mar anpellur para u de nma outra junta, cuja. opíníão
sera então ínovogavet, c que devera ser composta do almírante dtroctor da escola" corno presidente, do rnspector de
saudo naval c llc dou- medtcos, ctlícíacs SlIpCl'iOl'CS, pneu isso

dc-lgnndo- pelo ~Jilli~tl'0 da "'.farinha .
.\rt. ::0. ~,10 11cCcito, phyeícos c cnrermta.cíce 'IUO íuuu-

lizn.. m para

,I,

vida do mar:

c.acncstc. l'OC(Ulll(;cit1a, dlatheso ou

prcdi."l)O~i(:rt<)

jntclligenoln fs-aca 01\ desordenada ;
Mclestia cruuuca ou transmts-Iv-r ;
Curvotura anorma! da. espinha dorsal, toruccus ou qualquer unfermídudo ;
tnacüvídcdo de qualquer des extremidades OH grandes arhculações, soja quut for a causa;
gpíjcpaíe. ou outras ucveoscs, dentro do cíuco aanoa ;
Enrraquocímcnto da, audição ou moicsuas dos oudao,,;
Coi-nmento nasal cllrdllico, ozcna, pu!YPI); ou grande hyportl,,'pllilt da" ,Pll),io\'dahs ;

EmbamçlJ da pala.vru., a ponto de impedir ,) cumprimento
tios deveres ;
Molcsün do c(JI",'tçãu ou dos pnlmül;;, ou indlcaçilu positiva
.10 propensão põ' 'I· ,'tIJi"'ç,~c" ,,;u'dj"'ca~ 0'1 puhnonarcs ;
Heruia cUlll\1!"j,;~ ";1 turompk.tu 011 te-ttc uo oIdid,) em -cu
iJ\t,;edo Iks"en<!'nk ;

v.n-íeoc-Ie, sarccccle, hydrucelc, estvcucmcutc,

tlstnla,

hnmor-i-ltotdcs ,-,H vartecs tlos mel'lhl'()~ inf"l'Í"J'(''';
\[()!<'Sli,l~ .los crg.í.» cnntto-urlnru-los ,
L'k-erus ellrtlllic;l~, llllln~ cucravndus, gT:lndr;; .ioanctc~ 011
ouuns Ilof,)rmi(I",I,~,,;
Per-da ,1\, Illllij,l.~ ,I sues OH dentes em g()1'al .toonto. .
.\1'1. :-11. ,\ e~l:,tnl'a <, u portmctru t;:'I';':;:'~') ,J., ,;,\<h cal!,ljdah) podem ser I'C -p.: .éivn.n-nto lIU":'}!','S .Ic I"',',5 e ;,"',80;
mas devem 1\"l,itl' ,lo; !I;u'ulUlli .. ",),ll o ,[cs0ilvolv!Hlcnto do
':OI'pU de tnn.ucirn a ruz.u- crer quo a,u, 2() nunos completos
sejam c;f;t, e:\;tcbl1l'~:,w a, ,lim:;Jlsó(;;; pru-n rn..~ n1"tiidns do
COl'rO .

.'1.1'(,. 3·~. Os .,:w.li,l;ltul .c mat rrcula dcv.un ler ccc-rectamente a olho ntt ,~ sem o menor rsJlnço O" cnr.ccteres typographicos de 11l;í1 2:,5 Ib c-cala (IH Sm-Hen, it ';i"I.11.nci,t do 1.2 metros com 'l \j":i.<J biuo-ul.n- o a. seis motri- com a visão mono«ulnr .
Apt.. :'.;. nevem I'0S,Uif também llel'fHito 8('110 ehromat.ico. Isto •.-. hculllaJn comptoto de distinguir as cores, racutda.Ie (i'I<' .~('I';i p[lsh r, prova ,t luz llatlH','t! " ,t !lt~. .urrusa com
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0\1'
os ud·)dJ" , \I.t'0CC~.'V lIulmgr ceuJ e oscata clnoncm r-u-Ien inwccker , e em ambien to escuro, com lh:n'(.(·'J tnlol"i,\o s [te

tcnsidodc .uuorcn tc.
ri
Al't. :; I. utndos os txnme- . o du-octoe ,h o-cota mnudru'os
m-occdru- illll\lf;<! i,ttlllH'n tl' ÚS d;~""ifi('aç;"j{,,; do que tratam u«ris. :!rJ e :..!l; .lc.,tr: l'C~lllalllclltü c de aC"('I',[O e-m ail prorcrc
'"
elas (\,;lal,e1f'rci<lus uos ~('!l", ;ld~. :{i I' 28 «nvtac.t no :-lilli~tl
assim
da :'Il:11'lnll'.1 umn l'o:a~·J.) (1,,~ C-;'l1'li,l:'i);; ;i npld."u h,
d;''',ilk' t,[, ,,., .
.u-t :];). (J \iiili.,'[" ) "<1. :,;;1"[111,;;, oi \ ,~I_I 11", ,::\·1'1; 'lHe 1111'
l'(''JL'!'\;[ '!õ'
1<,ll'Clll <lI'I'Cocl lt,,'Ü'lS. ~i 11ft, nver molivo sdc UJ',ic.'iIl

que u pru-m itt;'llI excluir (lt!,I!'IUl'L' .:alldida tú (I~t lbta rometus:a.r,
prnea, aquellc
dc~ignal',i ao du'coto r lI:>. e~eol<1, ']'l.llllo-1 hc'l
sorum admittu los fi. mo.u-íeulo ,
Ad.. :1(1. A matr-ícu la Il()~ nnn-:s <uocossivos tios cursos
de petíçâo a"
S(']'{~ ldt:l. pL'!q secrctu rto <la csoln, iudrpClloif'lli.ü
,llflJct<Jl', bactn ~d,),
anuo autor-Ic. r,

aj'f'il'tS, appl'uY;l~'[b em t",f:I ~ :,'

nmtct'Ia -, ,1"

Al'L 37. Os cnmlídutos '111(' pretend erem estudar- o curso
ou de nu.outntstns para u rum-iulm moucantc, em
(lo matrtcu la, rtavorão declara r que sujeimentos
requer-i
seus
tam-se ãs eondicõce de rrequcnctn , exame o disci j lina escorar.
estatx-Io culus TIara o gorul ,lu" alumno s, e que se obrlg.u- ão ao
mesmo rccuucn a que rocuu sU.'eilo;; O~ aspimnt..,-., nas auln-,'.
\!uir.{l!:llo~"j'es Ih ('~l'ob em (1110 podarão entrao.
tle llilutagm n

Pllj'<l!fl'il[llw unic\!. Ta('~ c:I,l\did;l,to,,:. al('lll das eomliç\)e.~
exig:illas lial';!,:1, mn.tt-lcula pr-to .u-t, I~J deste t'eiulam entu, são
tamucm oln-igndos a prova de ídcnudn -to de prsson. que ser-t
rctt« por- meio ae attustac âo ('."cripta. do algum ruumbr-o do
(~Ol'P" dU('(ll!t.o ou de duas pessoas concottn edas.
ArL :1~. As matr-ícu las lk., candi,lnto~:to curso do pilotazcm c ao curso IIc JJla,:hlni,;t:\" p;tr:l. a mat'inha , mcecau tc seo os respect ivo"
l'~O c.,rl'ipil ll'adas em uvro C''''peci~d, devend
termos ser ,1s$ignallos pelo socretaeto e o rnatctcutando . tcur
se aprosen
.u-r . "u. 0'" candida tos adlllitthlo~ que não
a "na ausonot a .rc»1l~1, (',,('I>h WJ di:t murend o, nem justili'll Wlll
ti;,
li'/) lk oito ,lia" ""l'fi.), per- Jll'dp"l1l.!t 11.) ,Iil'el'!ol ' C' doer-ão
11 Ui'.
Milli;;k. ) 11:0, 1Il:'I'iuil ,l, ~ltl'Slif,lti.I'JS l'I'I,>~ quo se seg'llil'(1!
Ji"t:t d.rs ctass! lica.ç.~c", logo ahaix,) ,lo 11.1, i lHII admitti do.
não "'"
.ut . ·10. Os cunrlldn.tu» ill"'·ript·,~ 1\ matricu la que
(!ireit"
o
o
porderâ
nudo,
i
dC'lcl'm
l'l1lllfl
j
no
exame
n
tcm
api-e-ou
,t I'S8tl, mcrrtcu tu.

rc1\1'1. 41 .• \klll (\(,~ '.·lll'~il,' til' quo I/a{:t (l ::\t't. ·1" deste
p:!l'a n ,'lIsino (h~ "'ln •. liu~ltu' :i ,at'ta Ih: pilolé1 e:i
C;;l'Ol.l
carta. 111\ 1I.:~...llillj~i:l ,!n. 111:11·l:!1ln. )lWI',·~\Hle. L:trl'l';i !la
.qllI.11nl'n~n.
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.rous CUI"!''i ,'.';jll'"iaes, em que. com os mesmos toutce c ínstru-

dürl'$ dos ~(~II~ I100h cur-o- uci'mnc-, n, esse cnedtdatos 81 mtIlis(rará a instr-ueçro que lhe" seja poculiru-.
AI·t. 4~. O uuuo tccttvo llara todos os cu!',>os começará J10
pl'imcil'o dia uüt il'l moz de abril e tnrrninn.J';i R 3Q d(' novemt-ro.
ArL ,11. fi oostno J.I,eul'ic,) scnt intm'l',1n1l'ido durante as
»Itimas duas "'-'lll:lln~ .Io mez de julho parn illstl'lItçiío pratica
.tos alurnuos ll·) uxurviciu !!:(;I'al do quo trata "<11'1-. i:l" deste
j'f'gnla.m'~llt(} em

SOH I" l':tl"Ig-raph'J.
At-t.. 4·J. liurnutc i' "llt1'l ro-uco .;,; serão kl'i::hlr)~, além
,jns (Inmi!li!(}-'. (..s dh~ d,' g da, de luto naeto.rat ou HUl,l',H d'-

"rl'i'(.[os pelo

1 :0\'('1'11'1

,h Rc!,ulJlka.,

Arl.. '!~" 'l '!il'e(:l,"!', na. .~C.!lln\l" quiuzona <lo 1I1('Z ll,~ mm'ço,
convoc.u-a I) C"n~dllll •.li' tustruccno l,al':). determina:- o dj~pu~~<)
IIU Jlal'a.";l'ill'h" unlco do art.. II (leste l'l\jlllttllWllto, c nc,.t:l

mesma quinzoun, depois de cconccrdu scmcltraute determina9ão, maudur.t orgalliz,.u' 1\ tabella de que traia. esse mesmo
al'tigo.
Paragrnpho untco. Nessa qulnxr-nn., uma vez pcss-cto o pertodc regul::tlll'-'IÜtl.l', serão apresenta.los :t appr-ovaçáo <lo Con"cHIO 11(' 111.,tl'llC,.'ão o; progrnmmas d', ensino, .Io modo ~l serem
ndoptados 1)('1,) xttntstro da. ~rttl'illha. autos du começo .10 auno
iecuvo.
Ai-t, ·!o, ,\" Iur-ius 110 r-orpo d,)pe:l\u com('çal';(u no dia em
'lllf' tormin.u'em todos os tl'alnlhos do nnno leetf vo. c acannrão
;\ ;W de 1Il:\l";O, 'l;'ndo tuten-ompídos pelos exames ,lI' segunda,
,jPOC<l., si os hnnv.u-. e p-n- (}'I:tI'FtC'I' nocnsl.ta-to do '~"I'vir:n

publico llP!!l1nt,'; lJ sun.din vol.
Arf" ·li :\ SC"I'd:tl'i,~ du, f'~coh ',1':t1m\1ln, com ,1 aamtntstrJçào .tcs.to " prfnoipio aii\ o nm dI) auoo. ma!', pelo tempo
da~ f';l'in~ c3c,lnll'~. P'luf1l'à n dírector conceder nos seus emJll'ega,ln~. alternarl.nucuta, de 15 a 20 dia~ do Iken.:a.
Art . 4~,
tempo tcotjvo
a~~illl dlsf r-ibuido :

n

I' tempo.

sem

tb~

7 ;;,~ R de manhã"
:~. tempo. tla..!l f! :;0 da manhã ~h.t c :111 .la tarJo ,
:}. t~IllI'O, rlu-, .J ;i~;, ,h tarde, 011 1l,i-~; o Jl':." do 7>:',1, sl fOI'

necc-arno .

AI't. .tu. O GOY()l'110 poderrl adhr a aber-tura das aulas e
,1('1I:1~, qunn.lo :>,~ í'il','nffi'i.,ul('i:l.'i o

Il(·..·l'og"al' II """"]T:1'I1f''li'J

,,,,,:!(il'''Ill.
(',\PlTl I.') \'1

. :'\l'i. ,,0. O porteiro, comljuvado lJelos GOlltjJlIIO~, obscrvarã
ul'Il'I:ullcnte 11 reequencía dos a.lumnos, notando-lhes as faltSo':
em uma t':vtern(lt:l, que, no fim de C1l.rl::t Jjcçfio, sorri oxamína.ía.
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corrigida e rubrlonda pejo rospcettvo docente na pagina. do
dia •

.\1'(.51. Incorre em fali.. nâojustiflcada :
lo, o alumno quo não com parecer â. ficção exactamonte

uora marcada no horm-io ;

a.

2°, o atumno que sabtr da sala ecs Hcções sem permissão
do .tocento 011 11cc/aral' ao mesmo não ter pl'opanttlo a nccêo
merceôa ,
3", o atumno (pie por má conducta nu- mandado rourar-sc
d,t sala das Iicções por ardam do docente.
Art. 52. São justiflcadaa as faltas oecorerdae.
r-, por motivo de molcstia devídamonte comprovuda ;
2°, impossibilidade {lt' trnvesstn ate á escola, na occastão
em que nclla I;C deva apl'e':lcntar.
Paragrapho umco. A juattfíeaçáo será feita ao dtreetor,
no decurso tle Ires dias, rnediautc comnnmioaçâo escnpta do
pile', mãe' viuvn, tutor ou correspondente do alumno.
A!'/;. :;3. Em caso Ih' morceuc, podou; o dtrector mandar
tnspocctonar o cnrcr.no por um dos medico, do estabeleci-

mento.

Art. ;;-1. Em caso alg-um serão sommadas as faltas dadas
em uma com as taltas (Iadas em outras endeh-as, aula ou
exorotcto .
Art. ;:-)5. ,b faltas (hdas em qualquer en.leim, aula. 011

excecjcto serão computad.is per mtcjro ,
C.\PlTULO Vil
[)O~

EXA~IES

Al't. 5'.). Fnccri-adas aa aulas em cada curso, o secretario

dn r-scota publfcarü no ostcbotectmentc um mappa autêenttco

com a sua assignatm',\ c contendo o nome dos alumnos habltítados para. exames.
AI't. 57. 'rres tli;l~ ante!' .lo cucorramonrc das aulas, em

cada curso, os membros (lo ('Pl'pO doconto ouvrurão ao directol'
da escola o prograuuna dos pontos jI<tl'.:t os exames das mator-tas 'lU~ Ic<'"inll,u'«m, isto segllll<io p dispostu neste regula.
monto.
Art , ,,,-<, Retinido o Conselho de Iusrruccão [I<) dtn designado
pelo d.rector , que não cxceüce.t de 3 tlc dezembro, o apresentadus O~ prug"I'1l.1111UiIS parciaos de quo t1'.:tt,t o al'tig-u anterior,
serão olo'itas por ctto o por ollo sõmcuto .:tltom,las ;\s diffe-

rentes commtssõos oxamtna.toras.
Art. 5:'. DO\l.~ dias dopor« da se-são a que ~.' refere o
art, tJH, sorã apresentado em dotatno o plano dos oxamce, o_~
qnacs comocarào no prtmeiro tlh uf.il .lep.iis do ,', I .Iozcmbro .
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Art. 61}. Taes planos serão erâsedos no estabelecimento
para conhecimento de todos os atumnos .
Art. 61. O dtrootor marcará as turmas de examinandos
para cada dia e a. ordem que 80 deverá. seguir nos exames,
aseím como deliberará. sobre quaesquer outras medidas tndtspenaaveís á marcha regular dos exames.
Art. 62. As notas uumcnoaa menaacs de aproveltameuto,
assim como O~ grãos correspondentes as a!lpron,çi3os em todos
os cursos, serão representadas para as ccdelras e aulaa. de
um a 10, sendo de um a cinco slm plesmente, de suis a novo
plenamente fJ 10 dtettucçâo .
Art. 63, No tocante ao ensino a que 80 referem os arts. 8
e 9" deste rcsuíamonto, as notas numorícas de npprovacão
serão dadas:
l°, para os cxcvctctos gcracs, no nm do 3° armo P1Wa. 08
alumnos do CIl['SO do maclnnaa e no fim do 4" para os alumnos
do curso de mnrtnba ,
2 para o exercício geral de julho, ao terminar desse
mesmo exercício;
3°, para. os exercícios parcraes, ao terminar o armo tecetvc
sendo: um simplesmente, deus plenamente e traí> distincção.
Art, G4, OS exames das cedotrcs para todos os etcmnos
constarão de duas provas. que terão legar em dias ditrerentes,
,~endo uma cscctpta. que eerã, feita om primeira logar-, e outra
oral; deveudo ambas ser dtvídídas cm duas partes, uma theorica o outra pratlc<\, e tudo referente á mateeía do ponto tirado
ã sorte da Urna pelo examinando, com duas boras do autece0

0

•

dencía, Da presença de um docente designado p:tm o -ae fim, na

ordem de antiguida(le.
§ I," Osexames das aulas serão somente oraes e prestados
sobro pontos tirados ,i sorte no acto do exame, salvo o caso do
§ 20, com exeepcâo apenas das I ~, 2~ e 3~ aulas do curso do rnachtnas, pai-c as quaes havera prova csenpm o oral, Ieibas na
fÓl'm:t das ]Jl'OV;tS idcnticas para as cadeiras.
§ 2." Xas autas de dcscnuo. o alumuo que tive!' média lnfe-

riul' 11 um ~er;l -ubmotudo a uma prova gmllhicit SObl'O aaaumpto
ensrncuo dur-nnte o nnno, sendo depuis sujeito á prova oral, que
seru feita perante uma commtesac composto de tros examinadores de siguados pelo Conselho de rnstruccão.
l:l 3.° .'i(j~ oxcrcrcros c tl'ah:l.ii.Ju'! iH'atico;
atumno quo
ti \('1' 1111',[ ia. illl>l·j"r a 11 m ':!el'i,m bmctü.lu a umn PfOV;l pratica
ou PI'Oq, <,['aI. oonfurmn ,t naf.ll['oz~ do u-abatho ou du cxerctcío
de que ."0 tl'!lt'~l' o (j uotcnutno o couserho (lo Insteueção, provna
'I",: ~er;l(). dn, 111~',m ~ maucn-a. prestada'! pornnte lima commissão eO!ll!l.Hla ,[o' tros '~Xflmill:l,dnrc~ '."~sif!'l)ados {lI -Io mesmo
cun-ellto .
Art. 65. O, ll'llltq, uno poderão conter materin que não
tenha sido to.ctonedo durante <I anuo, ainda quo f<lça parte do
programrna do ensino.
Art. mi. f) tempo concedido para o exame CSCl'j:,t '~cr;1 de

°

!,j'f'S hOl'a" 1)'U'<l. eldf'h'(l de curso, c o de prova 01"11 Ih'. uma.

10'

ACT'JS !)"

hara, 110 mnxim i, ]K!l','t cu

eunrn

I;Xn:l=TI\"ü

h ahuuuo, Coil1!w(illd'J no-se C<\&J

eada urna das a_rgniç(je~.
Art. 07. C,1"h commissão examinndot-a l;f) comporã lle trcs
mambrcs, dos li uues.quaudo posdvel, um s,w,t sempre o docente
'11!IJ tiver 1r:,)('Í(jn~I'J 011 J'cgi<!ü OJ ensino dnra.'1tf> o anno lectívo.

20

rnj!lllt'J~ p.n'a

Art.. li8. l-'in toe "~ cx uue-, proec.tcr-sc-ua ao julgamento
,10 cath exam'undo, sülH'" o que VUhl';-1O o' trcs cxamíuadorepo,' c.cruüntc se-t-eto e a pOd.:l"'; rc.ihodae. ju-c-onto o se-

erctano.

Art. GIl. A t"hliJatlo ui! m.vi.n- nnmurv ,;,\ osphoms branca" approva : ,1 illtali.lad} vu I) inutor numero tio o.pneras
pl'nt118 reprova,
~ 1." Qlland·) u oxn.mina.Io foi' app,'o\"a,(l'l por unanunídode
uo pl'illlCil'.) es.u-utlil«, ::;"l"~ este l'c:){'iill'i () oonfci-ir-se-ha a
lloL~ de ,'tPlll\lVa,lo 111<'n;~I1l"Il~', ~i ol,iil'l'I' ;1 tulalid:uli) de o~
[JhOl'.1~ llL';Uj()~", C a ,I,) ",[Ul">Y;"['1 ';lJli'J()~lllellt,o,~i f.ivnr uma
"lI mais ('i!p:H'l·~., 1'1'1)/,1';.
B ~. o Nn "a 'o d<' ":'j)i""lY:t,('ii , 1I1,·:t:l., ."j houver pl'ú]l'1sta de
11ll;dqH\~I' cv.uulundor-, l"')le~il"~e-IJ ~ 'J ()';l:J·lüinir) pura o fim de
courcrtr-se .1.'1 ;tlllll1ll11 ;~ uot 1, .lo apllI'()v:U!<J eom di~i.incção, a
'llul S,) vonücar.t pctu'. lta.lill uI,) de es}lll'ra, brsucas.

§ 3. 0 Ao atnm.» a.llll'OY,Mlu conrcrlr-sc-nn. em sngul.la ao
cscrutturo. P(W illolilla.ç\'J de refi,'ntn du on-ino, um d'N grãos
oorrespondcntos n :ljlPl't)y;tÇ.1fJ o])ti,l.~,
Art, 70, O;; I'CSldf"ldü': (lo e,"l'lltilliu (~ os gr;iüS correapondentes {IS epp-ovaeõce serão, a.et.<l continuo, c.u livro propr!o e
por toemo e .pectat, a.;;~iglla.o.lo:: pulo ;:OCI'Ct:tl'iu c Jlcl;~ oomnussão
cx.'l.mina"lora, que não pudet'á. ,.. Hur a a'Bi;!;natura. ti u te-me lla.ra
0111,1'0 dia, n sm nenhum do ';CH~ membros as::ignal'-.;c v cncldo,
fundamentar- v-no em separado. na I'clig'il' l)\"l(e$to uo referido

termo.

Art , 7J. A;; notas conü-rtdas j.ete Uléllia de aproveitamento nos oxeectcro r o tt'abalhos renn-ído s nos arts. 80 e 9 0
deste regulamento »orão também exaradns nu mesmo livro.
por- tcrm.i "SP(~";[1r :l.-;'i~d.'t.lo pCJI,' <;c·;rehrio e 1) ;1,) docouto quo
as ccurer!u .
Art. 7~. 1',)1' .S~;':'{ll h. '~JiO "I ,11: CX;I,llI'JS se cntm.te a que
l,heI' lr).~'t,l' u» cru-t-er- lio !fi'.'!. di) m.u'c», iuteí-rompcndo a~
fél'ia~ do corpo ,k'''~:lt,,'. 'JH'- ""Hl"'Y'Ul ,1.0 1,,;rlllill111' ')8 exames
th fim de (tIHIU,
t'Al'llTI.Q VU!

Ari,. 7;;, 'I'ermtnndoa os exames. os a"pil'il.ntcOl devru-âc
annuatmontc, tu los ou PO!' turmas, no navio 011 nonavios ao scrvíeo ou n di<p'hi.;itO da escola, anm de sczutrem
viagem.
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AI't. "I, A vlagem scra obngat ona, perdend o o crumno quoo
deixar- de tazet-c por motivo de molesü a, compro vada segund
as disposições deste regulam ento, tanto o numero de pontos
que puder-ia sei' obüdc si tivesse nella compor tamento excellento, como numero igual do pontos por não ter s<.tisfeito
semelh ante requisit o, e tlllral'1t o espaço de tempo que mcdear
entre a data da terminn ç Io dos exames e a da abertur a das
aulas.
Alt. ,5, ll111',Qli.e u ,·hgl'm o'> aspu-antas terão aulas pra-

uc-» de nave;!."açfl,<), ~i~nac~, manobr-a, sondaue us, :ll'till.w.ria.,
matorpedo s, cotlocaç ào de minas sub-mm -ínas, tiru ao alvo,
ehinns a vauoi-. 8 d] 11 rlirecçâo do tnstenc tores, cujo serviço
,
sent l'ognht,l 'l }lUI' in"tl'nc~~ije~ do Estrul'J -)laior lia Arruada

n.pprovndua pelo :'Ilinistl'o ,-h xtartuha •
AI't, ,i>. uuvr-rn eru cuda viagem trcs in.sh-uctores. sendo
um fI) nl1VCga.;:IO, outro de artilhar ia o torpe (o~, minas c tiro
ao alvo, e outro ainda. de maouín as a vap.n-.
que
Paragra pho untco . gases tnsn-ue tores serão, semprecursos
lor possíve l. os cfüctaes ínstruot ores dessas metei-ta s \lOS oneea,
üa escola, ou omctuce diplomados pelas escolas proüastviagem
sendo quo não poderá SOl' instructor- de machm as em de sua
o lnstr-uctor- que o-cupe na escol", o cargo d J du-cctor
offieina ,

Art. ,7. Em tncs vlngcns , do col1formidal\C com as tabcllas em vigor, (18 instl'llctOl'CS vencerã o como chefe de íucum-

tenora c terão.como c corumandante, immcdiato e commts <trio,
50 % de suas gratilicaç5es.
Art. 7& Termina da. a vf.cgeru, o eomma ndante c os lusteuitaCWI'e3 aprcscn tcrso relator-los conccrn ont 13, já ao aprove
mento o conduota do cada um dos aspiran tes, j:~ nn mo-lo por
que foram execut ula e,: ns im;Ü'ltcçÕC.~ roceutd as.
CAP1Tt ;r.O IX

.u-t. ,0, li ôt"pil'ôlUt'1 l'cpl'uya,lo em l1u't!> caõcleo s ou
om u'Cs 11. 1I1a,: ,In mc.mon nno to)',·i. batxa li", pra<;>a f' serã cttmtnado da lll'tf.l·i'· 'lb.
1i; 1.0 I) quo, I)OI'(,m, noe exames de

fim de nnno, for
unnc,
rcprovu du CIII \llll'~ cadctrc ou em duas autcs do mesmo
poderá l~lzel-J;; de !lOVO em março ; e sl nos-a época for , ainda
repruvn do, ]lodcrlí. repetir o unuo como atunmo pa.isano uma.
vez em to.lo o ClIl'''O, prostar novo exame e, uma vez appro-

vado, com ô~t!estltl\O de 1,'0a. eonductu, s)r reintc~l'ado na opraça.
scrâ,
. J:l 2.° ])!\.IIu ~ caso <lu nova veprovaçâo, terá baixa
elnnium lo da matr-lc ula,
Ad, ilO. O asptecn to reprova do em umn aul c devera
f'rrsl:

c-.uuo em março,
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l," Si, porem. 10l' de novo raprova do.pcde eã matrícu

se no anuo ímmodtatamcnto superio r, mas não fará. exame íardas
mnterlas deste anuo, ernquan to não for approva do na euta,
2." Si, ainda assim for reprova do. terá, baixa da. praça e
Art. st . O aepirnu te reprova do em algum dos erercici os

§

eonsequeatc elimina ção da. matricu la.
011

trabalhos prauco s nos exames

CU1'SO. devera reoeut- os em

de 11m de ,UlUO Oll de tlm do

março.

§ l." Si, porém, nos exames de fim de anuo, for de
novo
reprova do, podorã mntr-icutar-ae nu 3.11110 Imrned iatamon
te
«uper-ict-, mas não fará exame das mataria s deste anuo, emquanto não for approva do no nlludtdc exorcícío ou trabalh o.
§ 2.° Si. ainda esstm for de 110VO reprova do, perderá
!O
pontos na eJ<t.ssillcaçii.o do anuo em quo estiver.
\:i 3." Si nos cx.smcs de um d;) curso. em mar-ço. for de
novo repl'ora ol '. pP.l"!PI'<i, 10 pontos nn classificação do anno em
qne

csuver.

i:lL" Si 110 cxeretc!o (te julhc U

ilspil'ltUtc tiver média
tuforro r« um. hai:-;:ud tu pontos lia clas'ifica .çfio (lo anno em
que
renvcr.

l' sí não a üaer, baixnrã oste mesmo
numero de pontos
c ter(J, tantas ("a,!hlS quanto, os dias utors a que corresp onder
oxorctoío. sonde que raes faltas só serão [usüücr ctas no casoeste
de
motcstt a compro vada 1)('10 modo disposto PIl]' este regulam ento

para

o~ casos
Al'f.. 8t.

t.tenücos.

O eeptrun to.

/jlW pGI' motim de ruotostta compl'oyad a pera ,)lInb ol';<<l.oiz<t.da pru-a os-c rim, cem a nppella
respcct ívn dn direct.n- Jlar,;~ a oplutão da outra junta, deixar-ção
do
Itl,Z,'1' exame no tim 1]0 nuno, set'li. snhl1ll't
tldo a exame em
mar ço.
Al't. 83. ,sPI',l co!lsidol'<t,tn reprovado. e por con.eqneueta
corno tendo baixa da praça e climínn eâo da mntrtcu
ta:
lo. todo o asptran b- que, por qualquo r motivo, deixar de
1:1"w1' exame em março;
2", tudo o aapu-antu que entrega r a pr"v:t eser-iptu em
IJr.~lle'l O!I, sob qunlq ucr- pl'ete.xt l, não mspoude
r- aos examin ad'll'e, Il<t pro,:a "ral;
;:l~, todo a"pil'al lk (IUI', 11tH' uccasião da, prov..,
cs.npsa 011
gra.phic

:\, rcC;'i'J'Cl'::; :ll)i)IlI,a,II]()nt.'I.~ I\Cl18 «u allu;ios, ou acccue c
uuxsfiu r-stt'anhu vot-ba! ou t','''l'ipl.l ', ]'chlil·lll lH.'IJ/,I' . i.~
questõe s

1"01'111111:1(1::;.. lidos oxamt.m dores :
4", todo 11~I1Íl'iUlte 'Iul', dpsiglla '/u pnrn exume, não compareccr- a tirar ponto, nem .:1l5tilie:.J.I' -eu não rompmccunent o ,
dentro de ~8 horas, por meto de a.tteatad o mcdtco ;
!)u, ítnnlrne ntc, todo nsph-an te '1I1e depois de til'll_l" pontuo
uão cornpar ueer a exume. salvo o casr do emcr-mtdudc provada ,
desde logo, pelo m c.neo da cs-otn c aülrrna. lo pela junta
compoeta sCiPllld o:ls disposi"',,rs deste rpguJamCllf.ll.
cão do Jill'cr;t() [' 1)111',1, a .JUlltet ,lt'J1a_~ eousuuu o. com n eppottn -

P;U·J'iP'1J,IJho único. Nu caso express o dll n. ·1, deste art. ~3,
podcrã o "ircdO! '. uma YC7. justuica dn u auseuci u, pormif.t
que n »tumno f,..~a p ' ri!' 01' IIflillla tur-ma d(, r-cuntn ando», h-

ACTüS DO PODER EXECUTrvO

107

Ai-t, 8·1. Tudo aspirante que na mesma cadeira OI! aula.
der 40 faltas justtücudas. perderá a matrícula, podendo ropene
o anuo, uma vez em todo curso, como arumuo paisano, mas si
der 15 íuttas não jueuncaõas, será clímínadó da matricula
pelo director, que sujeitará, antes, este seu acto á approvacão
ito Ministro da Marinha.
Art.. 85. Os aiumnos, que cursarem como paisanos, ficam.
Pro todos os sentidos, sujeitos li. diseipllna do estnuotcctmento.

Art , 87. A::l

cl.:t.s~'ilicações

dos usph-antes, lIO rospectívo

corpo, serão Ieltas por medias C' gt-ãos, de anuo para anue,
tendo-se em vista;
16 , as medias e grãos das approvaçõas obtidas não só no
ultimo anno, que cítc-, tiverem cursado, como também nos
annoa anteriores;
2", os grãos auíucntcs ao comportamento durante o anno
na. escola, as~i m expresso:':
Conducta f'XCmpll1l', 10; eonducta boa, scts , condnctn regular, trcs : conduc'a mã, zero;
:16 , os grãos concernentes ao comportamento e ao aproveitamento durante a vtoeem de tustrucçâo annnal, segundo os
modos ora tndícados: .
Aproveitamento e"ecllente, 10; apruvoitarnento hum, seis;
aproveitamento l'e~lllal', tres : aproveitamento nenhum, zero;
eonducta exemplar, 10; conducta boa, seis; conducta regular.
troe ; conductn mu. zero.
Paragrapho untco . Os grãos referentes ao aproveitamento
c ao cnmpm-tnmonto IH viagem sern« (lallo;; pelo dtrector, tendo
em conddci-ncã«, Illnnto ", estes, as lulormncôes pl'estada~
pelo comman.tantc UII CfJmmallun.nt:·.,; nos navios em que tenham feito este viagem.
Art,83. . \IlS a-pu-a.ntos (IUC', porqualquer- motivo. 1lI'('St-!1r-em exame em março, ee dc.scoutarão 10 IHnt(J~ l!'l, elasaiftcação
do <1nll(j em que estiverem.
AI'L. 89, A ~1:I'l~il1c'll,'f(" ,In a,DIV) [l'-l,l',( cuno ~,~l'" f'lJit_:llll'poi~
de termína.ln a via'ti)11} .te iUS(l'llCÇ;\U.
Art. sü. Em t,llla.;; ;~;; tla~,\ific1.ç,jc_" nchur de gr1lu :1, a
rl'aC~flO !/2 () ns supru-iutcs a, estas serão r-omp.rta-tae corno

lima uurdadc na nprccínçâo Il.'l."l médinv.
serão dú-;pl'ezada.~ para a
para a c1as~ifieaçãu,

a~llll'u(;fb

do~

A~

inferiores a 1/2

gruos, mns attendtdas

Al't. 91. As da~.~iikações serão pubtlcndaa em ordem do
,Ua,IJodendo li atumno que so julgar prejudtenrlo reclama.e
(lontra a lesão de seus direitos, recorrendo para () Mintstro da.

Marinha dentro do prazo 110
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dias .
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..\1'1, ~I? 0,',1)'1)" de <t~pjl'aDteg ,', <',lllsiii,lIiolo

por t()J,)~ ns

"111m:].,,, ,1'3 cut' II ,I, m.u-inlm e ,[" ,-Ul',,) (k nmchinas, ~nb"
(' )lll111all.t,) ,[" vtcc-du-cctoi-.
A1't" \l:;. n.~ a"jil';lllt,.o-t jj"al';'" "'1I.i":(O" :10 C,,,ligu Penal, nu
iO<':lllir- nus el'ilm< '[111' jlJ'd .1'\\l';'ll1, ,~ .i-, pena . , {~rataid'IS no
PI'('S"UU' 1"'i!'IJa~n "11·,. 'I!I:.!I\I"
jc.:i'l_' ,ii",.-ij>iill;II"> q.ro comá-

llU'1 ft'I'PIIl.

Para~I';~p:l!) uuu-o. (JU'-llhlu (Omb '1""1.'\"-.

-avcis a>llli"pu,iç;(';

Jl;ÚJ ",\

(lu

r,,,u::ro

lhes "lWi\,) ;'Pl'lil'c.I;1.\ ""lHO tnmxcm d,'

C\lllig,) m<l'!p!illal'.
AI'{, DI. (ls a'~J)il';llll",,, t,·"·,,, di!"',ji"
I", qll;l'l<l" nqu.u-loln.! ,<o ",", 01 1" ',' :i.- 1':1.·," .... I'."i.tl,d,),'idtt"
11:1 . , 1:IIJeII:'~ l1111 Yig'''l';

s-, qnnn tn cmh:tl'l'ndo", ,~,) ",01 I". :i. !'a':'-'" ,1" P"l',ld ();i ,!jl\1r,ifka,,':,') estatuí.Ia na t:d)('lh 11. I. ;'.~llJe:-;1 :VJ ,1!~('I'elO n. :~"p,
lln J:; .to ,iUlIll.. do n/III.
Art. a5. o, a~[lil'allh';; a uni"ia ..", ,I·' m-u-iulm, npprov.nlo-,
em todas M mateeías do 1" anuo, "iueu dias l1epob do tcnuínados tu,IOi os exame-, 'lll:on,lo leib. :I. ('bs~ifkação quo O"
e,,1J1'fjllP prn- OI',J,'1l1 d(~ mor.s-nucuto. serão promovúloc « gunrlIas mm-inlm, e os <t~pil';>,ll(P;: <lllllkbrs lI1:whlni~t:.~, passado li
mesmo tempo r-, ,l()pui~ 11<, fHl:t l,;t'nbelll a cl,,""illcllf:i'to que '.l~
oolloque ll.'~~:~I'I'''l'(~e1iY,t ol',jem, enn n :l.PPI")Yi\çã' em todas
as rnuu-rta-. dn :;" alliln. "'r~." u)IiJ')ad.)~ [u-n.ticantcs mur-hi-.

ntstas.

Art. !11"' . xm-d oomputa.lo como ,11' "ún-i,;., milihu" para
todos os e!feitos Iegacs. .. te:lll".l que os aspirantes osrndarcru
com aproveitamento, i.~t,) é, sem l'cJ'clidHl do nano.
Art. 07, Nenhum aspirante poderã ter baüa. l~ podido,

"em lndennusrn- n« despezns feitM pelo ES"1<,10, servindo de base
para. o f':~"'l]lo o quociente ,h~ divisão 11;>, quantia por cüc .tosp~Jlúida dlll'.uJte cadu .inno que 'I nlnmue tive!' t:Ul'.~:J.do. pelo
numero tle alumnos lllat!'icula'I'Js nc~.;e~ nnnos.
Art. fi>!. Si H (;on'I'JH', pnr '111IlJ'iUl'1' dl'cUllJ-;'.anda, 1'1',o1·
vor rutcrnuu- 1"1." 1'.~Tll lJ.l'~'li .. , .1"I;!IJWIJ~:t'I,lo " numero ,le
anno s de estudos, õl!li'l',\ml" qualqnes- concce-ão 1")1' elle re.ta.
Ol1 ll1",lilicand" n IIlll'l,j de ,l,(~{lli~i,;i""l dn j)')'JI.<) de glla.r,ln
marinha ou dn }w.1,tiel.llto de nn',!lilli."",~, tues tiLSl)jiiçf'c~ seeã..
otn-igatorma p;\I'J, touos. sam q'l'~ a nonhnm 'ls'i4,.~ o ti il'eii,Q ,[r'
rcclamncão nlgnmn .

AI't. 0:1.
t<ni'to :
No curso

o.~

,Ii~l,iudi,-:)~

l)

(:'.!l'jl')

.rc aspil'MII."S" n1lid:t8'{ de

para () l0 anno: do
mtüímctros tte dtamerro :
Ie,

1':Il':J,

de ,'H;'i"lllk. eou-.

mar.uha:
a ouro. .Io O "/J:.'

c~t.l'e!l;l' 1'tH·,I:>,]a s

~CT('5
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a-la s a prat a, de 3~ mlll lz-, p u-n ,,·t" annc : d(~ unco ra« bordemo s dit cruz c do nnn ete,
extr
os
met ros de eom pri meu tu CI\\1'0 -eposta , uma cstc otn bor-dada,
tend o no conu-o da hast e, sotu
dia met ro ;
fi,
a ouro de 1:Z rnu ume uos do
s ::\,I1('Ora3 cruz adas , bord adas
dun
llc
:
aüno
3"
o
:1', pai- a
a, e 35 mun mencir
pi-ir
da.
s
naõe
dünc
mas
peetn com as mes
C8, tend o no ponto do inte rsec ção.
tros de aber tura . enta-c a8 r'l'lIZ
ctro s de
'(I~vh a, ouro , ti ~ 12 IIl1 thm
II<)l
sobr epos tu , uma , (~tl"'ll"
dinm etro :
s. bord a;'1;:1;1: .lu ,\11:1- ~_'WOl""S crux v.ta
I'", P"\'
3~, tuill ie
:t
wil'
l,[in
lh
"",'
Cll.las u ouro ""'1 a" rucs m.i:a~,linl
tuus-sede
to
pon
uc
o
tcud
cruze-s,
met ros de nl.er -turu (~Jltl',~
;~ Pl"tt 1., igw .llll ente de
la(ht
blll\
uo.
cstro
uma
.~ção,~obl'el'0sf,~"
peog ados OI! coüo cado - todo s
12 rrutumcu-os do diam ctro , l'll<l <lo r-nda man gn do .totm an
cxtC
lado
no
osto s di"tilletiyo~

a O'n,l·l li", cost ura sup eno r ,

muc htnt etas :
No curvo de aspi rant es a ofâc íaes
oylí ndro bord ado a pra ta;
t-, par a o l° nnno: do um oylí
ndrc boi-cedo a our o;
um
de
or
2". par a o 2" anu
bordado a ouro , com uma.
ndro
cylí
11m
de
:
3", para o a- anno
nest e (lo C)'li mlro , proá
sta
epo
sobr
estre ltc,"bcr.ludn, n prat a,
lado exte rno de ced a
no
lvos
inct
dist
gados 011 eolloc.'l.IIIJS este s
rtoe c quo serã o de
snpo
ura
cost
man ga do tlolrnuu n Gro,H da
cstr ctta s ,
dn,,:,
es
dim ensõ
dime nsõe s 1'l'0PUI'r,[Oll::l.CS ás
na golf a dos dolbém
tam
s
cado
E~trs oyli ndro s serã o couo
para os aspt ras
anco
as
s
cada
mau s. no loga r em que são .coüo
rnut es do curs o de mar mha
rant es S,,]';t'l os üotc emt Art. 1O(). Os tlnjforrlle~ ,1<Js nspl toes (Ia arm ada ,
omc
os
.
nado s no etan o em vigo r PéWt1
(lo as-n rant cs bem corno a
Art . 101. A ürvt são du corp o
POSSlÜl' SOI'lt feita e orga am
",;peciIlNwi\o de enxo val que dev
rno da
'I""t l no rrgi mcl tto Inte
nim da 11(' ecco r.to com fi <li~P

e-com.
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nos dev e ser obje cto da mai s
.\ 1'1. 1(1"!,. .I. cuud uctu dos «tum
e de toda s ;\8 auto rida des
port
por
,;
a,lo.
enid
('
solicitn. a.ttl~~I~'!ú
t",
,lo rst.:tllelCl'illl,~n
em
o suje itos o; alt.m nos,
Arf.. IO:L "\-~ p"IW .S:1. que c~tii
cor-al, suo:
lar:
l~, repr ctrc n-ão pm- ticu
dos alur ouo s na aula. ou
2\ I"r!ll'cl]cll~;1o em pres ença
;
cxcr clcí o
cXl' rejri o com pon to mar cadu ;
:;~, rou radu da uula 01\
la.;
esco
ua
J
4\ illrp "dill lcntl
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s-. 1'(1prc!.wllsfio 1ll0dl"l'!l. em ordem dod!n
0\ !'l'i<'iu .~im~)!f'~ p.n- UIIl;~ .. [til Jtas. em rod'l";';(I apro-

priada;
i", lll'i~ão 1';g'Ol'OS<1. n.n- 10 .ttes. em reclusão apropriada ;
}Ja. exctusão tia escola.
.u-t, 101. Qualquer membro du el.j'jJU docente tem coml'alellci~~ p<U''I impor aos a.lumnc', por !;t!f;IS praticadas durante
a aula, exercic!o 01\ tmbatho pruticn , as penas constantes d.!s
na. I, 2c:3 do artigo antecedente.
Paragr-apho untoo. quem lufrfngh- n pcui de retirada .la,
aula, exercício ou tl'al)a,t1w pratico com pente mvreido devurã,
asom que ün.tar 1. mesma aula, excrcb-io 011 n-abnlho, da.r
parte a" vtco-du-error, 0\1, na ausenc!n, ;1. quem suas vozes
õzer , n~o )';() (lo seu a-to eomc t.unuom .In motivo quo o determíuou, afhu .lc que, flOI' illf.I'I'IIlCdill de um 011 outro, tenha {l
,lil'('<'\OI' <'ollllf.',>imc,lt'l dv que houver lw,;ol'ri,[o •
.\1'/. JO~'. Todo ahuunu qu-, CS,'l'cY,'lldú sa!>lJt.tina, themil
"11 IfHitl'lllI'J' ou 1.1'0 exe:'l'i<- ie, 1"',-.,,1'1'('1' a :J,j'Ollf.:'lIl1"ltO' . C1B uu
:lIlu.'io,<. OI! ~ ••"l'ital' auxilio f'<i.l';m!lo, V('I'I):1.; ou r-scripto, reluiiv.1!llcnte ,10 ponto ru-gutr!o. utom da uota (I uo tratotl.c phgindo. sur.í., attl)nt;~~ a~ ctrcnrnstancins, pu-stvel ,le aig-lllll,l,S das
IlCn:t~<'<:t .tuifh,; 1:0 n rt . In:), com f!.l:Cf'l'r:'fto apenas d:t exclusão
·In ('se.f,la.
AI't. 10,;. o vu-o-du-octor p'lflr:l';; ],cpl'rlicu,I'\I' (Jual{Jlwl'
ufnmno n Iw,kllal':~ prisáu, no ('11"0 d.' tl'<l,Il'gl'e~S(jc,~ dtscípttunrcs, unido flPPOl'tmJaIllCJ1ÜJ 11;lI':C ao! tlil'0CIOI', para que este
'Ipf,"l'millf~ " 1i~lIiJ)<J da mesma pt-isào,

,\1'(. IlI;. t.m <lei.. Ih;:tl'all~c do falta ,·ulIJoIwi·l,ld:t

cantj'a

a dtsclpfiua ou n morahdade. n." "II[.-;a,,< do sl'l'l"iç<J
un 1'''''01:\ pO':CI';tO a.,T.ycl'iir o' tl',"'I"gl·".5"0','('" ou prccder-os,

:\<.)j',j"ll1,

.v-suu no :d".i:ulIl'nl,o, ('0IrlOe'11 :'.l,'lIn1'I~ IJa~ s,l!a~

010 csttlJP/c-

eimentu, .t ordem do ,lh'ú,·tu:', s! ;, IhHa j(w !!l\t vn, dando parte
por esci-ipto, cu.n esp.x-iflenção etm'o. sor.rc :t natureza e nupori.aucin da ftlta no vtco-du-cctor do que houver occorrkro.
~ i " Si, porém, o correcüvo emprccn J,) cOIl':i,,~;1' om
-iruplcs adnl'-,:'."taç:',o, !J<IA:tl'ci communteaçán n'l'hal par" 111-

rci-i.u- (J;'iih"l':1\';'", do ;dlmlido vicc-d I'PcT"!",
::i :1,' ,\lJfe,:"" '·llIll J ' i ' ; Ill " ll t d <I" fjl1:d'llh-'1' PCiI:', "!l',', .to
,·a,g,) dI' Jlag-l·'!ll<'i:o., 'to :dilllllloJ ser.r ]);'I'llli1t.i(I;1 uma '~"p:k:l.':f"i"
iH'~·~Uitl

per.uuo .. di!'; '.... tor-.

Ar/,. !OR. Trcs pt-isôcs t-ig.n-osis cru 11m anuo sujcil;ull o
»huuno ;~ penil ,t(~ exclusão.
Par.urrapho nníco. Indepondcnte destas pri:;'lcs, a penu d,~
'·x'.lu"i'i/J l)od"I'i~ ser- tmposta , quando, "" .iui'l.o do i\1iuls!,]'o, a
;'J.rt;~ \'Ol1llll{)tf.i,h rol' <!o) tal m.mt.i 'j'le t"1'1l0 a l'l'c~en":', <11)
i 1I1'1,;",i 'I' 'I,wj "a ã ri i~~iJ.1 i 1]'1. cn I'{la urdl'lll fio ();;t,iebt'J,'c i llH)"l.O,
:\1'; IU:J . .\,; !,wla~ de 1"\1"' ~h(m~ij» ,;j"li ra,!:ts Ci) "I'd ~m
,lo ,n", impt'dill1l)[]to na e,~<:'JI:t l' J)l'i<'t'J sj1tlJlJc.~ e l'i~(l]',:'sa, ~ft(J
lia ('{)lIlpot.{'llcia d0 dil'ectul', e :t p'~lIa

,lo ,\rjllj~tl'f) ,h \hJ'jl1!'~.

d,' "\f'IIl~ft0, pl'j\·:t~i'ia
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Si." .\ prlsâo rígorosa não dispensa o alurnno de com.
parecer ás aulas, csorcíctoa, trabalhes pr-attcos p estudos em
commum .
§ 2." Tcda's as pcnasínfllgidas aos alumnos serão registradas em livr-o próprio a cargo do ajudante do corpo.
§ :i." Ao alumno paisano, que estiver cumprindo a pena
de prisão no estabojccímento, abonar-se-na ração igual a dos
aspirantes.
Art. 110. Todo o alumno '1110 cstr.war ou lançar ao mar
moveis, instrumentos, uteusutos cu, em surnmu. qualquer- objecto pertencente ao Estado, sobre SOl' abri eedo ;t rudomntzar a
Fazenda Xation:d. iucorrorã, segundo ns drcumst"ncill,s, OIU
alguma UM penas commtuadas no presente capitulo.
Art. 111. Elll recumpcnsu. o eomo di,tiIK'çãü publica ao
merecnaento 10:[ boa o.uulucta ,lu aspirante que em csdn auno
d03 rospecttv.e cursos venha a occupnr o pr-imeiro lagar nu
respectiva c1'Uhilieaçn.o. se lhe concedont o usa ,l~ duas ostrellas do ouro, de proprtodade e feita, a expensas da escola, de
0"',02 de diaruetro, conoecdas, uma de cada hdtJ. em rrentc
aos anetes das ancoras na gol1a dos dojmans.
paragrapbo uníco. No principio do anno lectivo, caso o
aspirante que ns tenha adquirido não conunuo a occupar o
Iogar- que permuta o seu uso, este as entreg,'mt ao commandante do corpo de atumuos. para que, por sua, vez, de
novo n s entregue aquouo que venha a ficar em semelhante
lugar .
Art. 112. ,\0 aspirante 110 cur-so de mar-inha, que occupe o
11. 1 na crassmcccão para promoção "0 p.isto d'~ eu.n-damarmba, fcitas as moJjjkaçõcs no regulamento de sou instituidor. para, deixal-as de accordo cem a., dis]JJsiçõc.; do PNsente regulamento, se permíttfrã a concessão ,1lt medalha
Greenlta.lgh .
AI'!,. 11:1. O <ls;lir.111ic de ambos lJS cursos, quo; em todos os
aunos to:-nln sempr-e nceup ulo O} n , 1 das resp-cttvas ctas«íficacõcs, t!'1';'l " retrato cottocudo em sala. f'sp"clal (1'1 o.tabeIccí meuto .
.\I't. li·! . .aos sa10 1,,,11<Js, ,i tarde. O) ajudante !hrá a Ieitm-a
.te todos o- adL'o~ de-te oapito!o, em formatara ,h COJ'j» de
'tsl'irantcs.
C.\I'JTt:lIJ

xm

ArL 11'" Os aspir.mtes prolllovido~ a guardas-marinha e
n pr;ti.icant"s-ma,cllilli~t"" serão uuutediatame.ite desligados
da escola c sujett .s ao Fstado )'Iaiol' uencrat, sob cuja autor-idade (J mepcccao ücarã o n wto ou navios destmados para o
ensino prauco das mat"J'ias do 5° c do 4° anno, que tiverem lIa

ours u-.

l!2
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Art. I lO. (I~ gl!ar,las-m~ninlm e pl'::ttit:alJf,p~.madtini"tas,
logo 11110 seja lIctCl'mill<1flu pelo Ministro da Marinha, todos
ou por turmas, embarcarão no navio ou navios ao servlçn ou
á ui~pl1sjl,'ão da escola, afim de seguirem o curso de appli"açã.o
a bonlo de que trata o ttrt. 5° dc'>to regulamento.
Art. 117. Os gttar Ias-marinha e os Ill'aticaute:-maehi_
»Istas ost.crão sujeitos tanto fi.~ di~PJsi~"11.''' rio COlligo Penal,
corno do Codtgo Dlscipfium'.
Art, 118. ~' computado como tempo do serviço militar,
para todos os crrettcs Iegaes, o tempo tine os guarJa<·mrl.l'inha,
e os juattccnees-mocntmuae per-manecerem nesse posto,
Ar&. IIU, Para o ensino neste anuo de ClH'"O bnvei-n ;J,
bordo:
t-. um tnstructor de navogneâo, manobras e sígnaas ;
2°, um iustrnctcr de artilharia, clectricil!,tde, torpedos c

mtcee :

3", um tnsü-uctor de macrunas.

,o;

I,~

kstos tnsu-uctorcs serão uornoados, com antecipação

oonvcntento aos suns estul1os, pelo :'Ililli.stro fl:1. vlartnha, sob

proposta (\0 Fetado Maior {;cJlel'al da, Armada, devendo a no,
mcac-o l·ur:allil' t-nr omctacs da. <I.l'mall:t que pc suam diploma.
das «scots !lr,jíis~iÜ!lae<, on 'IUO tenham estudado no ostrangeiro
taes C'lH)ci~llilla.,le~, f' nflici,ll lll<tcllini"j,'t que ,'lcj.'1. do; rnais
di.i.il",t"s (to 'lll<ull'o.
~ '!." x« "usilw (jIlU míntsüm-cm devem obsor...ar r-igorosamonto U (li"pn,;to n;l~ iustr-uccõos aunnal mente drl.uas polo j~BtaJo
Maior Ccucrnt Ih Ar-mada, com a npprovuoãc prévia do Ministro (Ia :'IIal'inha. para esse fim Cll&I'CgIlOS ao comm . m dante
do na vic, que sent o suporiutunrlonto c o dircctor dos estudos
a bordo, o exoreera 110 dito navio as mesmas attribuiçõ.s que
este regulamento confere ao díroctor da .1'3cola.
Art. 120. Estas instruccões devem indicar:
lo, a ordem o a natureza 110 sorviço dos guardns-martnlm,
o praf.lcn.ntes-machinistns a. b.mlo ;
z-, o .Iesonvotvimunto, maior 011 menm-, que os rnstruotorcs dcvoeão dru- nu ensino dQS meterias do anno ;
x-, n progrnnuun ,las horas de ensino, de estudo c d.i~~
quo ro-em o1pstinad<ls p.1r.~ os CXP1'("jeius mi ntaros. observações ()
sorvícos do dívcrsn. natureza, ,t 'jl[() poss .. m ser obrrgudos 0<
gunrdas-rnar-inha n 1101'(\0 ;
4", 0' ti-nbalhca, plantas, I!el'l'otas, rnlator-los, registros de
Ohscl'\'aç0ps metcoeotogtcas c oeeanograptuces, desor'Ipçõos "
quaesquev estudos que os gnarrlns-marmhn, o os praucentes-mecbini",l.as devam apresentar no üm lia. viagem como prova>; de
S'IUS uptadõos ;
5", o nssumpto das Iutormações que ü oommaudnntc do
navio c instl'lletOI'I'S dovaru dai' nos guar.Ius-mnr-tnha e praticantcs-mnchíuistasc no tlm ,\:1, vtupom: as.tm como o da~ que o

comruon.tautc d-va dnr aos me-mos tn-trnctoeoe :
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(jfi. O~ trabalho s quo os ínséructores devam
cnerece e ao
Governo. tendent es a melhora i' cada voz mais a iDstl'ucção prstica dos guaruas-mm-ínba o dos pratlean tes-mue bf nlstas;
7\ os portos, arseaae s, estaleir os, fabricas . omctnas e
qunesquer- outros estabele cimento s milltaros e mar-ítim
os, que
os guai-da s-murjn ua e prancen tes-mec htmetes devam visitar.
acompanhados dos respectivos tnsteuctorcs,
8·'. a maneir- a llCla qunl devam estes guardas -marinh a ou
Pt';.tic:l.nt-c.~ ser' examin a los C'H todas as matar-ia
s de sons
estudos ;
u-. tudo urus. cmfhn , que fóI' de reuonhe.âdn uüljdad e á
íustrncc ão c oi di,;cil'lin<l. dos guardas -rnur-iu ha e pt-atrcüutes

ma('llin :,das,
AI'/.. I ',I, FilH.h a "i:l.gl"'lll, (1110 (llll';ll':\ u touipo .letermtnado pelo '\lillistl'<J da, Maríuha.. mas que não devera. cxce.rcr
de oito meacs. serão os guardas -mal'illh n. e pratica ntes obrígados ti. exames práticos de tonas as materià a estudad
as
bordo. exame que d-verã ser feito na escora por uma com-a
missão do docentes que tenham durante o anuo estado na
regener a das referida s meterta s.
Art, 122. O.~ tnséruetorea são obrigad os a dar a
guarda- mm-inh a c a caea pr"tican to, no fim d:t viagem . cada
uma.
nota de Oa In, qUI) indique o grão do aprovei tamento por estes
obtidos nas mutortaa que ensinar am,
§ 1.0 gstas notas, juntas ás notas dos seus exames nas materias ()~tt1dadas a honlo, serão tornadas em consideração para
urna revisão da cJas"ificação feita. n'.~ escola, ao serem promovido s.
§ 2.° Si, ua somm.c õce'as notas. qualque r gun.rdr -mnrtnh
a
1l~1 pt-atioa nte ol!ti ver méd ia Inreri,!!' a I, p(Jl'(ler[
~ nessa elassificaçâ o o dO!'l'O llos p.mtos ua'!u['Ue que não tenha feito
o
excrorc io geral do jnlho ,
Art. l~:l. Foita esto ultima e d.icísiva crasstncacso. serão
os guttl,,!:ts-mnrillila conth-mndos llf'"te posto com a uenomrnação de 2'" t';ilC\ltc~, e corno tu.{',,, sujeitos [I. ,iUI')S(l'!cção do
Estado Maiot- üencrat ,In. Armada , c os pratíc mtos mnchtn
serão iaoorporndos ou ruhnitth lcs ao respectivo corpo do tstas
maehinista s .
Art, 12-1. A viagetu do ill:<tl'llC"ão é oiJl'igat ol'ia pm-n
gu-u-da s-martn ha, e prnuc rntes, não podendo o gunrdn -marfnhos
a
ucrn o l'r;l.tka nte ser conurm odo no posto, Hem il.dmittido
no respect ivo quadro sem tel-a retto •
.. ~l't, n~-" 0:-: cntcí ies Instruet or-es, pai-a, faellida
tio eustno, serão tliapensadus do serviço de quar-tos il,I'OI'(]O, de
quer em
vmgem . qurv no porto, e du set-viço de divísâo, no porto,
Art. l:!{). Os guardae -mnrmh u sorvtrn o de auxttiar cs nos
'ltl~·tus c HO :~,?l'\-iço <le (livi~ão a bor-do, e os
pratican tes serVJI'::to de auxuíur es n., serviço do macmu
as, sondo o detalhe
Icito pelo comma ndanta do navio,
~1'1.. 127. Sj, CIH vtegcm , por- motivo do moíesu
de detençao 011 110 mol'te, nonvor falta, impedim ento ou a,
vaga de
K:rooIlLi\"o _

l~01
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que esttqualque r meecuctor, o commandcnte do navioha em
subatífarã
s-marin
guarda
s
referido
08
ados
embarc
verem
tutr o que estiver impedido ou ranecer por um dos ameiae,;
mais aptos do navio.
Art. 128. Os tnetructores. nessa. viagem, de !\ccôrdo comc
de tncumb encta
a. t.abella. em vigor, vencerão como chefes
terão, como o eomma ndante, o lmrnediato e o commtseertc do
navio. 50 "I_ de suas gratificaçõeS'.
CAPITULO XIV

no

PESSOAl , DO El'SINO

AI"t. 129. O corpo decente da. Escola Naval compõe-se de
lentes cathedr atloes, de Instr-uotorea e de prepara dores.
oros c
§ 1. O.. íogarcs de lentes eathedr atícos, de ínetruct
da
de prepara dores só paliarão ser exercidos por ctâoíaea
machtarmada , excepcão Iettn, para. os tnsü-uctores o lentes det-tas,
de
nas, que poderão sei- cxcroídos por orüctaes mnchín
reconhecida compcteecta sobre o assump to.
§ 2. <> Os togares de tnstruct orcs c prepal'adol'e~ só po.íeeêo
capítaes
ser exercidos por I'" tenente s, capitãe s-tenen tes. ou
onal
de corveta , que sejam diplomados por uma escola profissi
quo
sobre a'I especiálidau&'l para que forem oomeaõós, 011anctu
tenham estudos ospcemc-, c ndqutr-ido compro vada compet
Sobro as mesma s.
Art. 130, Os meteuetcros e os prepara dores servirã o du-aqueüe
ra-nte cinco annos, podendo ser lima. vez roccnduaídos
que, a juizo do Ministro tia :'larinh a, procedi da ínfcrma câo do
ôu-ecto r. se distingu irem no o-crctct o de sons cargos.
is
Ar-t, 131. Os tnatrucw roe o os prepara dores silo passíve
cargo
üe demissão na falt.a de cumprt mcnto dos deveres a seu
aou outra ctrcumetencte cspeciei allegada, pelo lenteto catbodr
tioo junto ao qual servire m, provada . por inqueri ordenad o
pelo dír-cctor, que levará o facto ao conhecimento do Ministro
{la Marinh a.
Art. 132. Para o desempenho do scrvic r de enstno nn
Q

Escola Naval uavcrn :

Ic, lU lentes cathedr a.tlcos ;
2", 28 msu-uc tores :
3". 3 prepara dores,
Art. 133, 0.'1 lentes oathedr attoos que deixar-em de ccmpade
recer- pal'a exercer as respect ivas funcçõe~ por CS:1UÇO
pcestdeus mozes, sem que justtüqu em as suas faltas. serão Codigl)
vots elas penas de suspensão e munas commin adas no

Penal, em seu art . eu. § i-.
-se-In
Art, 134. Si a ausoncta exceder- dc trcs mezes, reputar
j ulgados
ter renunci ado o magtate rio, c esses Jogares serão
vagos pelo GoYCr!J<1, ouvido o COnselho de Instrucção ,
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Art. 135, O lente cathedr aticc que, dentro de um
não compar ecer para tomar poeee, som commu nrcer aomee.
dircctor n razão justific ativa da. demora , perderá o direito
ao legar para que foi nomeado, sendo-lhe a pena imposta
pelo
Governo, depois de ouvido (I Conselho de rnstruccão.
CAPITULO XV
DAS

1l0~R,\S

E

PRECEDE~CIAS

Arl. 13iJ. Os lentes unthedr aticos terão (l, graduaç ão do
posto de eafJitão do fragata .
Art.. !:ri, Os lentes usarão os unuonn os dos omctaes da

.armada , com as dtetsae a que Ihes dá tlircito este I'eglllamento o com uma eatrolía collocad a no interior do ctecetc
-íeteo cem o galão superio r das mesmas
di\'is~s, que -ê o
-caracw risticJ dosofflciaes do corpo tia ermede ,
)\rt, 138. 0.; lentes, que tiverem 'no corpo
'tu'ltlaua
maiop graduaç ão do que a que lhes compet ir pelodacargo
quo
exerçam no magbte l'io, usar-ão das divisas de seu posto com
o
mesmo di.~tindivll, collooad-t do mesmo modo,
Art, 139, O uniform e c nbr-ign.tot-io em todos os aoeos es.colares, sendo quo, nos autos sotcmnes de posse do dtrecto e.
vlee-du-cctcr- o membro s do magi.~tcrio, corno nos de coueurscs,
>:!ul'á usado o segundo untrorm e.
Art. 1'40. Em todos os actos oscoterc s. os lentes toem procedencra sobro os ínstructoros e preparudor-es ,
Art. 1,11. 1\ prccede ucíe entre os lente_~ será contada da
data lia posse. sendo esta do mesmo dia, «a data d,t nomeação,
e na igual[[ad,~ da posso e tla nomeaç ão. precede a maior
dnnçâo. o lia igua!dalle de.~ta, a nuti.nrid .ulu tia. patenta .ougrada
praça, si as pateur.cs íorom da mcsma dut.r.
Ar/., l-i'!. QIWIl'\<) ItH'eU]

j:.:u:te.~

torlcs ns orrcums

monctonadas no altigo supci-loi-, procc.Jeea o que tivertancíes
maior. c, sendo aiuda i,,:uae.; as idades, tleciuil'it 11. sorte. itlado
AI'L 143, 0, instl'lh:Ü)I'CS e os pl'p.lnra dol'es, em
os
cotos escolares, IlHr:";O dos unu: l'llIes eurr'espondeutcs todos
aos pJStos

tiverem 111) C01'po da urmada , ou 110 cor-pu de macuía cuc pet'tenc et-mn.
Ar-t. I !4. Os aetll:tc< kll/.<-·"; catl.le'l 'aUcos, subst.itutos,
proles..ul'üs I' m-strcs , que torom -ívís, conser-varão as
mesma- Ih'III'<'i< e jn-cceIouc!e '1110 lhos garanti a o 1"eB'ulamonto
qm~

IIj~t,S, ,j

arur-nor. bctu ('0')10 os slIu.<titlltos
prote8lKlres
militare,,, d~ «o.ueacâo antel'iOl' á promulg açãoe dopres
onte
re-gu!alllC r:>tv .
Alt. 14,,, 0, [,'0:"< crtho-u-af.ir-ns, snusttrn tcs, professores
c )nf.'sl,I'i"!S flUi"! rornm civis, nas divisas
seus uutformes, não.

POd(,I','lU I~,"~~J'

uo)$

a \"ulh i:..it.a nu f',lL'iO supcr.c c das mesmns ,
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Art. 1!D. 0" I. li.');; serão obl'ig:ttlOJ, m, reg"t'lld(\, de sua.eulolra s, :1:
1", t)flllll'J,)"'n'l' ;\..~ aulas e .tu- Ii(",:ü~s nos dias ,) horas mar-ados

li"

hoi-ar-io ;

iuuuerl latu das <I,!lla," () do PI'(J"I',limentn 'I \ll~ õcut :o detl .•s uverem os atunmo s, impond o a estes
as penas llw.rea1.Ia.~ IlO art. 10 I;
s, quando jul:~o, lntcrror rar 011 canmar n Itccão os alnruno
to;
zarem con vontente , nfhu U() ujuizur nm IIv S()U [l,l'ro'r"cit".l.mcn
4°. 1IMl',;.•r, com 2--1 hor-••s de nnteccd eucín, as sabbatí nas,
,
h"bilit:l.wl<J H atumuo <L csto gcncro do provas pai-a os exames
menoctor-,
víco-dtr
lIv
d!o
rntorme
pOI'
dolÜ,
·
du-...
,i.
r
c fornece
sahneu tc, tc« luforma ções pre,;l,n,s sete-c o ,.pl"l\·e itament o (los
;
<tllllllllO"1 a ll:ll'Lil' do um moz doooís da nbortur u das nulns
'
fi", uar '1.O~ ill."Ll'uet_,,·c.~ a «trocca o a sC.'!llil' no de~elllp.
'~", "~"I'L.'nl' ,\ 1i;;,~;l,li7.<":.ç;:i{l

uho de suas fUll",:oe s;

(;'>' l'C'llli"i tu' ou dir,·,ctol', llLlI' tutormo dtc do d,'c·t!il'C c!,VI"
1,0Jos O~ ob,ed"> : ;J!'cci,:,s :\0 elHillil de sua. 1.'11. leu'a ;
7". <lpl'(,,,,,~llt.. 1' <:'! Cou-ailh odo Illstrllc,:5..}, IFl 'ÕIH)C<ll11'opl'ia,

li 1'1\);!I·1I.1111n:~ do

r-usinu de sua ca,h'il'~~;

8", Iimi!.;LI'-,;C) c-crupulo-m.mente

'.l()

e:lsino \knLl',) dos

ltmt-

ta-açados P01' es-e pl'dgt'al llm:.;
\P, S:l.j.I;;['-~wr as or.ton, do llil'ectol " couceru entes. já, ,Í, dis-Iplinr, .j;i. ao ensino, já.. tmnlmo utc. aos exames dos alumuo s e
I,~S

dinados pítotos c macnün stas mercantes. nas épocas cvtruor
rtus, afina de que não som-a o sCl'viÇJ, mesmo nos casos não
pr-ovistos uesto reguíam outo ;
1O~,

compar ecer

â~

reuniõe s do Conselho de tnetruccão.

qnnndo \\:,1' convídn do pelo dlrector-, e s<l,H~frl.zCI· as rncumu on«ias que lho« são propn.c s ;
r t-. contpat -cccr aos exames lJ11'<L que Ibrcru desigllfl..tlos

nos l!i:l!-I c horas m-rrcad os ;
12', comp u-eeer aos ;l.Ctll.« para pl\lyim<:'nt'l dos tosares
de COI1CIlI'Sn, nõo ~'lj p un. o m:lgisf,Pl'iol, cumu tambnru para
quucsqucr- outras proves para 'llle no-em ,ko:fign ados;
13", dutermi nüs' a execuçà r dos u-abajh os prattco s relativos li sua cadotru, bem com-r ns excursõ es scteutu tcas procisa «
no ensino ttos atumoo s ;
14&, '~onferil'm;a.ppl'ovaç)es que merece rem os alumno a,
, nos
0"1 pitotos () machlu istas mcreau tes ex.nnfn adcs. e tambcm
concurr cntes. crassíCüIlCIll'S 08, ns notes quo merece rem os
rtcauüo. pOI' or.rom Ele mernclm ento relativo , os quo devem
;0[' lnchudo s na prop rsta ao GOV(ll'UO;
do
15°, entrega !' fl..O seccctur-io drt escola um autogra pho
onstno OJ·;tl ao to-mrn ar cada 11m.." de suas Itcezes, desde que
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tenham

tlOIIi! ;lIHlOS

110 exer-cício no cargo de lente, autographos

que deverão SOl' r-evistos e entregues do mesmo modo a este

secretario, de tees em ires annos tecuvoe.
Art. 147. E' dever- dos tusu'uctores :
F, observar- restrtctumente as dotcrmina!,'i'ícs dos lentes ao
quem estiverem lneuruhidcs de auxütar ;
2°, sul.stituir-, em ol'llum .tc 1l.11l.igní•.ln...te. os tentes em
suas lalia,~ "'1 impcdhnentos e mutuamonto substttulrern-ae

em suas ;;'~'·~''-,el', continuando a exercer IIS pcoprtas íunoções ;
3", sa(.i.;;lazi'l' a,; oleignçôes prescrtptas aos professores,
de conronní.ta-Ic com os os, lo, L"', 3", 4°, z-, 8°, 9", 10",11° e
14° tio .u-turo anterior e I'equisita.l' do dlrcotor-, por tutermeõto
.In vícc-du-cctnr, U 'IIH) Iõr ncco-sarto para I) ruucctonnmcnto
de suas

alll:l~

:

.r-, auxuu.r o' tentes

[lOS trabalhos do laboeatorto e observator-ro e uns excursões scrennnces. uirjgiJl(lo-"'~, quondo par...
isso rorom designados.

Art. 148, "\os preparadores cebc :
l", comparecer diariamente antes das horas das aulas.
afim de dispor, segundo as determinações dos lentes e
instr-uctoros, tudu quanto rÓI' noecssarto para, as demonstraeõcs, trabalhos, a.nu.Iyses e cxercieíoa pl'atico;>:
2", domornr-s.i nu gabínotc ou tuboeatoeto o tempo

m-e-

ctso p'l.l','\ o calul dcsnmpenho das Iuncçües a seu cargo;
3", assísnr às HII!:tS theoi-lcaa o pl'atíe:l;;, roaüzaudo a>:
dcmonstl';t<:j;c.~
nxpertmantaos detOl'lllil);\th~ pote lento ou
lnstructor-, per indicação It:~qllcHe ;
4°, dispor quanto Lho f,k detornunado pnrn, as investigaçlies pr~d~;ts ao ensino e executor os t.rabnlhus praficns que
lhe", IUl'Clll ddct"'llíllQtlO~' pelo lente, mesmo 110 período das
ter-ias :

n-. ('X('I'dt.I,I' ,),: ctumuos n. ruanr']o dos nllllal'cl\l(lS e
ín,trllllH"'Ií.,.", uuíuf-os no-r tvabalhos prattco«, segundo a"

Insu-uccros do lento ou (lo iustruotor, e fls<::lliz:\l' ([uaosll!el'
Olltl"H quo dl('~ tenham ,In executar p.u' c.i-dom do len e c
instl'llt'tot', ll,l l'Cspc(ol.ivo g",1,bi!ll'-te ou !:tloOl\·,j()ri,);
o-, z('L~1' pelo as~eio.:o gabinete ou-:o la.lvu-atorio que Oca!'
a seu ,":.l'i-!", tem GOmO }li'!:t consm-vaeào dn seus rustrumontos
euppan-Ihos, SCIl'!:J obrigados:t substituir lJ,~ '1\1(' !I~ tnnüüznrcm por iJI'gligmlcia. ou er-r-o rh- orttcío :
~o. ter um nvro espeda,l, r-ubrtc.ulo pvlo du-ector, em
que l'f'Ltl'iCllle to.los us objertos pci-teucentos ao gabinete
e tutora brio;
8°. l'eg:iSll'al' em livr-o el'1)(1cial, tamh-m rubricado pelo
IIÍl'od(ll'. todo c 'llla.1'IIlCl' J,c(Ii(!O, com a declaração dit datn.
11a I'NjtlÍ"Íl.'f\\l, da cutrarta e da des\~arg:\.

Art. 1-1::1. c\'l'; actunos sureueutoe. emquanto. ]wr '..alfa.

em vir-tude de jubilação, abandono, dosistcncia 011 ndtectmento
dos. I'C>li'('''OW>s scrventuur-ios, não forem ~t\h.~t.i~Hirln~, eoruo

'18
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determina. o presente regnlumento, pOI' ínsu'uctorcs orücíacs do
corp I da m-madu, ou por orncrees machlntstas nas íusteuctorias 01;, 5" aula, no I" u 2° annos do curso de machioas, e Da.

~

aula. do 3° unno do curso de mermno. cabe satisfazer as prescrfpeõeeque lhes eram impostas nos artigos do regulamento
anterior, e as que lhes sejam deter-mtnadas pJI' este regulamento,
Art. 150. E' dever 0100 actuacs professores, emquanto, por
vaga, em virtude de jubilação, abandono, desístencta ou falIe-

cimento dos respectivos scrvcctuanoe, não forem substituídos,
como determina. o presente regulamento, p rr oütcteee Instructores do corpo da armaria, satisfazer as prescrfpções para
ostentes, no seu .u-t , 140, ns. 10,2",3°,4°,6°,7",80,9', !00,
110, Iil" c 14°.
Art. l âl . Af).~ actuce, mestres, emqu into, por vaga,
por jubilação, abandono, deststenctn ou muecrmcnto dos
respectivos acr-ventuar-Ios, não furem subst.ituidos, como determina o presente regulamento, por oülcíaes do corpo da armada, compete nâo 1"6 observar os programmas npprovados,
como todas as ínstrucções e ordens do dtrector durante os trabatnos com os alumncs, fl"cJ:l,lizando o procedimento dos
mesmos, e informando do eprovcuamcnto de cada um, de
accôrdo com o di-posto no presente regulamento.

Al't. 152. Nos cases de falt;\ de compar-ecimento por mais
de trea dias dos membros do corpo docente aos respecttvos ensjuos, se observará o que estã dotcrrntnado nos -egufntes pa-

rngr-aphos ;
§ l,v Os lentes serão subsütuídos pelos ínstructcres, nos
termos d,.) nt-t. H7, !Oi 2°, mas, nrnqunnto. por vaga, em virtude
dos mouvos previstos por este regulamento, não Jurem
sub<tituidos pu!' omciae~ !In corpo tia ar-mada, COlUO determina. o presente regulamento, continuarão os lentes,
nas seocões em que venham u ser-vir- estes substitutos, a
ser por etles subsutuídoa, de modo que, no caso (lo licença
a um lente, ou no caso do se achar cno impedido, estar com
assento no congresso Nacional, em commtesão tio Governo
ou n.Inda 1101' qualquer outro motivo transuorto, si, 01, oecasmo
esuver no cxcreíclo das runocões de repetidor dos-o cadeira,
lhes caiba a. regenera dessa canoirc .
_
§ 2." Quan(lo não haja substituto na -ccção nu esteja este
impedido, sr os tnsu'uctoros regentes .In onaínu auxiliar nessa.
secção nã,') tiverem ainda deus anHOS de exercido) na regenera,
para substituição de lente, $f:r;l de pI'crm'ench convidado uM
outro cathedreuco da scccno. Oll Olltj'(l de dilfcl'ente secção,

110

em
§ 3. ~ Os tnstcuctoree encarregadoe do ensino auxilia r
uma secção, ai csttvere m em semelhantes condícõee. em oro._
su~tituWlJt EI
de enguidade, substitu irão aos tentes, na falt" de
oção.., é
sã na fu.lta. de lente da. secção 0\1 de lentes de outra,se

uição.
que aos instruct ores, sem este requisiW. ca.berá ao sUb$tit
se
§ 4." Os actuaea proressores de língullr8 mutuam ente
substitu irão. ou serão substituidos por um dos ínstruct oree da.
secção.
se
§ 5. o Os actunes professores de desenho mutuam ente
substitu irão, 011 xerão substituídos por um dos tnstruct ores da
secção.
ou
§ 6.° Os actuaes mestres mutuam ente se substitu irão,

serão substttuidoa per um tnstruc tor da secção.
§ 7.° Os prepara dores mutuam ente se sub~titllirão, guardada a. respecti va. ordem de antij5uidadc.
subatl§ 8.° Os mstruct ores machín ístas mutuam ente se
tuirão, ou serão substtturdos por um outro oíllcial mecmn tste
do quadro, nomeado pelo Ministro da Marinha.
por
§ 9. <> O tnstruct or de bygiene naval será eubstttuído
um dos medicas do estabelecimento, ou por outro medico dO
quadro designado pelo Ministro da. Ma.rinba..

e§ 10. No curso de rnacbtn as os profess ores de metbem
ídos por
ucae mutuam ente substituir-se-hão ou serão eubstitu
um dos tnstruct ores da secção de matnem aücaa do curso de
marinh a ou de uma outra. secção desse mesmo curso.
e
§ H, No curso de rnacntnae o -professor de geograp hía
hlstcrta será. sunsrítu íôo por um ([os tnswuctores da escola.
omeial da armada .
Art. 153. Entre os tnswuctoree a ordem de antigui dade,
'fim cada secção, é contada desole a data. da. posse.
Art. IM. Os lentes o ínstruct ores serão .listribuidos em
secções, conforme o art. 7 0 deste regulam ento.
Art. 155. Nestas substituiç..las, a qualqu er membroo do
o eserctcí da
corpo docente alÍ Sel'á. pel'IDi.ttido aeeumu lnr
propeía íunocão com o do uma outra íunccão qualque r,
CAPITULO
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Art. 1.'56. ;\ nomeacãn para O lugar de lento cathedr aüeo,
precedendo
instruc tor e prepara dor sera fcita por decreto2, deste
regupara>\ de lente o concurso de que tnta o titulo
lamento.
Art. 157. A ueeíguacão do Instruc tor e do prepara dor é de
exclusr sa competeneta (lo Ministr o da. Marinh a.
a
Al't. 158. Os lentes catbcúr aücos são vttaücíos desdena
eteão
data. da posse. e não poderão perder os seus íogaree ento.
rõrma das leís pcnaea c das dísposíçõea deste regulam
0

acres

1'.'0
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Art , IG~I. Os venoimcutcs do p,'~"~o1l1 ti('I,IlSiUH e mats Iun,·eiOllariod da escola sào rcvuhtlus pt'l1~ tabella uunexn a este
regulamento c pela tabojta de venctmentos aetualrnente em
vtgor- para o pessoal ucuo não csnccmcedc.
Art. lCO. Nenhum vencimento l;(>r:í pago pela verba «Escola Navnls a qualquer membro do nHti!istel'io, quando empregado oru ccmnnssão cstrilDk~ no muetuo magteterto flue u
afa~lc tio (\l1~il;O escolar.
Ar-t . WI. Os vencimentos dos knle>' Independem du sulil"
e orapas da patente cüccnva a que tcem direito ua que pcrtoncorem ao corpo du armada ou classes anncxns,c são os quo vr-uru
especificados Da tabotta 3.IlDeX;\ ao presente regutamentu.
Art. 162, Os oütcíaes, na acuva. rescrv<t, (:H reformados.
que exercerem no mrudster-ío o Iopru- uc lente, além dos vencimcutos (11m lhes componrcm.terão o soldo tia. respectiva patente.
Pnl'a.gl'al'l:o untco, A Ilt"r<:f!jlção tI:t, etnpas, porem. da
prollllllga~·"1O do lwe,clltc
regulamcnto em t!e~mtc, sel',i rc. ,jrkta ;10;3 otuctacs do 'IU;ull'fl ucttvo, cuuscrvndos os tttreítos «
pssa·' ClallM' aos dOCPlltC" <:1I.'<lS llIlIlH'a':<Ji.'s furam uetci-íorcs it
Pl'(lIllIlII!;tÇ;IO do 1)1'0.>(,lItc l'ügul:lmell(o .
•\1'1. j(jJ. Cs aotuucs sulo~titllte~ e professores contillll."tri",
;~ pcrl'l"l,cl' 0" me mos vonchueutcs que 11,(';; ermu gal'u,uli,.k,·
pc!c reuut-uucuto nníer-ior,
Art. IljL 09 aetuaus me-tros ciyj, percebcrào 0" vouct-

mcntoa filie Ihcs marca a tabella. ,h~ çcncuucntos annr-xu ;'0
pl"CI:'üJ1Je l'egulallH'llf.o.
At'L. 11"'. A jJCl'''CP':''\<) liaS ;nal.ili"a(';-"'s d;l tabella de \'('11,;Imcn(.os t[;' Fl:'cnl~t Naval tor.i 1"1':011' I'I'1n ~(']'\'io:'H de lll:t.~·js
tctlu c

ns li"ria",
un«:o . xcm ei<I..Il' IW sorvico do m<lgi~tt'l'i('.
'1I1alquel' .k.o-nto sú porccla-r.i. intl'f!l':llm'.'nl.c "8 ,,,pus \'OIll'Ímentes si nu- impedido 1'01' scrv iço publico e l,briga/orlo per lei.
Art. IIW,. O 1cll!l', slll·stitllto, msn-nctor ou mestre, ljlUJ
.ctoru do dei<"lllllcn!lo do eeu earco. l'C,-,l'L' iutcr-nramentc. em
\ il'fll,I(~ de uupeduuoruu ou 'alta, do re-q.cctívc docente>, n,
'";l(loira OI! alll:t 'PlO lho lh,,"l!':. es/.l~ n'glJl;lllwnu,. tor.t dil"'il"
" um a""I'l',,·illl" l'-'llal ;i L:l'ati!Iea':il" 01,) SlIbiiluido.
lilll'aIlI,(1

Par"i_:Tapllo

At-L.

li;-;-.

j)

1l:1l1.(!. '.~lllJ<tillll,'.

Jll-r,J;""~(>I·,

id"~I'lldol'

"11

llle~t1'<' fl'W 1'<,;,('1" r:l,:e'II"'- 011 ;\.,11;, '1'1<' IL~' ['a('Urra csto l('~llb
monto l)(.'I"('d)"l·;( U r' 'sl",,'1 i \ " n!rwi In [~1I r'J [u 11';;'I"al.

Al'(.. j';s. Os kllts ,,;~tl.wdl'al,ic'.l.~. ,,~ actuac., ~llJ,;;tit!lltl:; "
actuaos pl'Ofl'S~OI'I',', que se IOrmU'1111l íuvalnlos c COUlal"PlH
mais de 10 auncs I.1c "~el'\iç,.l, terão diroitc á juhil,lI;ão HU'

'J1:!

sozuintcs tci-mos :
§ 1.° O.~qll" coutaeem ?) "Jlno~ .lo ~1.'1"\·ir0 effecfivn tPI
lllu,g-istlJl'i(J. ou :)0 unnos de ;Sl'l'lj,:os geraes. l"l·fio (iil'diu ~L
juhilnç!io r-otu (Ordenado per íntcuo.
§ '?" 0." '1'1(: ("()!!i;ll"'lll :',{l <l11!!".' l,,' ~I'l'\ ir" l,m'.-lil·,', 0:(
:lIi 11l' :;<'l','i~'u~ .'.,'f']."f's. /."1":·'" ,tiJ'l':!O ;, .in"il:..,;;,,' C<.llI! t'.I'.((l" "s
" ,.JlC'i nH' 11 I"~ ,"

(Ir

suj.tunb "-0,q "-ll]! 'SI.1>' íl1u $~l,l1
sjctu ,I'\({ epuj.nu ':p '",)Z,)llI
:K',1j íll'; 0l11IUOPJ.o op 01,1t:d T;l,lUllb lei' ()1lll';",<'P 09 ,n~EoJ ~~,!'l~r'
01l1l0W .l,lllhllmi) ruquu .1('ll" 'UlWU um ,l'jl~ H)Z,lllf "!;);; ;JJI ;;p~ll!
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"P Sl1 o "'IOJ~~) 'e]l ,w·jJJ.llj1 ojod {l1"11:.10.l11l 0lrJOUlPFl1!i[).l i.1111'1.:1I'
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partes lJOr mais de seta até nove, c de todo o ordenado dahi
por doente.
§ 2.° A licença em caso algum tiara direito li. gratificação
do exercício do cargo, não se podendo, porém, ft\zer desconto
algum dos accr-escímoa de vencimentos obtidos per antiguidade.
Art. 175, O tempo do prcrogação de uma nccnce, concedida uma ou mais vezes dentro de um anno, será contado do
diu em que terminar a primeira. afim de ser feito o desconto
de que trata. o § lodo artigo antertcr,
Art. 176. Esgotado o tempo maxímo dentro do qual poderão
sei' concedidas as licenças com vencimentos, a nenhum rueccíoaarto será permittida nova licença, com ordenado ou parte
delle, sem que haja decoi-rtde o prazo de 11m nnno, contado da

data em que houver expirado o ultimo.
Puragrapho uníco. O membro do magiatci-lo poderá gozar
onde lhe aprouver a licença que lhe fôr coucedída ; este, porém,
ficará. sem encno si doHa não se aproveitar dentro de um mee,
contado da data ,L.'t concessão.
Al't. 177. Não poderü obter licença alguma o membro do
magistol'io que não uvcr entrado em exercício do lagar em que
haja sido provido.
Art. 178. QuaJl(lo a. licença, per moüvo de morcsue, proIcugar-so além de dons annos, o licenciado, depois de inspeccíonadc pela junb medica da armada e julgado invalido, será
.11lbiiado na f,jl'ma do art , 168, si tiver mais de 10 annoa do
sor-víco de mngisterio, nos t<:'l'lllO,~ do art. lfi9, e no ouso contrario perderá o Iognr,
Art. 170. O membro do magtsterto licenciado poderá. 1'0nuuciar o resto do tempo do licença quo houver obtido, uma
vez que entrar rmmcdt atemente !l'1 exorcícío de seu cargo;
mas, si não tiver feito a renuncia antes de começarem as
férias, sO depois de terminada a licença podcrü apresentar-se.
Art. 180. Durante o tempo fer-iado, o pcssoot do corpo
docente e administrativo, salvo os tunccíonaríos que estiverem
no I!0ZO "11 licença, perceberão. integralmente. os seus vencimento", sem ernbnrgn de quaesquer impedimentos occastooece
uno oeCOl'1'01'0m no anuo tecuvo.
Art.. IHl. O,~ tcutcs eatllcllrat.icos, ()~ cctuaee substitutos e
professores e o -ecrcüu-ro da f'~co!a que houverem bem cumprido suas runcçõcs nas condtçõcs determinadas pelo art. 171
e seus paragraphos, deste regulamento, torôc periodicamente
direito, rnodíuato intormnção da dh-ecter-la, a 1Illl aeoresctmo de
vencimentos, nos seguinte termos:
Os que contarem de serviço crrocuvo 10 annos, 5 "I,,; 15
nnaos. 10 %; 20 aunos. 2Q "/,,; 25 annos, 33 "/,,; 30 annoa. 40"/0;
3,", unnos, 50"/0; ãeannos 00 0/".
A poi-eeutagem acima m,1.J'cadu. .'l'CI·it culoulada sobre os vcn-

ctmentoa

<i;~

aulas, 011

;I.

wtcna vigente.

Art. IH2. Haverá. um livro de ponto cru que se lançarão
as faltas de compemctmcnto dos membros do maglsteeie {ui!

qualquer neto d." scevrco 'Ia escota ,

ACTOS DJ PODER EXECUTIVO

123

ArL. 183. InCOl'l'O em falta, como si não tivesse vindo ãi
aula, o membro do magtsterío que comparecer 15 minutos dspois da hora marcada.
Art. 184. Incorre em falta. como si não tivesse vindo ã.
aula, o membro do magisterioque, no caso do n. 15 do art. 146
deste regulamento, não fizer entrega ao secretario da. escola
do autographo da licção que tiver dado no dia,
Art. 185. As faJtn.s commewídas em um mez só poderão
ser justificadaa perante o du-ector até o dia 5 do mez seguinte.
§ 1.0 A justítlcocão das faltas do qualquer membro do megistcrio será feita por attoatado medico motivando a moíesue
de quo o mesmo esteja soíírendo,
§ 2.° Sendo justificadas as faltas. que nesse caso não poderão exceder de duas, si ao membro do magjsterro competir
trcs uccaes por semana, e de Uma, si a cnc competirem duas
llcções, também por semana, perdere o docente ti, gratificação
correspondente a cada dia quo faltar.
§ 3.° Por outro qualquer motivo, porém, quo não estejll
especificado por este regulamento, om CaBO de falta. perderá o
docente os vencimentos Iutegraea dos dias correspondentes ao
eassas faltas.
§ 4. ° O docente, a que competir lição uma só vez por semana, não terá direito a justificação de falta alguma.
Art. 186. A follla de pagamento do corpo docente, que
se remettor a competente repartição fiscal, mencionará as
faltas. para que se façam os devidos descontos, mensalmente,
Art. 187. As faltas dos docentes ás sessões do Conselho de
Instrueçãc ou a, quaesquer netos ou íunccões a que forem
obrigados por este regulamento. serão contados como as que
se derem nas aulas.
§ 1.0 Colnctdindc no mesmo dia trabalho de aula e consclho, a nretencao de um destes Importará em uma falta.
§ 2.° O tl'<'\h1.lho do Conselho de
rnstruccão prefere a
qualquer entro.
Art. 18S. recorre em falta o docente que, sem justificação
apreciada pelo dircctor, 80 retirar da sossãc do Conselho
de tnstrucção antes de terminados os tr-abalhes do mesmo.
nPlTCLO XIX
1>0 tO'\SELIIO TlI::: I;-;STIH'CÇÃO

Art. 18!1. O Conselho de Instrucçâo compor-se-ha :

do director, como presidente;
do vtcc-dírector, como vlce-presidentc :
do secretario da gscotn, como secretario;
dos lentes e dos íusu-uctorcs em exercícios de lentes.
Al't. 190. Quando se u-atar de certos csscmptoe, o direotor llodcl'.l ,'onYiUal' para fa7.er parte do Conselho o
l°,
2°,
3°.
4°,
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ínatruotor ao qual interesse ri. doeísão do mesmo C0l1S011:111,
C,IW, terá parte na discussão e dará o seu voto.
Art. HH, Os actunes substitutos professores farão parte
do Conselho de Iustrucçâc.
Art. WZ. Qu,tndo sn tratar cio peovímento dos legares de
lentes. o Conselho de tnsnuccão se comporã SOmente dos lentes
cathedraücos e íusu-uctores ou subsütutos que sirvam como
cathedrattcos, c denominar-se-lia, nesse caso, conselho do
concurso,
Art. 193. São attl'i1miçlics do Conselho de Iustrucçâo :
I~. apprcvar oa programmas de ensino, para sujeit;'l,J-os ,í
upprovaçâo do :>-linil:!h'o d<\. )I<u'inh::l. approvar os programmas
para exames, org:allizar os I)rO:.{I',uulllas pn.ra os concursos e
detoemíuar o nntuero ele Ik~','ps. por semana, plU'a 11.S materias. oxoretctos c tl'id.':dho~ ll.10 t'.~I)eciJk<ldo"~ neste regera-

que, neste

mcuto ;

2·" ('leger as commts-Oos examinadora", pnrn o ql1e,1l;I,
õpoon dos exumes, se rouuiJ',i, indupundeute de convuc, uu,,"
vezes por semana, nos dias designrulce pelo direotor ;
3~, desigua!' os compendio", a 11.ÜO~)tal' para o l1J;O do'> alumnos
nas diversas mntor-ins ;
4'" {1·siglla.l', de dous om ,{ous nnuos, o , tusu-nctorcs do
ensino auxtttar ou csactuaes HI""titlltO~, de mudo '11lC em c,Hi;l,
secção unos se alternem ;

5', propor o quo lhe parecer convr-niento

Ü ins~t'll('ç;in

,10"

alumnoa :
ú", CmiLUI' ,-,pini[i'l '''(ll>l'r os a-sumptcs cscct.u-cs que lhe
rorom propostos )wlo dh-nctor;
7'" inter-por parecer sobro a~ consultas "':icnlilkas pelo
xnntsn-o (h i\lal'inha, Icitas ,i, Escola ;
8", iurhcru- otn-as, insfrtnur'ntns, mnchinns, ü-rramoutas l'
monclos a a.el'plil'ir pai',"). n. il\~l1'll('~-iiO dos n.lnmnos e 111\1'<1. 1),"
/!abilletcs, tnboratoi-íos c ollicjn:t~ (h cseola..
l\!'/., I~J.J. Os pareceres do conselho s('r~o t,omac!us p!>i'
mntort., el" mombvos pl'pspnt'l'; e em "'''/.'U::"IO nundu.rl 011
Sj'lll!.>lIlic:', s rlvo quando "C tl'nLil· de (IUf'~t,'-'e'" de in(,"I·(1.S~"
pc», ml, "~,.~u em ljlU':<!' HJL,Il'á n,w l~sel'lIt,iflil) secreto, provale.omlo na h,r-PIIl.llc"!' li!' i'lIlpat!' u "I,inEtn Illai~ i';1\'OI',I,rei a
('S~lJ tnterosso ,
Ar!.. Hr.. O eonsetho fUlw<'Íl>n:tl"t estando pl'I'~cntc. pe!o
menos, metade dos doccnte-, que ucuc tenha dir'ef to n tomar
p'll't.c,

AI't. HJ(;, Para discussão de nssumptos pnrclaos IIUl' ",i
possam interessar- a dotcrminadc ramo <In ensino, c Cousotho dI'
Illsh'lWçâo scra composto eh !<irma. índlcndn nos art.~. 18(ll'
l\ll, sendo, porém, lW~.~"" (';\SO li 1l111l1l'I'O Ih, .I'>ecnl,(', Jilllitilll',
:lOS 1111e fi.1,Wlll pal'l,,) dos-o ramo,
At-t . 1\17 ...\"delilol'l'~ç;jl'S' <lo cousctho. quando conir.uin.
tl opíuíõo d" eIiJ'e.~f'.>l', nfl<1 ol,rif;~Jll (~ll' ,I. sp:!llil-a-;,
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Ar-í.. IOB. O dh-cot.n-, como presidente, além do voto nos
f) th' desempate, c c více-dlreotor, qualquer que
~():ja, a. sua patente, é sempre o víec-presídentc do conselho.
Apt. I9J. Nos impedimentos tio direotor-, o vtce-uu-ectov
:tSS\1111C a prcsilli'ndt dI) conselho de msu-ucçêo .
Art. 200. O" avtsos para 11, reunião dei Conselho de lusl,rucção
s!~I'5.o feitus pnr oscrtpto n cada um dos membros do mesmo
C,msdho, destguan.lo o dln, a hOl';t e o asscmpto, nã::J havendo
ujsso inconvenlcnto, quando este não ttvci- fi,ldo em sessão
untoeicr-.
Art , ~(Il ..\s ~'~SÕl'S do Conselho não se prolongm-âo p.nmais de dna, hor.• e, roserv.uiôosc R ultima meta Ilol'a para.
:t~H'esellt:tçio C discnssioç nc caso de urgeucía, rlc qualquer
proposta ou índícação.
Art. 20'.2, A nenhum membro do conselho será permlttldc
usar da. palav ra, maís de:.!O minutos cada voz, nem mais de
duas vozes na mesma díscussão. exceptuando-se o> proponentes
de qualquer projecto e os relatores de commissões, que poderão

P:U\}CC1'Cil, tem

usar delfn. até tres vezes.

Art. 203. O docente, que so afastar, em sessão, das boas
normas e das convoníenctus. será chamado á ordem até duas
vezes pelo preshlcnt.e, que. si não conseguir centei-o, o convidará
a retirar-se da sala e, em ultimo caso, Ievantar.t a sessão,
.lando parte do occ.u-rfuo ao Ministro da Marinlté\, que o
pedcrrt SIJ';j1ClJ'lel' aU~ tl'C> mezes, coníormr, a g'1'CIVitla([c 110 seu
111"l<:o,lur.
1'.\PITULÜ XX
1)0 CUl.SO DE

['ILOTAGE~I

Art. 2ú.J. O fim do curso de pilotagem I~ instruir e prepcpor um plano do ensino equiparado em parte ao do cursa
de ll1<t.l'inha da, xscote Naval, pilotos c capitãns para a navegacão .Ie ca.hctugcm c de gr'\lI<le curso da marinha mer-cnnto, e o
de dar e Ij" l'ova.li,br a> em-ta-i daqucíje , que, não tondo
~eguillo o curso escolar, se sujeitem ao; exames determinados
nosso curso cntotat c notte forem devidamente approvadce.
Arf.. 2li5. O ensino no-te curso esta a cargo dos peoprtos
decentes tia l';s"ol:~ Xnval e é consütuído das seguintes matér-ias,
-listr-ibntdas nos tro" anuos seguintes de escudo ;
rtu',

10

a nno

I' aula - Artüunetíca c algelu-a : em commum com os
alumnos <.\e cur-so de macntnas, na 1& aula. do lo anno desse
curso.
2& aula-Geometria c trigonometria: em commum com os
alumuos do curvo .lo mecruoas, na. 2' [!.Uh do JO anno desse
curso.

126

ACTOS DO PODER nECUTIVO

3 a aula _ Gcographia ph'y$ica, c'lpcdalmcntc do Bruall.
Noções de historia «orat. fnstona do Bm7.il e üo suas mais importantes earnpanhaa navaes ; em oommum com os atumnos do

curso de maobtnaa na 3· aula (lo 1 anuo desse curso.
4" aula - Pratica lla. resolução do trianguloe recunneos.
Q

Navegação esttmada, em commum cem os etumnos do curso

de marinha. na I" aula do r- nnno desse curso.
5" auta-L'rrnbaíucs concernentes ;l arte de marinheiro.
(Apparelho e manobra dos navios. sondeeens, Signalogia por
bandeiras, eemapuoras, c jll'OCCSSOS telegruphíoos, optícos c
acuattcos. Evolução com as pequenas embarcações) em commuro cum os alurnuos do curso de marinha, na. 2" aula do 1n
anno desse curso.
Ga aula - Pratica da lingua Iranceaa, em commura com os
atumnos do curso de martuha, na 3· nulo, do lo aano desse
curso,
2" a c no

1" aula - Tl'íg-Ollomctria espucrtcu e elomeutos tle astrouomte, em commum com os aluiunos 0.10 curso de mar-inh a, na
2~ cadeira do 2° nano desse eui'so •
2" aula,-Elemelltusllo rnocantca allp1kada ás muehinna e
<1 navegação, em cornmum com os alumnos do curso (lc marinha, na I· cadeira do 2" nnno desse curso.
:-1" :wh-Nave~n.ç?io a-trouomt-n, em commum com 014
niumuos \(u '~UI'~O de nuo-tnha, na 1" citoleil'a 1103" aBrIU desse
curao.
4" nula - ),10<10 pratico da conducção, do funcoionamento,
da conservação c da. repal'ação das maohtnas e caldeiras manrimas, em eornmum com os otumnos do curso de mar-inha, na
l-nula do 3° annc acsse eUI'SO.
5"" aula.-Pratica da Iingu,l Irnucesn, em commum com os
alurnnos do curso de marinha. lia 2"" aula do 2° anuo desse
curso.
(ia aula _ t'rauce da. llugua mgteza, em commum com os
atumaos do curso de marinha, na a- uuta do 2 annu Jl~~SC
curso.
6

a- anno

1" auln - Mcclnnas, oepcctutrnento as applteadas <i. navegação, em commuru com os ulurnnos do curso de murmha, na 4"
cadeira do 3° nnno desse curso.
2" aula. - N0Ç'íCS elementares sobre 11 tucoeta o a. consrrueção de navios, em commum com os atumnos tio cm'so de ma,
r-ínha, na 2R cadctru 110 4" anuu ucsso curso,
;{a auLt- Pulich ,Ia IIH,n~~a<;,ii.{} rnat-itima, estudadu, I){j
2" auno do curso UI) Ulal'inh;t. '1":t1H10 0>1 ntumnos desse ClU'SO,

na 40. cadetre til} mesmo anno, cnogarom
Iução

D:Wil,1.

11.

esse ponto de regts,
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(' aula-Direito marítimo commercíare internaciona.l, em
cornmurn com os atumnoa do curso de marinha, na 5" cadeir-a
do 4" anno desse curso.
5& aula-Noções de hygiene navat-cprtmeíror soeccrrcs em
casos de acctdcntes, em commum com os alumnos du CUr8:J de
marinha. na 4" aula do 2<' anno desse curso.
6& aula-Pratica da. Ilngua inglaza, em oommum com os
alumnos do curso de marinha, na 3& aula do 3° anuo desse
curso.
Art. 20G. Os alurnucs. quando cnrs n-em o peimelro anno,

terão o titulo ou a ucnomiu:l.çao de praticantes tia pilotos e,
uma vez appruvndos, receberão carta. de :
2"' pilotos, quuudo approvedoe em todas as matcrtas lia
[0

anno :

I"' pilotos, ou capttãos de cabotagem. quando epprovadoa
em todas as materías (lo 2° anno ;
Cepttêes de longo curso, quando approvados em todas as
m ..terias do 3 0 nano,
Art. 207. 'toes cartas só poderão ser confbr-irias depois
de feitos estes exame; tbeoercos si, perante uma cemmsssãc
especial, nomeada.pelo dtrector da escola, provarem estes alumaee terem viajado errecuvamentc durante :
24 meses, a bordo de navios a vapor ou 18 mezes a bordo
de navios li vela, para fi. "btefiÇ<'io da carta de 2~ piloto;
au mezvs, a bordo de navios a vapor- ou 24 meles em navios a vapor- e 12 meses em navios á. vela, para a obtenção da.
carta de lo piloto;
48 mezes, a horda de navios a vapor ou :'lG mczcs em navios
a vapor, para obtenção da carta de capitão de longo curso.
Art. 208 .. \i! dermias comprobatortas dessas viagens só
serão validas si cauvcrem rubricadas pe!o conuuandantc do
navio com quem o candidato houver embarcado, si não fÔI' decorrido prezo maior de deus unno-. entre a. data da. sua. conrcccso e a da sua apresentação. c Si não contiverem os caloulos
c trabalhos naturacs em provas semelhantes.
Art. 20U. Os aturnnos do curso de pilotagem pagaeão nu
'rnesouro Nacional, como taxa e emolumentos, em cada, armo
OIn que estiverem mau-ícur.otos :
;,0,::. pur- o<;e a, -iiio

d;~

lIl<L/I'kuh ;

"O.$. por occ,lsii'w fins exames ;
lOs, por mez leeti vo que cursarem;
20$. de guia de pass igcm fb um p Ira o outro anuo tecttvo.
Art. 210. Os atumuos (lo CIIl':lU de pilota,wm, como os aspirantes de a.unos os cursos tia escola. arem das condições que
este regulamento exige para admtttü-oe á. matricula, devem
também provar que possuem a acuidade vilOllal, requerida
para ettc., c que são inteiramente Isentos de dattonísmo c (lo
diplopia.
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1\1't. 211. O.~ aíurnno s do C'.1Il'_<0 ,!c pilotage m fal'fío os seus
do
oxnmos pelos mesmos modos e preces-o-r que os eptrent es
umb-e os cnH11S.

AI·t. 21~. Os candida tos a, qualque r destas espccíes de
em-tos de piloto, que 11M tívorem feito o curso escolar , de-a
voràc t-oquei-el-as ao dírectoe da escola, com a. annexaç âo
'Jsto reqeort meuto de todos os documoutos comprobator-ios da"
cOIH!í{;ÜCS c;,:i;\illJ,.~ para. {t alimi,'>"[ü li matrtou !n, e dos ccrttâerulos do 1-~t~;tm('Ilt.'1 de taxa {' emolum entos, rotativo s á qnalldude üo C,Wt<IS que queírrn u ll.!quiri l'.
Al't. 2\:1. O~ exames das matorta s concern entes li, conccscn.la, um;.. dessas cartas sadio feitos poros mesmode
1';'0
moldes c 1)r(1CCSS08 que os {los a\umno s mutrtcu t.nloa no curso.
Art. 214. J~stes exames torõo legar de dous em deus
mozc-. no primeir o dia ntil desses mexes. 110 maneir a a qne
";io sejum I'I'I'jndic':l.,h8 as ;IU/({." dos cursos dn escola.
{las
At-t, :,,>15. E' l'i~{)rn~<tmcnf.c cxigi,b. n em-escn tacão
de
o
obtençã
,l.
pl'CdSi~
vlaueru
11<1
tmHI'O
<1
l'l'<'YOlH
,1crl'{)la~ '11l"
cada urna üus carta-, de accôr.Ic com () -prcsCl'iptn pelo-'
arts . 207 c 21)8 dcsto regulam ento.
Art, :!\G. 'ranto aos atumno s matrtcu lndos no curso como
te
a [).;k" {:allditlid,o~ avulsos , qnaudo npprovr ulos, omedian
modelo
i-cqnct' imcuto, serão jl:\&;a.'Itl.'; a~ cru-tas. segundo
rulopta. lo por' este regulam ento, as (111110('8 .~C1'5.0 aS'>igml.{las pelo
<lj"edol ' da esc .Ia o l'cgisil'J,,!<ls nas estaçõe s oompot cntes,
'Ió'Jlois do lngos os dovklos emolum entos,
Art., 217. To,lo call'li,b t,) A,'ll.rtn, de pnoto ou <lo capitão
eui'so, não seJluo a.lumno matrtcu tado, quan-to inhahi10111")
de
de sua
Il t.ulo, "'~ Jlo,luri Ilr()~Ül.t" IIOVO exmue s ,i~ mnzes depuis
inhabHil:tçã:'l, median te nevo p<tb'3,lllenw da, taxas o emolumentos dcvtuos .
Art. ~!IR. O~ pilotos estrang eiros, que fufíarem c cecreve:'c 1\ corroer uneute o lJortll.:.(ue~., podorvío rcvauôm - as e",rtll-.-~
i vo
que tiverem , ,lcs'!cll'1f1ellua sejam ouuicu ucadas pato l'cspco.:t
dctcrmí nados
r(lll~nlall", cuntau lo que S() sujeitem ao s exames
1101'

este rcsutnn cnto .

Ar-t. etu. xo caso ,In at-tfgo n.ntet-iut-, esses exame- serão
de
feitos pcl'<tnf.u nm:~ c"mll1is.~:t'l cxamtn a.tora cn.upos ta
i.b.
11l'C::-id
cüo
por
e
'
dh'edül
pelo
\I'H
llo)llj)~Is
'\"l'Ulltn
quatro
Ar-t, 2,0. Es~es exames 8el':1.0 feitos de eonjunc to sobro
form utar-sc
Ü1II:1.,; 'l..~ matecía s. mas, nv prova esci-Ipt a, dever-ão
'jlHJ$WeS sobro todas eltus, bom como serã pel'l(Jitt hlo a qual-

quer examin ador argun- o eandtda to, na prova, oral, em
qunlqum - d;t,; matei-tas 'IUO juJgw.~ conven iente.
matet-ín ,
AI'I.. :!?l. A.. n"t;tS nesses exames serão dadas por
5.o ti,
lnbititaç
.h
to
candida
r
lo
exuiuim
uma
em
\'.1.,)
~
l....
a. illh:d,ili
em-ta,
Y't
)'esp!'di
,Irl
110S.~C
Art. 2't~. O dir-cctct' tcut \-01-,;, na, mesa 1101' cllc presidid a,
pru'a e~~n. (',';]1ede de cxnme-t.
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Art·. 22.:L Si o exame requeri do fÔl' para capitão de longo
CIll'1:l0, o du'ecto r, sendo preciso, podere elevai' a sere o numero
de examtnadorea.
Art. 224. Os attestad os dos exames preciso s a illstl'ucção
dos requeri mentos dos ceedtda toa a qualquer- especto
degta~
cartas poderão 001' dados pelos estabelecimentos de tnstrucção secunda ria, rcconho oidos de utilithd c pelo governo
federal.
Art. 2'.'5. Os exames do~ "andi,l atoj;t carta rle pilotos ou
de cnpit.ie.s. corno também O~ dos 'lHO qnteorc m revajída ção
de cvr-tas, S '1%1 lavrado s o.u termo e om Itvro especia l, asstena.tos pnl» sOITc1.wi'J o pula commtssâ-i examtn adorn.

cAPln' !./) x xt
CURSO DI:; ~rAr:III:-;ísTAS

PARA A MAltI:'lIl A MEftCAN .r:;

Al't. 2UL O fim do curso de macnín tssas para-

a marinh a
mel'e'lnte e prepara r e In.str-uu-, por um plano de ensino
equiparado em parto ao do curso de macmna s da «eccra Naval,
inachín istas c tudusu-í uea para. a navegaç ão de c::<botagcm
de grando CUl'SO parn a murtuh a mercan te, e o de dar e e
de
revalidar- as e.u-tas daquell es (!UO, sem seguire m o curse es.
cotar. se sujeitem aos exames determi nados nesse rUl'SQ
omorar
e nono forem devidam ente epprove dos.
Art,. 227. O ensine neste curso esta a cnrgn dos propr os
docentes da I·:jlco!<t Nnvn! c é consütu utc da, mesmas
mat<'ll'ias
que se estwtam no cru-se de machtn ns da escola, com
ronca. porém. de que o cvnme da mabrh estl!·jad aa dtrte4"
auin do ;1° !tl1IllJ(: nvtgldo a todo cuudlda tu flue, qualqua r- DI},que
seja a em-ta que pretcn.t a ohtCl', não quotrn, 8Jf!1lir o curso ea-olar-, ou apc.ias l'oqtl'ul!11' IIlHa oIe",:.s c.u-tns .
Art. ::"!,~, Parn quem cst!~ja matrteu ta.to uo curso c-,colar, o pr,wA;;l, q ,I!', estudo. du cnstno O de exames é o mesmo
que o du cur-o ,:,~ mnchin ns pnru os nspirnn tes desse eut'sc
na
o-cote.

Al'f. '/'!.!.
terão () titulo

O~

o lumnos. quan-to cursar'c m o pl'imoiJ '(l anuo.

'~';(1,j')lIlin:tç,'\o .tc a prc I'li/c; maelllJl bt:lS
t~,
uma \TIl. nppr.rv a.ku, rcceher' áo eitl't:l~ de :
Pl'.l.Uc,tIlte-lll:tdlini.~t rs, ljlltll,j) npp-ova .I..s
"li

materras 110 I" nnuo ;

ajll(lallt{'s-nu,'hini~'~$,

em toda, as

qnundo npprovndos em to-tas

as
muterta s do :!-o anno ;
muchtu rst.is. (I'nlldo "PJ1ra\"·)(/).~ COI t.ulns as mntcnu s 11"
:l" anno .
Art . 2::0, T;J,c, c[u'h;; sj p-' lerão ser conrcrtd cs depul, de
feitos estes exumes tueortco s ~j, perante lima connuts -ão
osExecllt;yO) _ 190;
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illlnlJiljbç~lf), m::,'li,.nt: novo [laga.me;lt'l das taxas e O;11utumeutos dovidos.
Art. Z~~. Os machinlstas e'ltr:l.Hgúil'O.', fIliO rcuaeem e
escr-everem C-JI'1'OJtamont8 o pJl'Luguez, pode,-ia rovatjuar a.s
cll't-ts qu ~ uve.em, des.le qu s ellas sej:.m auruonucadas pelos
respccuvo- CJIlSllb!N;, eo:nt.:.tnt) qu : SCl S:lj')ltrm aos exnmc s
üctcnutnauos pu!' este rc.rul.unento.
,\1'1.. :.':-n. As not-es. ti. eonmussto ,le oxu mes c o 1lI0':!o (lo
[It'ocnlhH' em "C1I s\':!uim0:1Io sorno em tl!!I·) s'~llll'lha[)te" a:»:

SIHt

casos CClI'I'('{;t\,i\'u, nu e-u-so de !JiiUU.gClll, em cu'cumstancta,

ídeuttoas.

Ar-t, 2·:10. O; aucstndos j11'ccis:J'J ínstruccão dos r-equerimentos uo, c,tI1,lid tto:< a qualquer cspeo!o ilnsbs cartas pc.!er<io ser rlutlos pc!u~ cstabotocnucotos do illsl1'IICÇ,'io eccundarfa, roconhccidoa de utilidade pelo gOY01'no tedoi-al .
,'\rt. 241. Os exames dos candidatos, as cartas de machíutstas para. a marinha mercante, como também as dos que quiã

»ercm revalidação de cartas, serão Ievrndos em termo e em
HH") o-pccmt, assignados pelo secrutarto e pela commissãc

examinadora.
Al't. 24"!. ;-.lo;; Estado", salvo o do Pará, ondo! bu uma escola
de machmístas, qualquer- candidato, nas condi':üe_~ prescr-iptas
por csr.,) r(Jgill;~'ne:lt,l, por 1I1lliJ. eommissIode rn'oflsslonaes, em
J'a-lt.a alnolntl. de omctac , de mar.nua e mcctnntsrae da- mar-inhn de guerra, poderá SI'l' cxamtnad» ptl';, ndquh-lr a carta
do pl"~ticêl,nt() macntntsta.
,\1't. 243. o resultado dos exames f,~ito; nessas condiç'x-s
serã rcmcutdo ;1, xe-rct.wt« de ),1n.rinJia, ])a}',l quo possa o cnn.IU <.to obter a tle\'j,L, CiU't:1 ; cS(,:I, arem da nssiguaturn do :\Iini!itro, tor.t a, do tapitão de porto. quo é a quem compete nollleiU'

a comnüs-ão oxamíuadora c ao mesmo tempo pl'esidH-:t .

.\l·t.. 2H, E~tas car-tas, nestes E,-:tado~, pn.g-al'iio tamtcm.
:'Ilte~ do ser l'('c!i~l.r!1"h", o' rcspccüvos omotnmcot.e.
TITUL0 II

DO, concursos na escola
C.\PiTl:LO XXII
JH, PIWYll!E:-;TO l'OR

(;Or.;Cl'R~O

ArL :245. O 108'a1' de íe.uo catlwdratk') na Esco.a N<I\1l.1
sel'it provido pOI' l:DileUrso'JJU,l'(l, o qual poucrâ concorrer todo l~

qualquer- omc.at do corpo a a1'llla,la, ou ontctat do corpo dl!
m aclunísta-, quando <lo vagclo flue se der fôr;t de macrnn cs.
AI't. 2iü. tcmquanto houver no magisterio da escola suustuutos do uOJUC\ÇÜCS entcnoros n promulgnçãc do presente

CL'TryO
ACToS 00 t>üDER EXE

I'"

jubilação.
e se der vaga porutu
as secções em ll.u
urt c de
ve
ser
do
to
reg ula me nte .pa raeuc
en
tm
ou tatíec
i<:tJ set-a
l'at
bed
cat
te
abandono, dcsret re
len
00
cad eir as, o 1063.1'o ma í, alô j,{o da seccso em
alg um a de sua s ess
sub sti tut
provido por acc . o do
ga
va
a
r
m4 '), pelo reg ula de
se
c
uu
tut o da l " secção for
ilia i' creada pelo
Ar t. 247. O sub stidir
aux
eito. na secção om
á
ter
ior
ter
caso de atgum
an
mento
accesso,
nto, SOmente aolen
tico, quando
ra.
hed
cat
te
presente regulame
de
ar
ntes. ao0 lag
a secção por
sm
me
na
daquclles aecctôe
da
luí
inc
o,
a do 4 aun
va ga r a 4 cad eirua
reg ula me nto .
pa ra os logurcs deã
dtspostcão do act ltco
. O preenchimento sec
un
so
ção au xil iar aer
Pa rag rap
a
sm
dessa me

!leit'a.;,
U~~~ ou tra s c;l.
1.111011tO.
sto no pre sen te l'('g-Ul:
S 1t
reg ula do pel o dis po
s for em alltel'ÜJl'Creçêc
soc
sti tut os, cu jas
o

ten tes

Ar-t, 2!t l. O, sub sto nte s 1101' detcl'lllinaf,'ã,) do ult uu
o a
oxt
cre,lÇão das s('cçlicsprc íer ou cro a qu aes qu er ou tro s, qu and a a
ttc
ma
tbe
mn
de
o
'Ç.:t
gu lam en to, ter ão
derem na ant iga . SOC
va ga ou vag<l.s se
,
am
nct
'"O (\" macbill.alJ.
-te
per
'1110
to Ih;?;~ 8(,cl;ii:o dll (:U1
Ar t. 240. O slI h-t iilt tio :1° e do ·IQ au nu , des .e cur so, pel o
ao
las
com po sta da s In. au bro de IIJO:l, SI) po de rã ter accossoa do
4~ cad eir
a
r
ga
va
dec ret o de 7 de no vem
o
and
qu
o
dra tic
o,
logat- ôo len te un íhc rlnhu, que, pel o preseu tc r-egulament
de ma
ve ntu nrt o
ser
o
sm
me
o
e
3~ anuo do CUl'S9
qu
de
(lo 4 nn no
lllf 'llf ' dec ret o. t- não,
cor rcs po u.t e I" [1,'1\.1"
uu o j}'>1" (liSll'J>iç,'wloda'
sen te rez ula me nto
pre
foi des ign ado sub su
[1,'> co'u0i(';t~ qu e. pe
;; ('~hl cn oe trn .
p"t
pOI' va ga das 011\ 1'
sm . t soe cão em que
me
nn
dn
lut
tuc
)
Ii<
cst
0

ã

CA PiT UL O XX IlI

!:~,

mea-

) lI;! V;!f
1!L'lloi" (la "Ol ·jlh -:lf ,-à.
Al' l. 25\1. TI'l:~ ,li!!." - ntH Iv: b:l'l ,h~ lll,d'l cirelllaç,-'o a.u h(-r1"
cuu
un
ndo (j pr-azo <te 1101
dar:1 o li ire do }' aunpn
ra () con cur so, üxu
âc
ipc
cto.
ius
pcâ
da.
et-i
a,
tinen to da rnc -m n ins
polo mo snu . rnoe-.,
mc zcs pn ra o en cer ram
l ser .! rcu ov a.t a sc (;u
ita
ed
do
áo
.<:
a.llu.lldo lll' azo
líca
pllu
A
dia
o
oit
os
tm
ult
dos
ral'(·püti;!a. em cad a um õe cu ro das fór ia'k rar -so -na o en cer
' á
si (',~!I' ex pir ar 1)0tar de do tCI' C<' il'O (lia utu (IU~ se j;l'~1Ih
,h
':tS
Ilol
2
{t",
mo nto
\lio
c de cu rso ,
tCI'min[l.(:fí,o du qu etl o (lo ha ve r ma is de um a vag a, U ('ol)s!' t.icas
ri:o
)\.
dCVI'1ll sl'r pos
e
qu
AI' L• .'.':
em
tom
oia
':i qu al
de inskuCl,'.'iq rC'8oIH,l
çal 'â :l· correr- l!:i
11. CQI1C\H'SIl.
5.J d.J seg uud .) ,"" nw
un cir o e. nss ím
pi'
O lll':l,7.ü .lo in"'Cl'il1Ç
do
(o
llçf
ll'a Ib inS('\'i
d:l
din s daj mi s I\:t ~Lhudl quo h ',h tuu "''1't:\lI'.,,, <,s\w<:h11Y11':i {'~l
\101' dc en tc, <l': s.n te
va ga .

133

_\<:108 DO PODER EXECUTf'-O

Al'í. 252. O~ concursos terão legar perante o Conselho de
rnsteuccêo. que se comporá. somente dos lentes eataedreüeos
e dos ínsn-uctorea em exercido de catceõraücoa.
Art, 253. Em todo; os actos de concurso presidirá- ao coesetuc do tnstruecãc o dircctol' da escola.
Art. 254. O Conselho de Inatrueção apre$entflrá ao Governo
os concurrentes que houverem obtido maioria absoluta de votos na relatividade do merecimento. para que seja nomeado um
da cíassíêeação nos nous pnmotcos Iogares.

OA~ CU~DIÇ'ÕES P.\RA.

o

CO:"<CUlSO

Art. ':55. O onndldato que qutzcr Inscrever-se irá. á. secretaria asaignar o seu nome no livro destinado â. íaaceipção dos
ccecurrentos. Neste livro o secretario lavrara para cada. eoncurso um termo de abertura e outro de encerramento no tempo
propnc, os quaea serão assignadoa pelo diroctor.
Art. 256. Na mesma occaaião da ínscr-ípcão poderão os
candidatos apresentar quaesquer documentos quo julgarem
convcníc ntes. como titulo> de habilitação ou prova de serviços
prestadas 1~ sctcncía e ao Estado, passando-lhes o secretario 11m
recibo, no quu.l declaro o numero e a natureza de taes do-

cumentos.

Art. 25," A insorqpcão poderd fazer-se por proeuracãc, sí o
candidato tiver justo impedimento.

Art. 258. xo dia fixado para o cnccn-amento

da,

tnscnpeâo,

rcuntr-eo-uu o Conselho (lo lnstr-ucção, ás 2 horas da tarde. e,
lidos pelo soccctnno os nome, dos candidatos o os documentos
rospecuvos. SOl',". decidido, por maioria. uc votos, si existem
todas as condições scienttücas c morucs 1101" concucrcntcs, correndo a. vetaçâc nominal sobre cada um. Nesta occaerêo, lavr,:u',l o sc arctario o termo de encerramento, que será logo
asslgnado J 'etc dír-cctor-.
Al't. 259. Odtreetor fal'à oxtrahtr pelo sccrctano uuaa listas dos candidatos habilitados pcto Consctno lle Iustrueçâo, uma
da, 'jIl1WS muudartt publicar e a outra i-amcucra <to uovernc.
Al'f,. 2GO. l-indo o prazo da. inSC1'ipçiío. ucuhum candidato
ser.t u cna nrlmíttido •
. Art. ?6i. Si, Icrmlnado o prazo. ningucm ee houver inscrípto, o Conselho de lastrucção dever-i espneal-o por igual
t~mJl(l, c si, tm:rrVn'1do U novo prazo, utueucm apresentar-se, o
Governo poder-i. fazot-, por propoatn do Conselho de Instruccão
n nomençno de entre as pessoas que reunnm as condições exigida.>, por-este regulamento.
Ar-t, 262. Si não IUr possircl pore !J.~ ectcs do concurso
reu~llr-se ,) Conselhotio Instrtlcçao por falta de numero do lentes.
o ,1l1'o,_,j·OI"" communlcm-â ao Governo, para ser uutortzudo a
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convida r O,~ tentes jubilados que puderem cornpar cccr: na !;tlüt
destes, os lentes de outros r acoías super-iores ; c de t'1'10 dat'.:;
unmedíaí.amcntc parte ao uovcrno .
moArt. 26J. Si algum concnrr outc rOl' aeomm ctüdo de itatlo

I{!,;tia antes de rirar o ponto, de modo que fique illh:l1;ii
P:1I'<l fuzei- qualqu er da:; PI'OY,V, pOLlcl"[t jll:<illk, w {j i:npctli
lI.wntu perante u Conselh o tio ln.,h'uc<;iiu IIIlC', si o julgai' Iogitime, espaçm-d o act« ;\\.õ oito dia.".
D,\ declsào em contrar io ]JotlCl',~ lra \ r-t- l'CCtIl'."Ú l':u'a n (;0V('fIlO, interpos to dentro de :l·! horas.
Art. 264. uavouu o um sti cnndtdo.to. o C,)lwUI'~() q'l';i ndtnd«
pcto tempo que ao cousetu o de Iustrucc ào parecer suntcren u-.
;l1,é 30 dh"
.e
At't. ;~(\-). No caso de já haver tirado " l"llltO, uar-sc-t
ouho em o-cnsiá o PPl(ll't'l Iw.. «t-ci-va nuo-sc jj"v,unl 'l\k o pn·~IY~\J i

cejeottv o.

AI't. ~('l~, U'~il!I1Jldat"'lU!', mo-nto 1",1' llh,~i,,) do motcsu. r.
se rcunu- ,Ie qualque r tias provas t.lepoi.~ de «..mcç.u las, ou não
comple tar t, ioutpo nutrr-udo 1':\1'" n Ill'Uy;t (l!'~1I, lkal',t c:-:duiol"

,lo

COlle1l(·~O.

Arf. 21>7. A~ provn-, ,I!"
<'al11Nll'atko sil<) :
16 ,

the,o c

"C'!l,m', ")

P'I'::I o log.u- ti' lc·,i.,

tli'''::K'j'(..1.Ç,I\,;

2", prova e"cl'ip1õ'

x-,

prell'(;~'[io;

4", 1'1""";\ l'I',lika .

CAPITl :J/) X,\\"

n....

TI(ESE L: l'l~SEI:'fAl:.\O I'!:

coxct n-o

Art , ~Ij~. Xo uia seguhit e ao du cnccrc. auonto das lu-ci-id-.
pç"e>i cJ.tlit um dos c-a udidatc s <IPl'U'O'ClltaJ',t na 8oC}ct<lria lmo'.'igilld
u~ta.iJc~C{:iltlClltO 100 o:(\'mpitl,l'{'S de um trabalho
da'
1l1'G."So, comprc hendr-n dn trcs Jlropn~i~,'ú_~ sobre c:ul<l. umaÇ:"·),
m:1tc.l'i;<;o ,la '-adcil':l (\n,l" S(~ (leI' a \:I!:~1 o urna dis;;;cl'f.:'I
tamt ('111 ~i. ('~,:oJl,,~ d" (·;,n·lid: l!\l, ~1,I.r{' illlla da~ 1Ilf'~!ll<'" IIFl-

lerias.

AH.. ,'!..;:' • .\"0 dia. u;c en(.l'e~", ,h, ~h(',-"~, ,I scrr'c ta rio LI rara um fel-mo, que U uil'cdlJ í' a';oigl),"ll"i. dCl'l:.i.'-;Il],I,.l (IU~l{-'
O" l'"nilida lo,; que as upresen taram .
I
Ar-t, :!;II. S.)I·f:o c,wlttill( ,s do <!nn,-,ut'~.) ,,~ 'i1ll: não :lpl'csl.'l
o.
man-a-t
llió\
no
th('.4l'~
t.u-ciu a"
AI-t. ~; I. !.')~O tl\'IJtlis dI.' lan'allo o termo u qu» SI' rorc«
" 1H'f. ~;)~, " -ccrcta r!o lll:llId:ll',i -ntrcgn r a, todos O~ can-Ii,~"mp('Hdol'('~, c t'l"
J.d'l~ IIIll "X('mlll al' lb, rhcse-. ,I" se'ls
,
mettCl' á UHI l.':-.!\lllplaJ' a cu.ta momt.r o ,I,) COl'pO duccute
AI't. ~!7;~. n >'('(Td,n,l'irl Ol1id;,l á i~n:dnll'llt(' no , can,li
" dia.
,11),10<. l"t]'(i"iro;~!I,]". '."ln :l1lt,I'l'f',I<-'Il,'i;~' (ll' -iR h'll':l~,

acres

135

DO PODER EXECUTIVO

um" das provas
o.
do concurs
Art. 273. Oito díns úteis depois da. apresee teção das theees
roatteai -so-na a dcreso..
Art, 274, A defesa das meses serã feita por nrgufçâ o rcsó conctproce entre os oandtdatoa c, no caso do haver um
cun-onto. serâ, e lle mgufdc por cinco lentes eleitos pelo conlcgtu- O hora em (11W deve ertectuer-sc cada

sctuo de IllSil'll'~Ç;·lll.
Art, 2i~), :-;" ,'1\1;0 .to 1l.l'guiç'ão l'c,~i!1ro("a na-s theses do
iiJ
concurs o uu .tc a,l'guiç5.n lüit,t pelos lentes, nenhum a, 1\l'guiçl
e a rC"!l0tt iva dnli'st p'J<l,~l'fio 1Iu!';lr mais de uma hora.do !lo"'.
Ar-t. ~71~. Si n llU"lCI',l de concurr cntc ('"cedel'
continu nra a ;tq,rui,;?w n-.s <lia" seguintes.
Art. 2;7 ..\ l\l'guiç'ao H'l','L SC1Hjll'C fl'it:L segundo « oe.tcrn
tlrda in_~cl'ipl:['" <lu..: l',Uldid;lh~ e cru p rcsenen (lu c-nsetn o
i ustrucçâo ,

InArt . zts, OJíldlli ,la rt dc.csa., r-euni r-so-Im o Conselho de '.11,
strncçfu ) no mesmo dta, pnra julgar- do merecim ento ,l()~",(l, pro lhe
relação que
subscrevendo cada membro com seu nome, na do>
candida tos,
mi' dada pelo secrctm 'ío, couton.l o o, nomes
diZe!'
as segllillte,~ letras: B, que quer- dizer lloà j s. que quer
sorrrívet , M, que quer dize!' medtocro ; N S, não 8atisfuz .
encerra r-se-nt e toes rchç'õc~, cujas notas serão secreta.",

ücent com (O
em uma urnn com tres chaves, nUla rlus quaesmais
antigo uos

rtirector , Olltl'it com u secreta rio, outr-a com o
11'otf's (:a.theilratico_ (1 ue ti VCI'Pffi a-sist ido á prova, Ilc11IIo depois
u, urna senado cum o ~i1\cto dn. Escola c a. l'llbriea U(l~ tros clu-

vtcnran ce.

CAPITU ,O XXVI

.ut , '.:.'i\). 1':0 ::ll'gun;j{l IlüL util
r-uutdo o rousottio de tnuuce so.

,ICI)(ú~

1I111,~

lho (le!ba d« th081',

conuntssão de lente,'

11m;), iislu de 21.1

~it,1. pelo COIlSl'lIw de Instl'uC<'[,(J IOl'Illlllal'li1)<>1110$ sobre cada amu, das matcrta s (h ma-rua

el

cadeira .

AJ'!. :!E::). Em .w'!llilla. slll!lIletíOl'fio no Conselh o de Instru,
ou
"<:Tio ('1$ pOIl!~;< qUI' houver em oJ'~a.llÍz;ltl(>: r-, approvn dos
escresubstit.n idos 1101' ('~t", >'01':>0 pdo dü-ncun- numerru tos,
as
vendo o sC(~L'f'ktl'io ('S numor« . eUl']'f'·"Ilnlldf'HtC.' e111 pequen
l.il'lH (k p;!p('l, il!lla"." om !.;~ll1al\ll() c !'-1I'1Il:l" ,I' qunes. l.lt!poi:.<.
dp dobrado s, ;Wl':I'J hl.n~'ôHlls em 11m;!, m-nn .
Art , ~Sl. L"lnçal';\ ('11\ segui-la nm outra urna tit'ag dl~

presen tes;
papel crun os nomes dos tontos (JHe ,c ootmrcm tiras,
escrc-,
dessa I1rH1\. o lente mn.ls nutlzo t'"traliirli- nítc
,
vendo-s e os nomes dos tentes a ·in'(IIIO!'Ç'.:'iO (lHO forclll sortead os

{'
Ar/.. ~!K"?, S('l',\(l lo/!o rlopois ndmitHd o.> os {,{1.11didaios;
111',1"
ju-imeh- o nn «e-rem Ih i!l~CI'ip,::í'J lil':Il';i. um llnnWj'n lia
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dos pontos C, Ildo lido dirccuu- em voz alta o ponto correspondente. o secretario dará uma cópia dellc a cada. candidato.
Art. 283. Os cnndldatos recolher-se-hão tmmodtatamente a
urna aaja , onde terão, para. dissertarem sobre o ponto sorteado,
o prazo de quatro noras e deixando em cada. meia folha. de
papel urna pagina em brauco .
Alt, 284. A cada. nora de-te tl'akdho assísuvãc deus lentes
tios oito sorteados, na ordem em que estiverem oa seua nomes
afim do observar-se o silencio neccsserto e evitar-se Que
qualquer dos eoncurrentes cousutte livros ou papeis Que lhe
possam servil' de adjutorlo, ou teuua communícação com quem
quer que seja,
Ad. 285. Terminado o prazo, serão todas as folha" da
prova de cada um rubr-ica-ta-r no verso potes deus lentes que
uverom assistido ao trabalho da ultimn. hora c pelos outros
«nudidatos.
AJ't, 28G.

Foclmda. c lacrada cada urna das provas e
cscrtpto no tnvcluoro o nome tio "eu autor, socao todas cncerradus pelo eeoeetano em uma urna de trcs chaves, uma, das
quae. serâ, guardada pelo directol' e as outras duas pelos dous
rentes a que se refere o artigo antecedente.
Art. 287. A ut-n'v sont tarubcm sullndu com o :,ello (lo
p'>tabell'cilllc:lto, impresso em lacre sobre uma tira de pajml
l'Ubl'ic;"ra pf1loS (lil'c('tor o pelos dons !'('fel'i,I,-,s lentes.
CAPITrl.o XXVI!

.xrt..

:~0s.

Nu SCgllllrhl di:. nUL depois du prova c-evípta,

reunir-se-lia o Conselho (h JIl~tl'uf(:ib c obser-var-se-na qn tuto a
c~t;, prova o pro('p~·n ín.ítendo nos m-ts. 2:V e 2'30. menos
quanto :l(l numero d" pontos, que S,~I';t do 30.
AI'!. 2f'!1. A pretocçâo ~e reatízurã em plena publicidade
24 hOI':\, flcpoi~ de tirado o po-rto. dando-se ao candidato o
espaço

dI' 11111:1 1l(l1':J,

parn. 1':1zr:I-.'1.• sempre na ordem

MI.

in-

Sl'I'jpti'lO, 1':m'll1,l.nt" !,lILl,l' 1I1ll l':wd i.l:1t", ,,~ 'I\lO :;! lhe seauírom
estarãu l'c(~olhidOl-; :!. uma se,!:', '!'.' nlU!" nilo possam O:I,'i!-oC

omle ostarão íucommuutcwots.
Art. 290. xc ca-o de haver- muís fie u-cs candidates. serão
estes dívtdídos em dn"~ un mais turmas, que tirarão IJOlltO:;
diversos
AI't': '2fll. A dlvlsão das turmas se lU.d 1)01' sorte no din CI,l
que a. jn-Imciru deva tir-ar o pnnto ,
Ad.. 212. A tm-m.i dcsivu.vl.r pC'I:J" sor-te para'?" !og,\:'
til':'l'á" pont,,, iHI dl1.l. d:~ JlI'f)lcl,~·:t" 01;1, I'. -:uill<!c-st.J em tu.te
<1... mesmas ,lis}l ,si,:õc.'l.
Art. 293. 'rcrmtn:...Ias .I inrtamcntc us IJl'l,lec~'iJes, " Collselho
de lllsÜ"w~'iio I'C<lllil,-"f'-!l:t no mesmo .ue. afim du .1111~al' na.
t-u-ma do ui-r.. '!";.". Io:l.!':l·" '11l1.' 10:0.\"1'1':\ lima. u-rcoh-a 1l1'1lJ..

.ros
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CAPlTCLO XXVIII
JjA

PROVA

PRA.TICA

AI't. 294. Duus dias uteíe depois da prelecçõc oral, reunirda
se-be o Conselho de lnstrucç ão para. organiz ar os pontos
e 280,
prova pratica . seguindo o que foi indlcndo DOS arts. e2/9
do
menos quanto <10 numero de pontos, que será do 30 eleger
tlu prova
mesmo modo que se fez '(Iara formula r 08 pontlls
escrtpta , uma outra oommísaõc de tres membros, p sra rormntar
a questão, resolve r e fiscalizar a elabora ção da prova.
Art. 29::>. A prova pratica consisti rá em c)l.pcrienelall,
auetyses, mantputacõcs manejo de inatrumontos, projectos de
machínaa, probtcmns c nppuceeões numerio.va.
Art. 295. Depois que a conmussão nomead a para essa
prova verifica r que os pontos estão do accordo com o disposto
nos ar-ta. 279 c 280, o secreta rio convida rá o candidato tnsceíptc
em primeir o Iogar para, em presença dos deruaís, tirar o
ponte, que servirá. par", todos.
Art, 29i. Peíto ísto, retirar- se-hão os candldntos, e a commíseão, aoto continuo, or~auizar:l uma questão pratica importante, relativa ao ponto sortead o, devendo um dos membros da.
mesma commtseâo. depois de serem enes admttu éos na. sala,
lera questão em voz alta e pausada, para. todos terem sctenctc
delta, seguindo-se immcdi atamen te a sua elab.rrncào.
Art. 298. A Pl'OV<t pratica não durará mais de cinco hOI';)',;,
termina rá n·) mesmo dia e será comrunm a todos 0" candidutos .

couunts sao upre-cn tnrã por esm-ipto ao ConS'U.'l. aprecta câo sobre o mertt r retaüvo das
prova» (')I.\tibi(h". bem asstm to(l:\'l as ctrcume tanctns que
'Passam inf,erc,",~l' no jutuam entn.
te
Art. 300, .\ lH'UV,1 pr.rtica scrã feita, sunutta uoamcn
não
pelos candidatos, prO\-j;lellei;tlld()-.~c «e maneira. que cncs lJUC
sonham l'Ollllllll\lic;I(::tll entro ,i ()1I com quem (11101'
•\1'1.. 2!lQ. ,\

selho de

Ill~trl1cçâ'l

toja.
rc-í.ctoi-io '1IlC c.ota um ,lo; (~::til(lidat(l'; eprc"s seus calcujos c ubscrva.çoc.;, se ,'á raj'riudo
justiüea
scnt.u-,
c por todos os outros caodíd. uc-.
são
eommípeta
cede
Al'l. allL n

Art ..']1)2, ucruutc a exhihlçfio de-ta prova. poderão
tambum inspecc ionul-n os outro> membro s do Conselho de In-

~~I'ucçio

que n<lo fiZI1l'ClU pzn-te da commts sào.

jlll:;-aIlH;llto ':0\11''; () meru.i desta. prova "8r:i.
.
p.u'a o que ha.\·CI',t uma 4" urnn .
ouun-,
da'
ao
r<!f'lltICo
,h -~o
. \1'1,. 301. Qua[J(lo () CUllCIlI'';<) 1;'11' para. ti. 4~ cedeu-a
.
nu ,r) vil:)' "adeil':t doI·' nuuc, n.io ha.I''--'I'á- 11I'OV:1- prnticn
~l't, :l():l. O
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C-APITU.O XXIX
DO Jl.'LGAME:-<TO

nos

CO:-<Cl.'l'J;Ü~

Art. 30::>. conctuída a ultima provu. reunlr-so-ha o C01\sclho de Instruccào no pr-imehu dia util, em sessão PUI)Jica., u
na, sua. presença n.1Jrir-sc~lt~\ a ur-na das provas esci-lpta-, c,

recebendo ereta cendídato a que lhe portoncc, a lerá em

VOi'

alta, guar-dadn a ordem da ill."Cripç.'ill.
Art. 301;. O eandlduf.o que nessa or.tom ~n s~';!llil' ao qtuestiver lendo, velará sobre a tl-lclidn.le tia leltnru, Ji"c<l.lizan<1o
o primeiro Inseeipto a nu ultimo, Si houver um ~Ó candtdutc.
:t tlsenlizaçáo caberá a um dos lentes que o dir-cctot- designar,
AI't. :~07. Concluirla a lPitu!'<l" Q counuisslio de que trata.
o art. 294, eru sessão secreta. ('.\aluillal';i minucinsamr-ute eadn
uma da' allnditlu;: pr-ovas e Plllit/.il',i ]':'.I'O{;('\' >;"hrü e!la; (k
1ll00!O idelll,ieo ao pj'('~elipt(l!lo 1u·i" :::jJ~l.
Alt, 30S, O CCIIl>'el1w de hl.~tt'll'-'~'fu.', arú~ a I<:Hul'iL desse
ll:u'('CtW, julgadt (lo mocttc das provas l'ú'ril,tit~ na !'Jl"lln dll
art , :?iH.
Art , :'IOD, Em seguída o sceretuí•.l !crú, depois de se
abrirem tOlhI\> as 111'11";:, [I;: 1I0Üb obtiJas pelo" caudi.latos nas
quatro prnvas, mencionando \li; nomes uu'> membros (111e n- ron.
Icr-ir.on, alilllll) lH'ol:l'([e<' ,; apuí-acàu das tuexrnus notas.
AI'L. ;]10, 'renutna.t« ;t upuracüo, só serão consídera.ro,
habuítados os ca.lltlillu!{l~ (JlI'~ reunirem maioria nbsotuta de
notas boas.
I'a.I'ag:r<tplJo unrco. õu.unlo. pon-m. htJUYCI' um soi enndídato, (j numero (le notas toas ('"i~id~s p;.ra hahili!iM;'ãu será de

dons terços,

ArL 311. O tl-J,'cnl.e que não preseneii11' alguma da s proyn..;
lI.'io 110derJ julgut- e "s SW\~ Ú')t.l,~ 11<l" outra-s pt-ovas n"ih ";{'I'à,l
tevada , em conta tle julgamon!o .
Alt, :112. A c1as4lic:l.ç'50 ll.)~ candidatos IEthilikúlos far-r--ha. segulHto (I numero [li; llt'l1t' l!v(l~ que cula 11'11 dell~~ Ii~lj:.
('bl ido.
§ L" ~i '(.llll".,,, livorr-m 11-'1I.d num '1'" (!e n"L~" 1,0a,.:, bj()(' .
."i houver- cmpnte, sorã llle!lJOJ' da~,ilk<l,I{I (> (':l.~j(li,l<\11) '111"
reuntr maun-ín de notas sorrrqvcts.
§ 2,0 Si houver 00\"0 empate. s('l'á molhoc l"h~"iflcatlr) u
eandilhlo (lue já tiver exer-cido lia csoot.. , cem as mulheres
rcroeenctcs. etu-go êc íusn-uotor c especialmente {I ac tnstructor
'!a~ matertns que constuuam o argumento tia cndeu-a .
::; ;1." V"l'ifll'ado novo empato, deei,lil';' I.' dt\'ed,'JI' c '~~l "vil'
,h~ 'lua!i<l<I,t\e.
Art , 31:1. Feita 1t (·!;I.·~ifka(."io, o ,"eel'l1~al'ju I"Vl';Il',t {,III
"egllitla. urna il(,b, em q'v- ~(; 'v.. hem rcf<'l'j(1;"s tnrl,h:l_ "i I"

-umstnnctas oc.orrtdav.

xcros

00 PODER F.Xr.Cl'TlVO

:'\0 dta l;l';!llint,) rcunír- sc-ba o consetu o lk
l' (. oníctc 'h
lu.~tl'ue~.5.o papa, nos termos 110 'H't, 254, ;;I~'sigllil
propost a.
Art. 315. Este orücto sortt nnornpanhado da cópia nuU1CJlesertptn s.
üca das aotas do processo do concurso. das provas
,I,
do rctatorí c dos coucur- rcntes, do; pnrocee cs tla. commts são
!IUe se reterem ,s arts. 2~J9 c ::07 c, aínru disto, do uma infurmação do dlruc tor, 0\1 uo quem âzer ;'I,'; suas vozes, sobro tn!la~
manctr. c
;"\8 circums tanclas 00''''I'1'i ,\a8, tom especia l mcneão üe.
Ih'
por (1111) se uouvcr. uu os coucurr cnte-, ôuronto ,~~ provas,
"
quae-q UOI' titulo:> du lnhllila' ::'in qUI) touuum (~pt'('~I~lltõl'l., o 'I..'
o.
!ll'cs;'l{l
haj-un
tura
porven
que
3
80r\"i\,0
Art . :lll" Em todos os a-tos do ccncues » o l1il'Ccl,,1' dC\""I';j,
Art., 31·1.

"ldgh' modcra cãc c curtl'lia

entro

()~

<lrg-Il('nlc~; S'I;<p"I1"I~r

11

palavra , !>OI' algum tClTIllO ; wtvcrtu - e impõi- f:.ilclIdo 1~qllvll,;
l'
que Se exceder , c mesmo su-pcud or u contínu ação {IH (IUalqlw.I..
1
ucto do concurs o, dando Iuuuedr atamcu te p<lI'II' ;1.0 (;U\"('I'1\
occort-ído,
Art. 317. O; e-tos do c~hibição das provas nâo IlOllcl';-'"
roaüanr -so sctu que c~t('.iõtlH'cscnlc a mntorra rtos 1Ilembl"\~ 11"
C')ll~ellio de Imtl'uc, :,l'!.
TITL'LO UI

CAI'ITL UI X\.;\.
1'0

l·l>~,-,.\

I..\1"11:> rs'ru ,\'1'[ ,'lO

Al't. :;1"', O pt'~~() . r l i-..dmilli~\I'''li\,', dvil ': milit:u' ,IH
esabelc euucntu se cumpo\";i. do:
I direoto r. oliki::d gellclid da iHntaU;\ :
I vtcc-dtr oetoe. eõll'iUi,) .rc mal' c gllCl'l',.I, "11 .k I'I'õl,;..:at;l.
'1111' ~·Pl'ii. o commnu d.rntn do ""l'jlo! k nsph-au te-, :
I otllr-inl ;l11111'1'i"I', C"1l1 alt.l'il'lti,;,·jl'~ dl~ illlllledi a(n 11"
un.vto :
I uflk-inl ~IlIWj'i';I'. !';tl'a "

'''l'l·il;o p.'-'preh l di} "'ll.·~" ,lo<

ruucnmas ;

(l!',kll~ !I.) dimdll\ ', l·::<pilií.o-telllillt,,;
I i\iU,.IU:lllC oi,) l'OI'PI' üo rt~pil',Ulte"" l'''"ll\tão -ipnellto ;
28 ontctae., do .xnpo <h ru-ruzula, ill-II'udU t'e< '.~ ill) 111'j~lIl<1
tompn nfficiaes de sr-rvl..'J ,1;1. c-eoía :

1 ajudmt o 11,'

:1 lWI'lnr~ul(JI'{'-' :

~ llIaehilli~la.~, ~l~lldl) lllll

<)

ill;;.l.l'il'~[(>l' ,l:i.'~

I.l,. curso do 1,ladllh i\ u llil',"'('-,l ' ,la utâclu-

aula ,Il)

::l0 unn»

dI: J1liVllin:l_ 'l,)
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oetabctccímcnto, e o entro, tustructor oJa. 5~ aula dos z- c 38
annos do curse de machiuas ;
3 medicas, sendo um o íusn-nctor da 4" aula do 20 al1110
do curso de marinha;
I commtssarto :
I sub-eommíssario ;
I secretario, offlclal da armada;
I sub-soocetarío ;
1 ofâcial de secretaria, servindo de archivísta c blbllothecar-ic ;
2 nmunueuscs ;
I porteiro;

I ajudante do porteiro:
5 contínuos ;
4 servcures pa.l';t os gabíuetes e tatoratoríoe.
Haver-ã o seguinte pessoa! auxiliar:
I mostro ;
I guru-dião :
I fíe! ;
I eecrcvcntc

I armeiro;

;

I fiel de torpcdcs :
:2 fieis de artilharia. ;
8CI'l'allwil'o;
'!- carpinteiros;
2 c,llill'mcil'os;
I

servente eurcrmctrc .

4 maetuntstns 'mh-:t.illll;tnfe, ;
8 fOg'lIista.s;
4 oooranos dn. du'ectorta do macutnas do avscoat, sendo

nous de I" classe e

(\'m~ d02~,

.tcsucodos pua-a o scrvíco lIa"

ontctnas E' rla o-eota :
:2 o acr.u-tca d:t dh-cctorla do torpedos o eleetr-ícldade.
~ell(\" 11m de l" «iassc e o outro de 2", destacados para <)
.'''j'Yi,:.' I!:l «ülcinn. c tlu escola;
'z onf'I"I]"jo_ d;l ,lll'ec/ol'h fli: artilharia fio arsenal, sendo
um dl' (, d;H.'l' e 'J nU!I'1.J {le :}.\ ,ll',l;1,e<l,oI"" IHl'<\. o '!()]'vkO d:l
dl1ctn;t (~ d;~ I's('oJa ;
;·1 p-rtrõn , ;
roupulro,

ajudante de roupciru ;
I

deapeuseu-o ;

1'.1 serventes de copa;
12 copoíros ;
J cozinheiro;
~ a.iu,Jante" de eoziuh»
? cornctotros ;
30 111lll'inhei)'(1i contrad:l.'[os;
1 L"!1;ll'dn du 11"ta·lhlio ,Jp innlnt::tria de marfuha ,
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CAPITULO XXX!
DO DIRECTO R DA ESCOI,A

Art. 319. O dírectoc -é a autorid ade superto r do estabele cimento ; suas ordens são termina ntes e obrlgat orias para todose
os empreg ados, civis e militare s. que nel!a servem , inclusiv
os membro s do magtste rto.
Exerce superio r íuspecç ã- sobro a execuçã o dos Pl'Oos
gramm es. dos cursos, tios exames, o, em gorai, SOOl'C tojos
l} determ ina, de conterl'Cgnla
E;'"lJola;
da
serviço
do
ramos
midade com o present e regulam ento e ordens do Gover-no, tudo
que disser respeito :í rncuna Escola ; sancctona ou rejeita. as
propost as do cou-etbo de Inatrucçâo, órgão consult auvo em
matéria da tnstrucç ão escolar.
Art. 320. Nos seu,;; impedim entos o du-octa r sei-a subsütuido pelo více-dí rector.
Art. 321. O dírector-, corno ch~fo do estabele cimento , «
tembem onere do corpo no nsptrnruos e I) nnico r,'.'~polJs,'t"l"eJ
pelas medida s que mandar oxecusar.
Art. 322. O drrector (. <l. única nntorblade a lmiuistr .rttva
üa escola Que se comruunica dtrecta meutc com <) xnnístr o d,t,'
Marinha., e sempre que 1ize.' subir i Il1'CSCl1Ç1t 'lc't'~ 'PI:tlqUC
propost a. dant sobre ('Ih a snn opinião .
Ar\.. 323. O ôu-ccvu- us recebe orlicn.~ li) "'linbü'o ,la :\1.1rmlrr ; no exercíci o li'! S1111;; Iuncçlics, se commu nrca drroetamente com o vice-dtt octor I\() que rol' CUlkerIWI\[(' ,l'l serviço
militar e escolar do ostahete cimento ,
Art. 324. O dircctoe ê responsável tanto pcla (;Xecllç[lo de
pelo
todas as dispcsiçccs contida s neste rcguram euto. como
que "
cumpri mento do regimen to interno e dcmn.is ordens
novceu o julgue ccnvcnt ontc deter-minar- para a esnoln ,
Art. :l25. .\!'·m 011\" att.t'iuniçiíes que !llc'il<J '~vn!i'l'itla'
por este reguhlllullt,'J. incumb e-lhe:
I". correspündül'-,'u du-cctnmencc em ubjecto do serviço
cem qualque r- a.ntcrtd ado civil e milita!' , excoptu ando-se o,
i\lillL~tl'<lS e govcrnn dores de Eshllos ;
2°. ndicür 'J detalhe ,lo sm'viço militar gemi, crdínar to c
extruord lnaj-lo do'! ollil"ia"~ I' Jlr.~ça, t~ ÚOi ccm.us empreg ados
snh suas ordens ;
a 01:1
3", suumou or ,t npprovo cão do xnntstr o (L~ .:\l'n';nu
curso
o
para
ão
Instruec
tle
O
Con~cHI
pelo
accertos
mas
program
tneonco e pratico düs aspiran tes e, uma vez cpprovadoa.
razet-os executa r ;
de In4°, npprovui- os compnm uos designa dos pelo Conselhopropô!'
str-ncçâo ll;,rtl. uso dos attuuuo s nas diversa s materta s, caccctto
,
:10 Ministr o Ih :lIa.l'illll<t it ímpi-cssão tios que forem
par'n I> ou-tno <bs <1i~eiplina; nus cureos ,
í

li2

:,', excrver

_I,:TL'~

If' j'(I]>U: EXIU:i'I\ <l

iTl~1'l1'~~'fl'J 'lci(~n-Ulkt,

POl'

si

<>111)01'

rntcrm ouo

os muthodos de f'llsin,); C:'(Cl'lJCI', coejunvi-t nueutu com 0.'1 tttul.u-o s tla,~ cadeira s í) a'II[\."', a pl'eci8a
:;-ilallda para '1111' os lll'llgl'am!H:W das Jicç'(,es não sejam llllidili-

d(~ ,~"mllli~..:uc~, -otu'c

cados :

li", ínnn-m nrco ~lillbtrü (h ;"Ial'illh", soln-e a pnn tualidad n
o ('('rl'ccç':l.. llo.s nm.a-ío nu-ícs rln c<;'(,I<1, tnctustv c os do mnri-slru'io ;
eufo ;
-;0, f:1WI' toma]' n ]"1:1[" de turlo (l1'r,~'o:d tliat-iarn
.
ente, no servi-o
~", ussísth-, sempre que julgar- conveni
lcct.ivo ;
!I", presidi r aos COll~lIr~OS que se ra.çrt.m na cseula e nctlea
votar;
10. Ol'g"!llli7..1,l', de uc.su-do com o lli..:p]s~o pelo Conselh o
de
de 1l1<1.J'll"'·;"\O, hOl'al'Í<l Ji'lI':t a~ .uuas. tlesigna r as turmas
nos cxnnies :
o_\!ln1illiUlt.k~ e e~~:dJde()el' ti. ordem a scgutrli, r.OIlI-OCiU', jl]'esiLiil', ndiar, 11I'Ol\)[,Pl' o suspend er as
ccnvcní eutc,
.;('~~'i(>s du CUII~olllO de lnstrucç âo. (111 unlo .inlg.1.I'
duveu.l o, no \':1,-0 de 811Sl'OW;.1.0, illllll{'(Ii,'ü,l,lllente commu ntear
<1.0 ~línjstr{);

I!, murem- a hora 'ia" sos-õcs d,l Couselhu üo Instr-uccão,
de modo que não scj:1, pt'ejudi ca ,I,) o ser-viço Iect.ivo :
J3, a .siguar com os membr o, pl'e~clltc" d a, rorcrid" , coms,
lllÍ>sEw as aeb,; dn-, ses-õcs, fazendu tOIUé!.l' o }Jonto ,I!},; ausente
;
dia.
mesmo
no
lwh
dado
aiuda que tcutuun
1.1, nomcru-, de cuu'o os empree nde- da lvlininis tl'ação, na
ínfalta »n intpcdit uentu de quntq 1Ie1' ,Il,Uo_, quem os substuu a
~i o proa,
Mm-tuh
da
xüutstro
ao
nienmlo
commn
'lJte,
tel'iJlaJw
vtmcnt- do empreg o uào lo!' de sua compct cuctu ,
l5, dccerm rnarc !'t';.!lll.tl'ilal'o,;:cl'viç(l da -ocrcta rta e da
hiblinth ecn ;
Ir" requisi tar p:.I.I'a o cnstno o.;; instrum entos, app<~l'db.<)s.
modelos , arnues c qnaeaqu cr al'ie!iw ws ncccs-a rtos <to mesmo
ensrun ;
n
li, nutoriz. u-, tendo em vtst., as respecti vns verbas,

ec,1,
aC(juisl<,:ão lI') llllC lo!' necc~."a.l'j() a 0 expedte uf.e da iJllJlioth
to
c socret u-!n, iuulusivo ri- ,l('(l1lis[,)ío <Ie livros 11(1I'a o augmcn
d;~ bn.uotu eca ;
]S, eomuun ncn.euo ~!illillterio da. :\llu'[nh a torla c qualque r
;
VU~;~ que se !ler IIU corpo de e-nsino til. escola
e regulaUJ, dcsiguar -, observa das as dtspostc õcs do present
mento, o membro (lu magístc rto que neve eu b,t\ tutr a q 1U11l], uor
01111".1 no Ca31) (lo 1\llsencia. UP algum ;
ls
20, tutor-ma r o GOVC!'IlO sobre a. oonvcm encta c yaDt~geltoda troce (lo cll,ucil'ilS f) alllas entre tentes o entre os rnstruc
r-os entre si, nas mcsuas sccç·oe.", sempre que as necessid ades

.lo oastno as-tm aconselhem ;

":!.l, cum cxcnp~'ão ÚO passonl de cnstno. dar licença aos emdo
pregado s da. escora, som perdes de vcnetm ontos, não exceden
de oito atas de uma Y07., ucru do tr-inta em 1Illl anuo ;

acres 00 ronae ll::urCUTlVO

''3

ae. pl-'J,'Úl':'" \lilli,-;i,l'o du ~Iarinha quaes juer- medidas úteis
no o.utno. lle IiIOJ'J que este acompanhe O~ progro-aos "h

"jJúc<'t, -ourcen.to un p.u-te prousstonal:
:<>:t maut.er-e f,%~'l' mnntcr-, tanto no estabctceimcuto com»

Il')S lI:nilH ;i- ui.-;PO,"il.l.IO da cscct., e a serviço do cm:in0,:~ mutor
ordo.n () rogulm-Idade, (lo modo a ser POl' todos otecrvnda a
mais l'i,:,<"J'o,;t ,1i,"'ipIiJlJt;
':4, Ií"c~liz,~t, ",li"l)Olldiodc tnllasa" qa;\lltias roC}clú,leJ,s para
as ,\I:'''IJI:z:,t>' (lo ,·...cl;thúlc';illlCnL(l, (lc_spez,tS 11110 1'!,j l)oiJorão St;1'

rcítua sub expressa ordem;

%, rubricar o_s pedidos pn'u as dcspezas lIa oscota o as 1'0·
lhas tio) pcseont do ensmo c demais empregados quo devem meusalmeuto SOl' cnvta.ías tt repartição fiscal;
26, l'awr rever-ter- o saldo do rancho ,llls nsphvmtcs. /li o
uouver-. em lJcndki<J .Io estabelecimento e do PI'OPl'iO i-anchu ;
27, pr,'pú!' 1W :'Ilinbtcdo tia -'Ial'inha, (1I1an,lo julgar convcuiente, as 1)J,)l!ilka','iks ncccs-su-ía-r a') regimento interno da.
escora [,fim !~ tet-o sempr-e em hur-m rnin C'Jm o di~p\J>to l)il
presente regldaJ}lellto;
.28, lhr ha.ix.... ,t0S ..uumucs com perda, participando ao Mintstro da ~!rI.l'iI\IH", que per eâeltc das dtsposiçõas do pro-ente
regulamento tenham tio '1,'1' eliminados d't matrlculn,
2[1, impór. ,~nrl'e,--,di)1):l.l e admíuístratlvaruentc. :l', seguiute.'! pcuaa ;
a) rcprcucnsão simples e suspensão até oito dias por negligencia ou falta de cumprimento aos deveres :lOS empregados
não docentes sob suas ordens ;
b) rcprencnsão em or-lem ão dia ou "pl'i"'-[o até oito días, por
ncsobedtencta e insubordinação, ou por falta coutca a moralidade e disciplina, tambem aos empregados não üoccutcs sob
suas ordens ;
,-) provonü-, P,;l' oílleio, nos membros do corpo docente da
faU:.. de cumpt-lmentu de uovores por oucs prauce-ta no excr"i cio de seus cnrgus ; ,~ nos casos de rctncídcncta ou do maiorgra.vidade, rcvnrac couheciutento da Ministro da Mat-ínha, que
poderá punít-o-, com n, pena. de suspensão do exorctoro do magtsteno por tempo nunca maior de tree mezes, ouvindo-os
sempre sobre as l'alt<ts que lho foram imputadas;
30, informal' ao Ministro aa Marlnha, si chegar ao 8011
conhecimento, ter- 'lualqucr lenta ou tnsu-uctoc curso purttculm- tia materia que prúl'o-.;sal' no ostobotcctmo.uo cmotat ou
daqueíta em eujn mesa do exame. por força deste regulamento.
deva Iunccionar, afim do quo, uma voz provado semelhante
facto, por inquerito detonutnado pelo Ministro tia :-'farinha,
este o suspendu do um fi1C'Z a um anuo, com c pnvuçãc do
suas gratificações;
31, epresontm- annualmento ao xnnístro da. Marinha, até o
fim de fevereiro. um relatorfo mtnucioso sobre todos os serviços a seu cnr-zc o occun-cncíae, em geral, havidas até a dtttlt
,l~ :11 de dczemuro.
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c.\I' lTl' LO XXXI!
DO YICE -ll\Il. ECTO R E

Co)DIANDA~TE

1.>0 COR ro IJE ASPIRA;-.;TES

o de aspi rant es (, 01'8Ar-t. ~2l>. O com mau dau tctardo(locorp
rido corp o,
refe
mul
ucno
-pon savc l peta cõuc
;llh n!e (lo COl'pO de a-plArt . ::J~7. Ao vtco -rür ecto r commn
i-antes com pete :
I'', subs títut r o dil'eot<n';
clto exig ir, aind a 08!110,1I)
2°, uux tttar o dtre ctor , sem pre que
ouc prc- anto .
Conselho de Inst rueç ão ;
3°, C'lP1 Jlal'C "C'1' ás sossaes d'> oi-do
ns (lu ntec ctoe , info rma l-o
H!<
tth-rni
tran
('
uer
i-oco
4°,
ento .

so dere m no esta bele cim
de tOlb_" as occnl'l'cnc\:)s quecon r-rm c f,:,1' indl cndo pelo di'l1'
l>lilH
)
iscrv
uota íh.u- o
roct u;
pnrn que os emp rega do,
',", apptioru- (0([\) o zeil ec_"lol'ÇO
toda
fole cond uzam com
uos
alum
os
C'
quo lhe são subu rdin ados
lli~('jplin'" ;
ade, toda que stão ru-genta,
o-, reso lver sub sua re-ponsabllid
nuo illlJ nedi :ttam l'nto
ãcvc
,
du'o ctor
que não pos- a o-pu 'nr pelo Wfio
,\(la.;
tOlll
ocl'!
dchl
da
este
1t
e
dai' part
neprov iduncin., quo julg ar uts,", 111'('Plol' ao .lircr-tor- ns oma
a.
o,
vaçâ
íuist
rulrn
de
ccss.u-ícs para melh',l'al' o syst escc iptu raçâ o do esta bele cicipl ina o roru o-üu onto (' n
men to;
no '\ircetol' uma exposição
8",a.l'l'Csental' sem estr alm ente
;
o
cru-z
seu
,L
icos
i'csl lmld a dos scrv
eaa
men tos de rece ita e deap
9°, verí üca r todos O~ docu
és mão s do
g,tr
t'he
t-os
raze
c
os
Qn1!rela tivo s <t escola, as~i.
lIil'<".'l.:tül' ;

c flscalizar- todo o serv iço,
10, policial' o esta bele cun cntu
ío com o que se ach a prerd.u
orm
conr
para. que este ~c faça de
cnto s e tust ruce aos nad as
tam
ivgu
set-Ipto Jl,lfol orde ns (lo dia, ;
l,elo dh-ccf.or' c {ll'i.. xün tstro
l'ovôl.hl pr-Io ctrre ctor . o ser11, pi-cs erov er-, clcp ,i>< .1(' <l.pp
tccn i (ll' auxlliu.t- no .tc-omo
11lW
vtco dos o(lid ltt'S J~ :u'lllt t.ola -tou tc (\1} c0111O.
mao
peuu o d,H í'uncçôcs dc com
a auto rida de do e-ta bele Art. :-2". O v íce-dii-ector' f a uuto
se com mun tce verb al
«ue
a,
cnct
ctrn ento , fo.'rra. dos ccsn s no ucg
(te serv lço rrulttar-.
eto
obje
em
tore dtre ctam cnto cem o .luoo
llirei(.'J a aloj ame nto dccc nArt . 3?\l. O vj<:e-dirertul' tcr.t
n., esta belc etm onto , pelo
ur
noit
pruora
tom ento moh llia, lo, dev
.
u.unos t1\W.~ Yf'ZC~ p.u' sem ana
tmm edta to (' o commrssavrc
1\1"1.• soo. o vtcc-dtrcct-u-. o,;"p" ,lqlO~\tad{)~ no ,'"Ir e da.
;-;II,",
p,~I<
são os rc-p cn-n vc-s

escora.

...

A01'O' DO PODER USCUTIVO

C.\PIlTLO XXXii!
DO OFFIC1AL Sl'PERIOIt l)IMEDIATO AO HCE-DIReCTOR.

Art.. 331. .\0 omeiaI superior tmmcdtato ao více-dtrectorcumpre :
lo, substituir o vlcc-dtroctor ;
2", auxiliar o více-dtrector em todas o" attrihuiçõ(:,. que
lhe são prescríptns neste regulamento ;
3 0 , dar parte ao vtce-dtrector- de tudo o que cecorrer ;
4°, guardar uma das chaves do cofre, pelo Qual é um dos
reeponscvola.
Art, 332. O oflicial superior terá um quarto mobiliado e
deverá. pernoitar no estabelecimento, pelo menos, duas veaes
por semana.
CAPITULO XXXIV
DOS OFFlCIAES DA

AR~IADA

AO

eeevrco

DA ESCOLA

Art. 3;)3. Incumbe aos rn-rructorcs, como aos otãoíaos ao
serviço da escora :
lo, auxiliar o dírector, více-atrectoe o o immediato, na
manutenção da disciplina mifítar e íuspecçâo de comportamento dos alumnos no recreio, nos alojamentos, sara de estudos, rerettonce e em todo e qualquer legar a que os mesmos
ulumnoa devam comparecer reunidos;
2G , desempenhar todas as obrigações que lhes forem marcadas no detalhe de serviço organizado pelo vice-dtrector ;
30, dar parte ao immediato de tudo o que eceorrer ;
4°, Inapoccfcnnr o estabelecimento pela manhã, antes de
entregar o serviço.
CAPITULO XXXV
DO AJ!iDA:'>TE DJ CoRI"O

Al'í. 33·J, Ao ajudante, além das attribuiçõcs ouetozcs /ts
uc ajudante (lo C·OI'IIO de or-zanízacão mllltar, compete
r-, fiseallznt- constantemente os uniformes, livros o mais

otjectos pertencentes aos ornmnos ;
2°, vermcar dí.u-iamente em pal'ada as faltas dos alumnos
e 'ornar conhecimento das causas. dando noticia ao vtce-dtrector- de todas as occur-ronctas dtor-ías sobre suas rncumbenclce ;
3°, tnapocctonav üturtamente os alojamentos. rerettorfos t"
salas de eetu.lo ;
Executivo _

t~07
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deV':l'mina{;ào rlo víeelei- as oi-deus 010 lha, ccnr orm c ti,euto s ;
fie a-pu
.üre otor , em pres ença do corp o
l'clo içõc s dos aep tran t 's ,
4~,

õ.s
"", ns-í sur rrequcotcmento
;-s ,1e dia, de copa o de
.llvi dir o SCl'viç,) uo ron ,;l,. cuer

0",
l'Í;\lllcnln
ajuj amc uto c Insp eeci cn.u ' l!i::O

víço dos a,qJÍ )'il:l lcs :

7", conim-urdur os

~"l'l'eidos

(1~

livro s diai-ios de ser-

eera c- "11 "\ elle-s nssí atir,

('01' nece-sarto ;
r autu ., quau.Io em form a8", cornmaudac o 00r1)(} ,Ie aspi
ture l\h'lt da. escola ;
ctmontc l) rnator tempo p,}s~i vel ,

quando
'l<>

.tcmo-ar-so no cst.rtcíe

:
Ait. . :3J;;. Cüm pdL ' aos mc,li<.;os
vip"oJ':~'~Ul a to,los IH .ndi
'.In.
(;~.
l ", 1'1';,;t,u' os ,~ül·\·içj·:
ci>;
dont
j"l."i
a
ncll
.l,,,"s P(TtCll<.'Cnh'~;~ esco ra B le de l1l(·di(','tm('llto.~ que rocc itar- ,
2", e-cammna- <1, 'I'wl i<hi
]>;1.1'1.,. ao vtoc -rur ccto r fie quat«ate s ,In Stl.'t aPIllica<;[IU, f!;tll;]'l .s'·' a este resp eito com o em runfio
'lu01' n.lurso que <:lIlCOJt!':lI',ícos
1\;1. C'nf ,'rnn l'ia. ;
1."I<;fio ti':! di('l a" c mri s scrv
;! ;1. -cu
(~ nnnu .vl (lu~ ('nfc l'm".
sat
men
ca
usu
:1", jazer (\, esto
;
lies
rv~ç
oH('
vns
"".1',,0, com as resp eeü
os n~pil'[l.n{C''i que dere m P:U'tt1
4'" oxn mtn a:' dim -íam ou íe
lt.uí o ao viee -du- eoto r,
resu
o
<le t10C'11te. com muu iouu do
\''lta.\n sanitru-io dos J.IUIll110S,.
(I
5", (')(amin:u' meu sabn ontc
c
oom (l,)~ que. pul' euje rmí. tade
,
(to
,lccl:cr~l,l', POl' oscr tpto
P:\l',," o «u-vn-o ,Ia mar mh.
l<)"
\ita<
s,d)i
impo
rem
se acha
.[!1I<:l!Tn. ;
nspí rant ea em SIlI1\l resi. lonno, vísl tar <:l insp ecci on-u - o.~lhe~ ror «cte rmín a.to pelo diquo
pre
sem
itnj,
ciit~ ou no hosp
l1t.:,'ln de t:t('.~ jll.~pcc,:üe~

°

'-i'iu 'l 1',·;;l
1'(.<'t"I', ;t (pll'l ll ,,>lIn lllllll ic'<1.
j';
íllt"' I'lIle dio r!o \'i,'p ·dil'e et<)
~.
prov i.Icn civ- , Ilüc'~.~~al'ja~ p::\l'
i", 1\,.1' iIlStl'Il"(i),~" (J pCIIi:'~I' <1"I:IÇ t ,io ml'l h,'l' mod r p<l~,iY()1 :
..
-r
ruo'(\11) o "C'rl"ifn ,\;1, onre rnuu
-dh- ccto r 'l'la1 IUC l' indi cio (10
::;~, p.ll· ti,;ip 'll' ao vIcc
osta belu-

put'

cn, quo S'1 manttestar no
rosn a cont".tgi!Jsa 0\1 ephlomi
. atai uo.r o mal ;
ptun
s
moto
os
o
cand
indt
,
ento
r-im
pr'aç as, quan do for couv e0", reva cctn ar os alum no-, o U$
:
tlca
uicn to esta med ida prop hyta
. <10 cnro rmo tr.i .~"hl'e:t
IIl", ,1.11' illsjl'll":'Jl'~, por r"q'"fip(o ~ (I"" -onv .or ao t.['ata_
'I 1I1ai
"I'loli",tçii<J <I'H l'f'fll",Hu,_, .li<oi:l."
11Il'i1W do>, doo ntcs :

e,

qun
1"o1'IIC,~i,lo":l (). cola , 0$
I lo. cxam m.u - tu, los us \ i \".'1'('~app rova câo ;
sua
a
com
rtos
acce
S'~I'
~;l pote .ao
[ ma trtcu ta "li q-ia csqu cr
12", insp c(;d ,m:t r os (':tu.\í(l;tto-:;>cto~',
,lil'r
n-to
'l'h
g'l!t
'J'ltl'o1" pc-s oa- fk"'i

C.\PI1TLO XXXVII

'"

DJ ClnDilSSAIUO

..l,rt. 3:113. Incumbe ao commtssarlo.
1", fazel' u. oscriptnraoiio dn receita c dcspcaa (1 ruats 861'vícos que lhe competem, ,te ("Jll!4JI'miuadc com as disposlçêes
em vigor;

s-, i nspeeeíonm- <Iiariam,'ntc o esta-to dos pmões o o serviço

da>l cnaíubas, pulos {IIIaC's
3",

ter n ~()U

<",(I'gO

l;

o priocip:tI respousavet ,

totc o armamento e artllfados para o

ensino dos :dUllJn"" nos excrcícíos de artilllaria, maclüuas, rcrramcntas. inf:11lf<u'ia, ;;Y;j)na~tica. esgr-ima c n,ttação, uem
assím» mobilin que ni'i'l pertencer ás aulas, todo o trem de

mesa e cozinha do o-tat.eloeuuento c o scrvíço eonceruente li
mesa dos .uumnos ;
4°, fazer mensalmente o pret dos aspirantes e de todo o
pessoa! da escola, com oxccpçâo dos membros 110 magisterío e
empregados da secretaria ;
!)Q, ter- ~ol) sua gnrl.l',la uma das chaves do corre.
C,\l'!TCI.O ,XXVJJI
l"I'EC!:ETARIO

Art. :;;;; .. \\1 -ocretu'to cumpetc :
JQ, ("".Ubil', '~'I,,',lil' l~ l·c.'dwl' a c·"ne.~poDdell<"i;1 nmci:ll,

sob as ordens tio (lú"<:/'Hi', l'Onnl!'IllC SIWS instrucções ,
2°, r-oeebor, Ío';Q'm,ll' c encamínhar to,lo~ os rcqi:cl'imoni,o'l
feitos <l utroceort»

;

30, a~~i·tir as sessões lia cousctho d(~ ;Jl~kucçho;
,jo,lavl',u' c S1I11Sel'eYCr, com us O:'l:<1milla!l'Jl'üS e us memlu-osdo con-cnro. o- ter.uos .!d.~ e-mncs dos atomnos e actas
,jus concur-us. pode-ndo .'·Cl' au.,Ui'l.tio uecsc .~,'t, v j~·o pm' um ,lo>!
umpI'egados.h "ccl'('tnri~t;
5°, esct-iptut'm' os Iivru-r (/;'.': ;!,,,b, do e<)l1~elhv li,} iH~t.1 {h.',·itV o t1o~ asscr.tnmouto-, j'l ':0::1 ru :m:'I'O; ·1·/ Iwtg'istel'Jo,
i:llh pesscül .>uh Sln.' illliij(],llat...s «nleu-. ;
o-, mzci- mCiNdmr-ntc as nutras ,jo p~!g'alHellto do COl'pO
docente e do, em!,!"!'.!!,",:,),.: ,h. s"l'l'et:lri,~ c rcmcuer-cs :;. rcpar-

uoào

lb.':II;

cumpru- I) mzcr cumpr-ir pelos s,~us subalternos as
ontens do dircctor, llj_u'i! nit- O) sen'Íço lJ'I(' uovo ser- ueeomPOIl!la.(f,l pelos ref"I'ido..; SlI!o;llkl'llOS'llO,!t-llUO. com Hcençn da
-ürcctor, j>{'Ol'0éi'>,j' ,~ 1.'.1\''' do expediente, sc.npr e que fOI'
preciso ;
8", propôr HO dirvctot- tlldo que for 1I bem ,t.. -crv.co tla
-ecrctarta r; •.h I",'."",i·h,h, rlo expe.nente ;
';Q,

'4'

AGTOS

ou

PUlJl:ll EXI;CUTl rO

D'" prcpnrru- O~ escteroctmcnto, que devam ser-vir de base
MS relator-los do dtrecto r c Instruir com o; nccessartoe
documentos os ocgocíos que subirem ao conhecimento dn
mesmo ;
annualm r-nto i1 l'cl:l';iío (lo') aspil'antc~
liuccc.'<:ir()~ pu!' ordem de mereelannos
no')
matrtcu tudo-'
1O~,

oegauízm-

mento;

l Iv, conrovmc ill;;h'ucçõc~ l' uscnuzecno do directo r, em
(\0
livro de receita csoccí li, orgnntzm- a c~cI'iptlll'ação relativa
roeotum o-rto (b to,las as qnnnüa s flue devem ser p",~a~ ila
eseotc, c ]'l'lIlCI 'I':-as ''0 Thc-oue» "'\ wlounl .

AI't. 3Jcl. .\0 sub-secretario compete:
I", auxiliai ' o secreta rio c o substitu ir em StlU3

Hdi;~s

ou

impedim entos;
2". esoi-ipturnr o livro mestre dos aspiran tcs ,
CAPI1T LO XL
DO OFFICIA L DA SECRErA RI.\

Art. 33<). :\0 uíllcln.l da secreta ria, na qualidade de
btutotueceeto c urchlvi sta, cumpre :
lo, auallla r o aoccetano em todos os seus trubalhoa c
substitu ir o secreta rio ou o auu-sccrctarto em suas fultas ou
impedi meu tos;
2 guarda r o conservai' ,I. hibliothociI. a seu cargo, assim
como os modelos e íustrum cutos (lliO não pertenc erem a githi.
netos espccracs ,
ás pes3", não empres tar Uno algum dn, bibliotheca,
escolar;
straçâo
ndminl
á
o
uoceutc
corpo
ao
as
estranh
soas
-In, Só nmprnatar- ttvros meur.mtc recibo o por praao nunca
maior de 35 dias;
5", luoultar- aos alUll1110S o s livros que solicita rem pzu-n
0,

-et-om consult ados nn propt-ln. ,;aia (lo Ioltura ;
o
ü", dm- }MI't,· ~1e 1j1l:lI(lIlC l' ext.r.rvio .10 uvros. afim .te que
causedo .
1'('~IWl.l,:;:tVl'1 íudomm zo « t-starlu .to pr'ejufzu
Art. JIO•.\ este offlcinl, como urchivís t.r, compet o auxiltmu secreta rio em to'l;l': ao; Iuncçõus, I) substituir- o bibll -u.ccarto.
.
c:~belldf)·lhC' 0'11' 'chlllll~OlI(' ~t'I' a seu caq:<> o art-btvo

coros
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C\PITCL0 '\.1.1
DOS

A\I.\~l'ENSES

Ad·. SIl. COmIJdc ~S amnnucnses:
t-, cumprir as ordens uosecl'ob,rio;
'';0, l"3)J:istr,tr a corrcspondeucla escolar- ;
:1", (:OJ:\d.iu\·,u'

li

hlbliothocar-io ;

t-. ruvontarnu- to-tos os nvros (' makl'i;tl '\

(::1,l'êi'), assim .to
l,ihli<)theeOll'in CO:1\') ,lo porteiro ;
:,0, ~a],r;j,it'JiI' r, ;, l'<.'!li vista e.u snb falta- 011 impedimentos.

C.\I'I'I''-'(,O '\.LlI

c\rt. :\1":. I': ola-ignção Ih portoiro :
I», tomar o ponto dos aturnnos em uvro para este fim destiuudo o todos os .ttas apresoatet-o ao respectivo docente, que o
authentícarã ;
2°, declaror diariamente ao víoe-diroetor- quaes as aula"
quo não fuucelonaram ;
3°, con.~ervar em estado de asseio as nulas, bem como a
l'~spoctiv,~ mobilia o Ill;"ti,;; materlu! de ensino tia. escora ;
4°, tictaJhal' o scrvíço tios conttnuoa de conrormtdcde com
as

OrrlC:1S

tio socrccn-lc ;

5', receber O~ requerrmontos c papcls lias purtos pal':~ dar
(lo conveniente díreccãc ;
6 ter n seu cargo tc.ln <lo mobilia das aulas.
Art. 3·13. O ajudante <lo porteiro subsututr.t 'ljl,n'teil'<) IlO
a.'Hilial'.1 no «u-viço n .~t'U cargo.
q

,

1;.\PITUJ,0 XI.!fI
I"'~

Co"Tl:\U0.~

.\1'1.. :.:1-1. Cúlllp:~te

aos eoutíuuos :
l°, aubstttuir o a.jlldlHltc «o pOl'teil'<J mediante dostgaacão
do .ttrcctcr ;
2', OI) ~(ljllY:ll';J p.u-teh-o na i,·,mn.,la <lo ponto dos etumnos :
:;0, prep .ral' ;f,~ s rlus d'ls nu'ns pai-n na Ii{):;~.~;
.r-, entregar- a. e"l'I'CSlJt'lldencia. d;~ esc da.:
5°, ir, diar-iamente, c por escala, l'c':l~l"'l' n;1 ~pr"l,a,rin. .10

1·>;t:',I!') a, '·"!",·csp'JllOknni;l. para a CS-::t>LL

CAPITt;LO XLIV
IH)'; SEItVl::'\Tl::<;,

l:'jUPJ~IR(f::l E

DI~S!'U'-EIR.U.'

:\l't, :34:;. .tos eervcntce. roupetroe e deapcaseíros cumpre
especialmente a cada um o asseio tios gabinetes, a limpeza e
!:lO1\, or-lem do~ cto.cuicntoe, 'h rouparja o o serviço da copa.
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CAPITULO XLV
DAS NmIEA('ÕES, "ENc:mENTos E YANTAOE\S

Art. 346. Serão nomeados: por decreto, o duoctor, o
vícc-dírector, o secretario. o aub-socretarío, us lo e 2" cmcrees
da secretaria; por portaria do Ministro da. :-'Ial'inha, o amanuense e o porteiro.
Os domais empregados serão nomeados pelo direetcr-, excepto os medicas c o eornmissat-io, CIU.S nomeações perten-

cem ao Ministro da Mar-inha,
Art. 347, Os vencimentos dos empregados do que tri~t;t o
ar-tigo anterior são os fixados na. tubelln, que acompanha o
prosouto rr-guln.mcrrto.
Art, 1m. ,\us empregados da admiulstraçâo são extensivas as di,po,siçõe' rcl,f,ivits aGS membros 00 magtsteeto lIOS
casos de hlt...s r- li"('ll';:'~' 1'<1(';;: ompregad.e ficarão sujeitos ao

regtruen o.co'ar

C.\['ITL:LO X!.\'!

AI'L 3lú. () ~l"~I'I.'ltd"

-out sempre "liieiui da

<ll'lll;l<!a

u-nmnado.

Art. ;~J(I, O~ JHg:ar,'~ .ío sub-socrctario, lu o 20 cfüctnes fi
amanueosc. "crio providos p"r ()1IIl'ia('~ reformados da ar-

mada 011 das

.\l't.

d:~ss('~

nnnexas.

,:5[, ALém das aulas

fi sala, para estudo, .~aht.; pat'n
.üeeotcr c dos ofilcLws, para il. btbnotnccn ~
nrclnv», entre as d"pl'l\':"llCi<l.~ ;I;.L escola 1lg'Ill'at'iio'
Um;" eufot-m-u-in com 'H"'()!llmn'I;l~';;C~ 1'.11':l ' h :1<pil'.1nfr':
Lm.c ph;ll'lllaci:~:

H>"8jl(';\(>

110

Um pequeno paio! 1,:11';' mnniçu-s :
Um t-cnquo mur-ado. ("Jlll {j;~pad,l:Hk l"l~t:.nto IV1,r<l. o r.n~ill'

\1.--. l1a.taçf,p;.

j·O)tlo~

I'S n-pu-antes ,
i'.\P[Ti~LO

XI.\'W

Al'L 35::. A ,.-oJ'I'l)~I"}llill'll<·i:.. entre o curcctcr o u":' membrodocente, sout feita por- moi .. dt' üílld'l; ndnqaclle com o demais
neeont de {'Il"inn o ('Ill11I'C;!.1·'o", jllW puruu-ia ,

M:TioS

ro
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Art·. ::53. Otlired ol' tomorã posso do sou cargo perante o
conselho.
Para esse fim euvitu-a urna. commu nicaçâo a quem estiver
exercen do o cargo de dírcctoc .
Este convoc ará o conselho para o pr-imeiro dia- utn e poructpnrâ ao nomeado o dia e hora em qUIJ dcverã comparecer
para ser-lhe dada a posse.
No (lia c hora lndlcados, recebido o novo du-eotor li. por-la
o o
U(\, sare Ila.1 SCS~t)CS do conselho pelo dtrector- em excrctct
do
utc
p.oslde
do
direita
j.
assento
tomru-d
es.
present
lentes
conselho c, Bllo pelo secreta. no o acto d.: nomeaç ão, tomará.
posse. do que "f' Iavuu-t um termo, que ~I>l'lt as-ignadu POI' ctlo
e pelos di tus tentes.
a.
Tomará 1').~"J .,q),,!..; .' lo~al' que lhe compor e (' dcr-so-h
~li
POl' tcrmtua do (> aeLI de pos-x-. que .·er,i commu uicudu no
ntstrc da fllal'inh,~.
Art. 35·1. Procodc r-sc-ha de modo allalo~o l'l\l relaçãu ,i.o
posse do vícc-du-cctor, que será recebid o á porta do conselhr,
por uma comnus aãc de tres docentes nomeados pelo dil'ccto
Art.. 355. O" leu tos tomarã o posao de seus C1t.l'gOS em sessão
de conselho, que sern convocada para esse fim em dia e hora
designados pelo m('."IDO dtrector .
Art. 351i. Si em qualque r üos casos doa al,tigos nuteced eu-()
tes não puder- reunir-s e maíona do conselho, voi-rücru-su-ha
o IlUneto de posse com os lentes prcscur cs, qualque r que ~cja xnntspai-te ao
111el'n, c disto se 1:'1';; lll":ll<::'íO na octo c .~P dará
f,r" d;t Marinha .
~a!a
Art. 357. o- II"VO~ Icnru, serão l'occloiilv.-_ ,; porte]. da
Il'.~
sli..,
c'.,1Hllli"
-uu.'.
por
ão
Iustrucc
(lo
o
ccns-tn
do
,
so-sõc
dos
.
turoctor
pelo
os
Ires docentes nomead
Luvraõo s l'~ termos. quo serão assiglla,\us peto ütrocto r c
pelos nomeado.'! \:";\:) cst·> tomar- aweJ\t'J \lOS toeorcs quo lhes

componn-m.

AJ't. :;r,,.;. ~i. apelai' U,) dtspo .tu no ,H'L :-l03, uãú Iór jJ)SJ:li~
vut rouuir-s o c r ou-oluo. tum.n-ã ., posso H.'; tento n.noute a dil'l'dOl"ti\ llo e~i:tll('!edllH'lltol.
lH'l',lllte o
PJ,rn~l'al.\lll unlvo. O~cllrpl'cé'a,.I<)~ tO:'Eu'au PlH>"
.
-cimcnto
('''laIJ'1
.\:1
.nrccto
, Al't. :·n'. \-0 p"l'i'illo das f'-'1'ln,;; ea.olnro s, ,I, po-se (lu
bt·llldirccto r - d,,~ 1"IÜ"~ ~" (;11':; I'PJ'~\nt .. ;1, liíl'Cdo d \ do C-I;l
('Impufo .

.'u-r.. J(,o, I'"dl'l',; IJ xnutstro da, .'Ilal'iaha, com" rc-comviapen-a a. mor ":I11'-Jlt", mand.u- um docente vítancí c elll
gcm de i!l-il'l11:( ";O ;.n' paizcs mu!s al!eantallo·', oonccdoudo-nie.
n-tn. tr-ansportes c ra-squlzas
Il.,-': meios n(,cc~._~ll'h" li -un subststc
pelu
. 'p,u'.'tUl'apliu llll il'<l , A cscotua desse docente sera feit:,
!\I!!HAl'o 11;" :'Ilal'ill\r', ,oml'eHnol<l u e-tr:' 11,,1' ns jh'vid,.~ rnstru"('U\'S.

es I)I·o·
A1'~. ~-l(1I. t·;· Ji(:ito nos lenh s ('a,tlwdJ'aticos ouactna
,
ff)smrcs per-rnntm-cm entro ~i as cadeira s ou aulas que regerem
.ill~r:"nd~nl" qru' IJô1j'l. ruquei-i mento ao uovoruo c infol'llla,~5"
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fiflcadn, pulo ,lire"j.LJl' 'I '1IWi.• ) :i \ :llll;t.c:"cm '~;í. ccnvcul oncía
Ih

»crmute ..
- Art. ao"!. XãupoJ urão Servil' U(\ examtn a-ioro: 0$ docentes
'~IlC uvereru com 00> exvmtu .uidos p.u'ente sc J até
S'Jl;l1IlUO grito,
n:t~

Itnhas aseendontos c descundontos ou na linha transve rsal,
xas qllrst'lc ' de interesse particu lar nao podem votar- eou-

i'lnd~lllcnt ~

.teecuto . 'J 110 ten uam entre si o I'cfcl'ido parente sco.
AI't. 30:1. Qllando, entro deus 011 mais uocentos • se vor-tüca- o im!lü,lil llclltn ti,! que tl'll.ta ü ndi[!o ltlJk"e{!'~lli-c, se
sor.t
~t'!miHi(lo a votar ü 1111l.H anügn.
Quando <l mesmo impedtm ento sn vOJ'ilkal' clltl''1 o,lil'cd< Jl'
f'

alunm on nrguoe decentes,
Arb , 3üL

c.unmtssôcs

\10

n~

vj,t.al':~

npuues o dtreoto r .

membro s do COl'}lO docente podum

uovorno , rctcuva s ao cestuo , excepto

f'Xt~l'<:Cl'
fi') c,lSU

'h'laFi:UIlWI,v;ôitl;j Pi'cI-lst as I)OI'I:~te regntam ento .
A!'!,. :~,;;,. :'\0 cnso ,h' "W'jli'(' s-ão do cadeira s, anll'S e "111,[''':< \'~U'g'H du cnsuo. H.'l dO(-,·,ltl''l que não pul!CI'N ll perder
os
seus lu~al'rl'l .~illil(l fi"" ienlh!S da.~ Ilispn_jçt'fH q'W se coutecm
1l0~ arts.
!'adl~'l em

r:J;:, 1:11, 1:).-, f' 1',,-; «o-to rr-gutnmentu, i-lCI'J,u eonsídc .

lIíSPlIuil>iJil!:t,lr: com os vencim ent ls i!ltc~rM!3.
l'al'agT;l-!Jhu nnk-u , t'crcebe eàc ig'll:tlnw ute taes venctmentes , Jlll"'.nt.p qunlqno t- illtel'l'llpÇ:W 'J!lC serü-cr o
reepect ívas ,Ii.,ciplinns, por dplikra çáo .lu uoverno . ensino lias
ArC. :llj(j. I) f:1",PI'1l0 PI'Oyi.i l'odal',l ~<Jl>re 0'1 casos onnss..s
n.'stp i'f'gllhIl lPnlJJ, I'pj:l,J,ivo.s no modo dt' Ilh;íl'i1mit.';w tio cu-dao, dl'.poi:; .1" ouvn- o dil'C'd,ol', podonrlo, li'! prazo
.umo, J~'7.('I' :,~ :llj('l'at:"i;i~ ill,li",I,d'lS 001,1, I"r,'ric neía. 'I'} um

J)l"'Pcl.-I':(,E~ TIU\~II'\'Ilr.\.~

AI'L :;!;;. O ':Il~illn u;~ E;;,~ .•la :\"<1\',1\ .~C'l':l I"iíi,o a-tu.um ento
pel~'.~ .llspos'ç,-'U$ deste !'C'g-u!rUllell[o com ,)
nuxttio de 10 lente-

..athe.!rat-ic'H para a rcgc'wi a d", eadcir-as .
XOYf' $llhstit\IÜiS e um in~h',I,·t·1' pnrn '.1 «n-íuo
'
1;0 sPI·"j,.'o rlosrns cadf'il'.1>'. sundo ,Lu'" ;;'lh"~i',llt,,,,, e o;lInHiul
tusu-«.
dor Jl~l',t:1. ~C, '.':w f,r.-o.;llIIit-:l : ll'I;ÜI',l ,;II!-",i-ítuio,; pal':t a ."'Of'ç,l"
-te maj.hl'!ll~lI,k:~" (1'1'''' ~ar!,"Utlli,n_ P;,l':1, _, -C':!,';'') ,In 'l'iClh:ia~
111ly.-ic:1s.
sete Ill'"CO:'-';<ll'C''''. !lnu' ill~iJ',ki',n" ,: d'''H mestres l"H'a ,.
"W_hlll da~ I!Ul'l'l'cu/l'.$ [tll!a~, i!'itr"llho s c cxcrcíoi-»,
praucoa .
'fros prcpai'atlol'('~, :<t'Il.I,! um I):U~' o lt;tbiUl~Vi das ter-ceir-a
s
"....1.,leil'a~ dos I" (1:!' <tOIlOS ti.. cmvo d-' mnetnhtv ; um para
a?-'
vadctra do 3 4 nnno de-se eurso e um p<t1'1\ /J ga.bin,~tc c ht.>ol·;teorto ,la:1" cad{\il'l~ lI,! 4" anuo, torubom ,!e~"e curvo.
AI't. :l08. Os ecvrace .uunmo s Ir<.)~ CUI'·'O' uo mtriull,~ c de
nlndlilla <: ria K,,(:,)ja ucnm sujl'ito .. .ts ,li-;po_j';-õiH do
present
s-egujam ento no quo se rufei-h-no I]OYO plano do ensmo e para ose
l:jJ..~OS de baixa de praça, não ~(, por nrouvo ItE'
n-provn ção, corno
J)(Ir pf'rda du »nno por I;, nas.
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.\1'1. ;]liU. I)S a dllai~~ .uumuos uos 2° n :l" armes do curso
tle m-u-iuha consorvurâo o llil'Cit.1) quo lhes assegurava o regulamento aut-ríor. de, quando approvados em todas as metenas
do a- anuo. com dUl~ vhgells de instrncçâo, pelo menos. serem

prumnvldcs a guardas-marinha ntumncs,
AI't. 3iO. Os actuocs atumnos dos 2°, 3° c 4° annos do

curao de machtnus poderão oontlnunr os seus cstulks como
atumnos cxtel1lO,I, -ujottos. porém. ao I'lJgimcn do ensino, do
trabalhos c (le ,liscipliu~ f'sta1,eled<!<, PO[' c-to regulamento
Ilara os alurnnoe intet'nos .

Art. 3;1. Oi guurdas-mnrluhu atumnos :wLllacs, trem como
'lg quo aínda rorcm promovídos depois, em virtude da conservação dos dtrcuoe quo} tinham u.lqnii-ldo pru- effl'ito UM dispo·
sir,'uOS do regutnmento entoetor, conttnuarã- :1. ser rogl,l,g
1egnmIo.o d rsposto nessas mesma- l!i!'lposil;lie~.
Art,. 37'~. i\';t secção auxiliar (-1~ secçãtl), O" tentes da 4" cadeira UH e- (tono o tia. 5" cadeira do -I" armo mutuamente se
subsutun-ão em suas ruttns e impedimentos, (J so na impcssi~Jilid'tdo uest t sub4ituição, é que so segutrã o di.~posw por este
regulamento.
Art. 3i3. lI.::;a cadeira du 3" anno do curso de marinha
.10 regulamento antcrfor, paa-a a ser fi, 2" cadoíra do 4" aunc
'10 CUl'SO de mertnne, pelo presente regulamento.
Art. 3,-1. :-;0 curso de mru-iuha, pelo prc,enb regulameuto. é crente a c;t,leir,\ claaslficadn nesse CUl'SO corno ::>" ca-lelrn rlo -I" anno.
Art. 375. O Governo, para dar oxeoueâc lmmedinta fi, este
regutcmonto, rar.1 p rssnr (I actuat lente cathedr-,cttcc da 3~ cadei!'" .103" rumo, 11e\1) regulamento anterior, a. exercer, ruodiante outro decreto,
log.tl' Ile lente oatnedrauco lia 2~ 1'1\delr;~ do 4" nnno deste regula.mento.
Art. 376. I) novcrn«, para dar execução immedjata a este
regulamento.tara passnr o actnct Ientcsubeütuto ih 5~ secção do
curso de martuha, pelo regulamenta anterior, a. exercer o
togar de tento cathoh-nüco Ih3~ cadeira. 110 40 anuo, creada
nesse mesmo curso pelo presente regulamento.
Al'f.. 3ii. QU'tn<!o vagar a. 4~ cndetrn do 2'> anno do curso

°

tio matnüu. o UOVCl'no provídeuctaeã p-u-a que o I!\'U cnetno
seja retro por um in-tl'lIdor, ornctet (lo corpo Il;~ armada,
Art. 3ii', O tIil'ect~ll' da escola, sempre que fôI' pHs,ivel.

Ill'g<tllir.<ll"\' <) h-uvn-lo 00 ensino, til) accur,]'J .om 0$ 'lnallrog
que j uut H',i. ,t,) l'l'~imellto interno.
.u-t. 3,:1, O uffkhl .<;uperior em seevrco 110 curso Ele mnchteos. cmqunnto não I' t.iver retta a. passagem completa dos
alunmos do eU!';!'J do nndlhm," paru o mternato, continuara no
.tcsomponnc Il;t-; J'nwçJIJ,; que lhe compeuam pelo regulamento
actcrtor-, cabendo-lhe, depois, o cumprtmentc das ordens que
lhe forem determinadas pelo dtroctor dl~ escola. .
•\rt. 380. TI'IUta. dia~ depois de promulgado I) presente regulamento, o ütreetor da escola. sujGltar;i á. ll.ppl'o'iaçã'l do Governo um projecto de regimento interno para a. mo-ma escola,
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Art.

';~I.

Nus pregrammas tio ensino, uas cadeiras C autos

de estudo para os candidatos ás car-tas de pilotos, capitães de
longo curso c machinista • para a martnua mercante, 1;0 deverá
observar uma ordem tal, 1[110 se tornem oues apropriados a
um exame compíotnmentc pratico sobre questões tias mesmas
maiorias ensinadas aos atunmos dos OIlI'':'OS da escola.
Art. :182. O professor (Ia, ;p aula tio e: anuo do cursou')
machinas, pelo :tulCl'in\' rognla-uouto, até que haja, vaga a
couocnr-o na I'rgCJwia In c::H1{',il'<llJllC lhe c ubu, POI' apostilla
UO respectivo titulo, l'a~S,tl'i;.a ser- considerado como ~\Ibstituto
.la P secção, organizada \wlo 111'C"Cllt.) 1'{'gnbIllellto.
Art. 383. Os ornpregados tio nomeação (lo dtrcetor .LI, cscolo bem como o portolro, de prefer'encia deverão ser, conforme '~catrg\'l'i:l, do emprego, tutcrtoros ou praças quo tenham üdo h:üxa r 'lIll' ;lpr'S"lltclll aUe"ta,\o de boa cunducta

c comportmu-nto .

Art ::S-l. O~ pt-cpar.r-lnre. que f,)l'l:I,l uorueruh.s por força.
,lo jln',;,rlltc rezut.nueutc jlud,'rit" lo!' I) J)<,'.~to do 2" tenente .
.\l't. :{;<i. O~lIb-'e'TcfiH'io, os ,tdu;\<'~ 1-' C'Z" cmctaes o
n.ma-rucnsos ""IIS"nal'ii'l o,~ (Iir(,'ii,,),c .ulquh-idus , tendo, f'1l1quanto ser-virem, ~~, uonrn- os dons primeiros do e:"pit~.cs
tenentes, o torcctr . dl' I" tvnentc " O" ~Ull:tnlle~l"C~ a;; de
gUll-1-das-uuu-inha•
.
Al'f,. :1HI;, Us Iento., une pertencer.un a"I'llW'!I' o da,arma,da
.,cri"l tl';Ul"r"I'hlu, para li 'llladl'H l'xl,r;;Pl'llinitl'iH, ccnservan.to
:1- )':o.I,":I["'~ $"lllI.. P!'<)IIl,)\'iol,,~ ':"lllclIln jlv" a.ntigntdndn.
Art. ;3,~i. Si ,.lgulll nspir.vuto. Jel"oi~ .pc tor obtído baixa e
ter _~:lUMcit(j o dtspustu ne-to l't'g"uhml'lll.\, qutaor all'Lllirir
cur-to .on-espou.lcutc ;t c:,+t um tI,)-; uuu..s -to curso de pilotagum ou de maeutntstns pnra a m:ll'ill!la. mercante. poderá
consognü-a, dc".le que ,'l<:' .n.outrc !l;~,' '-('ll!li\'i}e~ l)l'.:vi~ttl"' pelo
prc'~el\tn rngulamcntu.
.\!'t. 3j8. O cCI'tilh:aJu tio' appl'o\,\CCW nas ruatenas do
I ~ nnno dos curses de pilut j, ecm c ,tu ll1'w!liuistêl.s pm-n a marlllln mercante ~ !lllCconstitllC () trtulo ,I,) praticnnt, de piloto
ou \\(1 aprendiz maobuusta. com os qunes po.lm-ão os alumuo.
emil:ll"::ll' "11 servu- em ofllo:illns-, jUI'it ilo\(Jllil'il'C'll a-' é'art~l~ ,I"
~~ pilol" UII de pr.uicnnl.o maehillish.
,\1-;. :{,-<~, Ao ~'~I'I\l'U1JlIl!~;l<h " 11l'<'''('IÜt' l'e"ulitnll'llk~, o
dire':t'E' da. n-'(;o!'" ,ld.r'I·llIill'!.I"i ", "i'.'::,llliz;~'--;i.c.J ./-ls ')1")'!l"','~1l1l1;~"
de eu.sinu do que tl'al,,, ""i.,~ 1"',~\Ilalllrlllr-,,' ;di'll ;lI: ,_CI"\'il'ÚlI1
no nroomo ;\Illúl loctivc.
Art. 3--10. ['ar 1. (l \)i<.):lilio e:\tl'~t1Ii_t', no- ocatuc- de quo
trat, o art. ~O de-to rcgulamonto, c.nn ,', onnntsecao de um
prom-omma papa, ~,l'ithlHctim Iormuladu pelo rcsjccuvo Con8011:0 de IIl~tr'.cç;IC~, c -uünuar.t a, \ ig"l'al' o progr'ammu
ol'ga,niz:llo p\'h c\ommi$-;:(<) do toutcs Ih 1';~c[Jh :\''':0.1, pu'a
esse !iUI, c nnuexn n osto l"\'g:ula,mento.
Art. :;~) J. nc vogam-se u-, d i!'po~j,,'''oe~ etu COlltral·j".
Rio de ,Janeiro. '!-l tleinll"il'(i d') 1')017,- .\1""::"'/0""0 1""';"
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Tal)ella de veucnn entos do ueescer que o present e regulam ento
aetemu na pnra o serviço lia Escola Naval

direotoi-, oülciul-genernl,

gl·(~tifiCaç1io

110 commandantc de

101'1,'1\.

vtee-dtrccto-, <:apitiio de mal' e guerra ou de fl'<tj:,'ata, em
eummu üdu do nado de I~ classe.
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M,TOS

no

PODER EXECtIIY()

Quando, em vlrtude rle vaga pelos mouvoa determtnados
pelo presente regulamento, forem os actuaoa substnutos, professores o mestres, substituídos por offidaes tnejructores,
estes terão os mesmos vencimentos marcados na. taboüa em
vlgor,

Os preparadores e Instructorea vencerão as suas gratificações e domais venchncntoa pela verba «Força naval».
O pessoal que vence como embm-cado tern direito ;t
ração que lhes llii. (1. tabouc em vigor, bom como porteiro,
:l.J\tdantrJ do portou-o, os contínuos, os serventes do gabtnetes c
Iaboratortos, cozinheiro o "CUS ajudãutce, ioupcü-o e "jlHln..utos, copeiros c eorventcs dc copas.
O actunl ,"20 otllcla! conttnuarã a pcrcoucr 0,; mesmos
vencimentos que lhe marcava o roeetamoujo anter-íoe,
O dücctor. vtcc-dtrcotor, ajudan-es e dcmai." offlciaes
terão os vencimentos c vantagens quo lhes 11-t n tnbcna em

°

vigor.

Rio de hneirv.:n de janeiro de 1907.de Alenem".
-

.'ll~rmllf>'illO Fm'j<l
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tXF.C[T!I"O

Programma pnra o exame de [lIgebr:l. geOllletria.. tr'igono_

metria receníne., e desenho linear. de que tmta o artigo 20
deste regulamento
ALGEnru

1.

Ic-íca.

Xoç(h's pl'elil"úull'IJS - Lingll1tg"clU em notação algoE:qJ1·c:<~õc~. Sua, clas~ilkaç'i'io. Calculo rdgebrico. Calculo

«runmcnco.

2. A1ldiç"o e sl'úlmeç,1() - Rcduu;ao de tr-rmos semelhantes.
DCU'ICção das regras de audição c subtrncoão (lo polynomios.

somme algeln-lca c somma ua-lthmetl-n, alMiç5.o c suotrnccêo
de polynomtus uomogcnoos.
3 . .Mu!lip~ic(Frao - Dcfilliç:l", casos .ürroroutes. Doducção
das

a

I'C-!I'U-J respccuvas. MuHiJlJicaçao
lcltr,~ ordenudcra entre em mais de

de pclynomtos em quo

um t -rmo com o mesmo

expoente. Maior c menor numero de termos de um produeto.
produeto de potynomíos homogenoo-. producto da somma de
duns quanudades pela sua dtnercnca. ocmnosrcão do quadrado
o do cubo de um binornio. Composição do quadrado de um
potynomto. Applicaçêes,
4. Dicis<7o - Definição, casos ôtrrorcotcs. De.ltteçáo das
regras respectivas. Expoente zero o expoente negati\'o, Irivisâo
de polynomto- em que n Iotun ordonndor-a 1',111'41 em mais de
um tet-mo (~OIH o mesmo ux poent e., CJlJ(liç"p, de possibilidade e
deiJllpJS,j!Jilídaol" de dtvrero do ttous pol.rnollliüs crroctu.u-so
em cuntli~.ües unaas. ConJição llccess.tria o suflloiente pal',~ que
um pulvnotuio ordenado em l'el1~çã<) a uma certa lettrn soja
exactameute divisível por outra imlependeu;e dcssa Iottra.
Condição nocossm-ía e sumcícutc para que um p.uyncmío inteiro em x seja dlv islvr-I por um blnomio de forma x + a, ou
em geral, por um prouucto de motores bíuomíos dessa. fõrma;
iu.Ingacfio do re-to respectivo, no caso de impossibilidade da
divisão por x + a, Estudo das divisões da tõrma x'o -+- rv",
p n- x -+- a: lei de suecossão dos toemos dos quocíentes rvspc-

dh-os. Dlvísiblltdade do x"'

±

n'» por x"

-+-

a".

Docomposíção

110 algulls IlHlynolllio,.; em ractorc-.
5, Ttccaría ,I'r,~ rO"lbi,,"("":s - .\ITanj",<. Forma," os ari-anjos dUrür('ntes de UlIl COI't,) lJIlJn{,I'" 110 olo.:edo,'! 2 a 2, 3 a 3,
etc. Induxu- a fórmula que d:l o JHunCl'O de ru-rnnjos de

t<l

objectos » a JI, Pet-mutaçóes. FOI'IIl"I' permutações com 2, 3 ou
mats o".iccto~, noduceão da Iormu! ~ das pormuracõcs con-í.Icl'al!:l' unruo um caso pn.r-tlcuiru- da dos arranjos, Indueção
11 i "(lct.<1 dl's':~ mesma roru.uu. C1>l1l1,iJl:u:i)c~_, Formnr as combinocõcs do um numero do objcctos dlJu> a don._, ire", a trus. etc.
DCl!llzir:t (,jI'JlIub quo d:i (l numero de comb.nacõo s do 1;,
Objl'c!O;" .1 'i,dl' >;j olo.:I'd-os >! n ". Oufrn. tl'ft lucção ,:c .sa tõrmulu,
.tUCll'!Cllllo ll"I'('r ser tutefro, }IOl' 1Ieflni,;,Jo, o numero de C'OlHbiuaçêcs. i11"Il!ill"l!c do) numero de r,)mrJil1~v:,,('S do ol-,.i('.'tu~
71

a
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO
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O. Búwmio I/tJ .VtJlcloil - Estudo da lei de formação dos
termos do producto de ractoree bmomica diJIerindo entro si
pelos segundos termos. Generalização desse lei pa,ra. um numoro Ilui\lquor desses ractores. I<~xpressão da potencía de um
grão qualquer. inteiro e positivo, da sornma de duas quantidades, TI'iangulo do Pascal ; sua formação. neducção do termo
geral da fórma do bínornio. Estudos dos eoefftcientes dos termos
-tcese fórmula.
7. Pctcncias G roi:e. - !)('finiçüo.\l. potenctn c raiz de um
ru-odueto. Potoncin c raiz de urna potencíc . t'otoncta o ratz
de um monomto. Expoente Imooi.mat-io. Formação d, potenoía
,lo 11m polynomio. Detlucçãu da i-c.n-a de extracç:lo da l'a.iz de
um gr-ao qualquer de um porynomto e de um numero. Appro.
nmacão das raizes dos numeres. Calculo dos ratícaes. Nor::l.o
fia raiz Imngima-lu, ,\pplicações.
8. Ma.:d!llo COii!llWiJl dwisOI' -lleJinição. Máximo cornmum
dtvrsoi- fie dons monomtos. Indagação do máximo commum divisor de muita, expressõe , argebrrcas dependendo apenas do
mastmo commum divisor- de duas. Lommas : I», não se altera
o maxtmo commum divisor de duas expressões JUuItiplicandose ou dividint!o-.'·c uma acuas por um factor- primo com a
outrn ; 2 quando uma oxpresão ,i dívisive! oxactnmento por
outra, o máximo cummum divisor entre ellas I; a mun.u- ; :'lo
quando umn eXJlI'es,ão não (, cxaetumente diviivel por uutra'
Q

,

o maxtruo commum divisor entro dias é o mesmo que entro,~
menor c

I)

resto

(h,

divlsâo da maior pela mcnor.

lle.luer;Ti~

da

regr-a para iOll<l.gai:ao (lo maxrmo comm'tm divisor de dous

polvnomtoa. E~iudo ospecínt do caso em que 0"1 ro1yn'lmios
dados cllllt,'m a leHr:, ol',leJl~.fim·'~ com U mesmo expoente em
mais de um ter-mo. Pronriedades do mnxímo commum (1tYi~<"or.
Reduoção de uniu L'~;',;iio á sua, oX!,l'esAtO mai~ ~i!'l')k~. Appli"~tç'õ('".

!J. Fnl<','-í,',: ~ ru-Ior-m das r\',l<~':;:'es. ReJucção ao mesmo de.
nouuuador-, Addkiiu. surnraceão . ~ItlltiJJliú~.!';l". )li\'i",l". I'o1,';llci:t" e rataes, ,\1'pllcar:i"ic3.
10. 1~''1uqç,7,'s-/),·Jiniçiio. Cla''''illc:l.çã,) g''I'<t,1 (Í"s fun"çlji~" n

ilas equaçõc~•.Equi\ç" '" :~Ir!('b.l'iClIS c Ü':t!l""t'(~lldcnt,es. Equaçues

,<lI-"']'I'IC:'" 1';U'I~IIJ:l!~;.e u-r-v-mnno-, (:1''l<P .Io IIHl ~ ("JIl.u:ã'l <I,
nmu »u m.u-, iucc-nutas , 1-:']1nç'I'" 1'0'11;'; ,I.v o inc'JIJl!,let:i.S.
:"'Il'Ill~l,

uma

«r.te
p.u'a

[:oral 01;,.-" ("I!!lH:i"i('S courplel.as de u.n

~Ô Incogni ti.. ('on,)içõ'--'s para.
(jlla,!llIlIT a militas inco!;:nita,;

!11J(~ nnm

!la.;1.('s.

P'I'I'''::tO ':e

gl'ô('J (IUô~ 'que;'

a

que uma 0'11l1l(;1O til' um

,cja ctmpictn . L'ilnuiçõe,;
11m g"rüu 'l"aloltH'I' seja w'r<ll.

UiiUl inco!!Hila Pr-Incipio em quo
do lima equação ,lo lo gl'IUJ a lima tn-

,11. Eljllf'ç('c.! ,/0)_1" (!nf,) o.

-o Iuuda

;~ l'e~Olll('a_o

eognltn , Tra.ll-s!Josi<;::'i'J dos tcemos. Rcduccâc a J<il'llla tutctea..
"l'gya. pl'ôdic:\. He,.,lu('ã'l d,t Cfj!I<l.i,':tU: reg!',\, pr:\,i,ien. APi,li.
C<l.<.:<J{)S.
Ex~"u\i,-~

.-

1~()7

li

J6~

ACTÚS DO PODF.ll !>XlitUT!IO

re. EIjHWiÍt'S sinuütancas du to fll'liO - LJelilli\'ijv. Systen,n,
do oquaçzcs. svseoma oquívutcutu. Pnuctpíos em que se fUlIu ..

a rc-oluçâo 11flS cquaçóus sínuutanoas , Eliminar uma íncognttu.
Processos de eliminação. neruccõo ao mesmo coofl:lciente.
Suldituiçli.o c comparueão. Resolução ti" um aystcma do equações rio I' gráo a doas íuoognitas. ttcsotução tle um systerua

de eflll1tl;õCS a m ine0gnitas. l'nnsiderao:;õcs sobro o emprego
de cada um dos l'I'Ol'es,co' do cumtnacno. Al"!illcio~ de cafculu:
seus emprcgo-, ('al'n~ cu, qur o JlUIl]('I'U de CI!llaçÜ(\"; !'lã" (,
jl;u,ll a, mn numero dr, iu,'op:nit:l," C:I".;> .to jnljl()"~ihili(hd(\ 1i
de iIHl(-t('J'lllilla~';;n. :\l'pllcaçut".
l:-l. ],','sc>!wlio r!ns

"JlIt'fi;I.'S

!/,.",,<:,

do li' [i;·,;u-!';,;.Ld,dI'Ci-

rncnto d1l ('r!ua~àll geral do I" grtiu a umu, duas, wes 011 mo:a
tncognltas, Fórmulas geraes para a resolução das equações do
I' grão . Noções sobre nctormtnautos. Lei do ronnecto dos

valores ,Ia'" íncogmtas un regras de cmmcr.

APlllicaç.ue~,

I_I. lJiseus",7u tlas e~lI(I(·,les g",'ars do 1" .tIl·<io-ni.~cutil' urnu
rónnutc • lJiSCIl,~S[IO da, cquaçõo t1crai do r- guio a uma 111- (U
I -ym bo Io -õ"O.
III n
c..
ccgm't a. S·IgOI'ti caçao
dWIll.j'rcuçao
l 1o sym-

;Z .

bolo

Signincaç_ão (lo symboto O X

J..

Indeterminaçã"

nppaí-ento . outros symbotos de indeterminação. uíscussãu
equações geracs (lo i' grão a duas ou tros incógnitas,

dH"~

utscutír urna

~o

I:). DisCl!Ss170 das soluções do 1"9,'do -

Iueão , rotcrprotacno das aolueôcs posi'tivns , Quando a raiz de
uma equação (lo l° grtlo a uma, ilJeognita Ó uma, quantidade
negartva, a mesma quantidade toma,1a pcstuvamentc Ó a, r-aíz
de uma outra equação, que se obtém mudando na proposta o

síguut üos t('I'HlO:~ que COJlt(~lJ1 a inoognita , ncncrenzacao desse
thcorcmn a um svstema de lo grão a, muitas tncoguítas. Inter-

proteção da,.; ~oluções negativas, qUJ,m!IJ ns inoognitas representam ou não as grandezas susceptivels de SCI'cm contados em
sonudos oppostoa. ~OhIÇÕCS in.finita:'!.. soluções iudcterminudas.
Prublcma du;> corretos, Sua tüscussão complctu ,
IC. Eljl!açucs d" 2" ,fll"JO a l');/(l Ú1Cl'!llIila - Resotucão I h
êClllaçã<l incompleta. He~(lluç'ãl) da {'(ll1UC;:-IO completa. Fõrrnuln
Ito valor- da inc0é'niln (b equaçâo J'{'I!lll.ill:t ti J,irma: "x'
bx
c = 0, sun tt' .. rlu,:,;ão. F''>!'l1lub do valor da, incognlt:t
da, squnrão rcdnzblu a mrlllõl, ax') + b'x + c = 0, sendo h' par-.
Fórmula tio valor da lncognitu da oquução roduzldn á forma
x·
px
q = 0, Sua tl';tllnel;àn em ttngungem ndgal'.

+

+

+

+

+

!\pplic(lçüc.~.

17, lJi.'I,'''ss,70 '/'1.' t:'fl'w·,ies do

2" !/)",;" "t';;iU ÚII"<JfI"if,'-

fIi!'1I11l1a quo l'l'~oln: a cqun-úc g'C1'aJ nxe + bx -lc = O. E>;tUl!o complot o dus rl'C~ ea-ns pl'iueipaes; b) - 41:t\',
positivo. nutro OH Jlq:~lltinJ. t'ormoncnota e vtuíncõcs , RC;!r1ó
pl'lt lie;t p:lr,~. 1:llllllüCCI' " I"'iol"i os ~ig:n(J.c~ da ~ 1'01 izes \Ia,~ eqnaÇÕl's. CVJlIlil;:W ll('I'I'~"éll'i;l (: sullkk'lIt" p1Il','t Illll' Ulll trillomiu
lli~I;l!",s~<l Ib

+
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do 2" grão seja um quadrado. Classificação das raizes do uma
equaçao do 2" grãc ,
18, COlllpOSV;OO da eqtwç<to do 2" grdo- Sendo x' uma raiz
de uma equação preparada, o seu prtmeíro membro será. dívísrvel pela dlfferença entre a iuccgnita e essa raiz e reciprocamente. neduccno das leis de composição de sua verificação.
Modificação quo experimentam as leis d~ composição quando se
referem a equação gcra.t. Carcutar uous numeres conhecendo a
sua sommu e o sou producto. Formal' a equação do 2" grão,
conhecendo as suas raizes. Conhecimento (l priO/'i dos signael'
das rance tia equação preparada por meio das leis da. sua. composição.
1!>. &/Il"cssões imagiuill'ias - Detinkão. Typo dos imagluanos do 2° gráo. Potenciaa inteiras da V - I. Lei retativa á periodiciuade dessas pceenctae. Somma, durereeca, producto, quociente e potencre inteira de expressões imaginarias.
Expressõcs: imagínarlas. Natureza da somma e do prodllCto de
expressões imaginarias conjugadas. Módulo. F6rma trigonomeenca da expressão imaginaria. Noção de argumento.
20. Equações simultaneas do 2" !Imo - Systema de duas
equações completas do 2° grão a duas Ineognttas , Resolução de
um systema de duas equações, uma do 2° gr-ão c outra do 1-,
Artificios particuhres para a. resolução de alguns srseemes de
duas equações a duas ínccguitas, Applicações.
21. Problemas do 2° grdo - Resolução C discussão ctecumstanciada do problema das luzes.
22. E'luaç'ij..'s bi'luadradas - 'rrensrormacões das expressões

VA

+ V B. Príncipío fundamental dessa transda. fôrma ±
formação: sua vantagem prauca. Possibilidade dessa transformação, quaesquer que sejam os valores de A e de B. Impossibilidade (10.;,<;<1, transformação quando A2_B não for quadrado.

v'

A ± B V- t,
Transformação das expressões da forma ±
A raiz quadrada. de uma expressão imaginaria é um imaginario da mesma fôrma. Apptícaçõea.
23.~qllrtçõcs .biw)mias, tl"inomia$ e 1'e,:ipl'oCa$ - Dermição.
da. equacao Ltnomtn.. 'rypo geral das cquacocs binomtas , Reaotução meonomctnca. Equações trtnomiaa, sua resolução.
Definição ti" equação t-eciprocu , Par" que uma cquação degl'áo ímpar- .~eja reciproca é nccessartc e sulfieiente que os
termos equídístautos dos extremos tenham coelficientes tguees
e do mesmo slgn:~1 OlI rgnaca e de ergnaes contraeros. Para
que uma equação do grtlu par sc.:a roclproea é neceasn-ro c

suülcfentc, em gm'al, que os coomcíeutes cquidi~t1l.ntes dos
extremos sejam iguaell c 110 mesmo aígua! ; faltando, porém l)
tei-mo médio, scra ainda reciproca si os coefficientes equidis.
tantes dos extremo'! rorem iguaes e de signaes contrarioj.

Resolução d tS Ú'ltl(l,l'!Jes
das e IUJ,':õcs bínom 1,\$.

rcópr"c,I~:

AI)Jllica~'õcs,

sua ftlljJlic<V:flO

~i,

rceotucão

24. Eçuaçõee ü'racwliaes - Tr-ansfor-mação das expressões
trractonaes Iracciouartas. quando se elevam A mesma potencía
os dons membros de uma equação. forma-se UIDft nova equação
que, em geral, tem mais soluçOcs flue a. primeira. Casos perticularea em (IUe a transrormuçâo de uma equação n-raeiona!
em outra raciona! é possível. Appücacões ,
2.''0. Progressões - Dclinição. Progressão por õtrrerenca ou
progressão anthmettca.. progressão por quociente ou geometr-ica, Progressão crescente e decrescente. Razão de uma
progre__são. Poaítivn ou negativa, maior 01\ menor que fi,
unidade. rroe problemas cftpitaes; determinação do tempo de
qualquer- ordem, determinação da, scmma, inserção dos meios
ôtncrcncrecs ou proporcionaes, Pt-oducto de um certo numero
de termos de uma progres-ã« por quociente. lJada>:! tree das
cinco quauudaacs, primeiro c ultimo termos de uma progressão,
l'<12ã" numero de termos c SIH somma, determium- as outras
duus . J.imit~ da sommu dos termos (lo urna progressão ]'01'
'1uodent,e decrescente ao íurtnno . Applicaçlír~,.
2,1. E'll',}çõe~ crpcnenvíacs - Dcflniç.iu. cmseiücecão. Estudo
.la Iun ccão r-xpononci.vl. 1l,'soluçã'J do C'!'laçfi.() oxpo.teacinl a
lima. ilw rgnií.a ,
'!7. Lo f/w';llulI03 - IJ,~lll1jçií(l. systemas de Iogat-. un»os.
Pl'(J~Il'ie(\;l(k3 gd':W~ ,lo': l'IPI·ithmos. nemoostracão utroctc de
onda lima. Logm-Itluuos vutgu.ros . caracterts. icn r: maeneea.
coc-u-occõo do lllll."l, taboa li,' Jo;!'al'HhllloS. ;\IüduJu: sua Iórma,
geral. passagem de 11m systema de logal'lthmo< para outro.
Mudança quo experimm.t.c o Iogurttluno do um numei- , quando
su multipllca ou se di , ide UIJl numero por 11;'la potencia de 10.
-'IlI.lanç:t que experimenta um lHllllCl'O quan.to se atgmeuta ou
se dcsruca u carnctenertca de seu logtu-itbmo do um certo
numere de unldad-s, Llisposição das .atoas de Catíot. Exame
do lima propr-ie.la.Ic funda monta! da. taboa relativa <1. proporeionuhdude das di/fcl'cn';<l.$ entre 0$ numeres e us dífferonças
onn-oos Jogal'itllmox .k_~xc~ m.mcros. Ao',ar () 10garitlFllY> rle
nm numero inülit'o ,,'I ,j".:illnJ c vice-verse. quando ,l,,\~
diüereuçus tabulares OI! ,]'\ rC':;l',t lhs 1):ll'l.e.~ proporoiunnas.
Logui-ltbmos dos uunu-ros menores quo a unidadc . Determinação. regra. Passai- o Iognrtthmo Irncu-amcnte neg-..uvo para
" JogarHbmo preparudo , Complemento (los logarithmos,
"oJ<l_~aritlJmos. Emnreg.
variado e Isolado dos lognri thmos
íntcn-amente negativos, dos logurithmos preparados. tios complurnentos Iogui-Itlnuos c ,lo': colugar-Ithmcs , Quatro opcraçres
I'clatira~ a Jogarlthmos de c.uactertsücas llega.tiv:l::! •. vpplioneão.
28 . .v"fií('s 8U/iI"<J .rs scri v-c-ncseuvotvtmeuto em sei-te. Processes da divisii.o do bíucmt i ,k :"ll'wt')J1 e dU,i t(){'môeJlte.~ a. dr;terminar- ...\ppli<'fl.Ç')('~'

ACTOS DO PODI'R EXECunVO

165

GEO)!P.TRTA

29. DefiniçrIo do corpo -

Da. auperftcíe, da linha, do ponto,
do comprimento, da área, do volume, rectracecao, quadratura,
cubatura. Definição Ela geometria. Proposições que figuram na
geometria. Definição du eguaiLlade, da equivalencia e da semelhança das figuras. Linha rccta, sua determinação por dous
pontes. Linha quadrada. Linha curva. Plano, sua determinação por tros pontos não em linha recta, por um ponto e uma
rectc. por duas rectas que se co-tam. Super'flcie quebrada, super-neto CUl'Va. Figuras planas. Ilivisfio de g('ometl'ia.
SECÇÃO I
f:t:mlETRIA l'L'\:-;A

30. Angu{()$ - Angulos adjacentes. Angulos verticalmente
0PP08toS. Perpendicular. Obhqua . Reciprocidade do perpendtcular-ísmc , Angulos reato, agudo e obtuso. Por um ponto de
uma recta sempre é possível fazer passar uma perpendicular a
essa recte, e só uma. 0:1 angulos rectos são iguaes. Angulos
eomplemeetarcs. Angulos supplementares. Por um ponto fora
de uma rccb (' eernpre posstvet fazer pnasat- lima perpcndíeuíar a essa meta, e somente uma. somma dos angulcs
adjacentes rormaõos com a mesma recta, Reoipror-a. Scmma
dos »ogutos que teem o mesmo ver-tios c estão dispostos consecuuv aiucnte : lo, de um lado de uma recta ; 20 , em redor de
um ponto. Igualmente dos anguíos verticalmente oppostos.
Theorema sobre a perpendicular c as oblíquas tr-açadaa do
mesmo ponto para a mesma roda. Reciprocas. A perpendi-

cular ao r,ti,) Ih1 uma, i-octa c o Jogar gcomou-íco dos pontos

equldístautes dos extremos del!a , corouano.
:":1. t'a-ounos - Pt-rpondiculorcs <t mesma recta . Pcrpoudlcular e (lj,li'l1l!l ;', mcsm:v -ccta. Por 11m ponto fôru. de uma
recta {, sempre j ossivcl Inzor- pas-nr puruttctus, o só umn. Coroüarto. nuas p;t!';ll!elas sno equidlstantes. Angulos ronuudcs porduas reel"s cortadas por lima terceira. 'rhooremas relativos a
esses angnlos. quando ns rectas são paraüolaa. Reciprocas.
'tncoroma l'c!rlf,ho;l, esses augulos. quando as rcctas se nncoutr-am . Rccipr....-ns. Os angutosde lados pomncros ou pru-pendiCiliares são igll:'c." ou supplementm'es ,
~2.
T ..jW'.f!H!OS - Cada !;H!O do ü-iungulo t' menor que a
"oroma e maior- que [I, differençu lltl.~ outros. Sornnra dos angutos de um trmneu!o . corcltanos. Theorr-mas sobre os angulos úe IIIH tl'i:lllgulo
t-, quando os lados oppoatos são
íguacs ; '20, quando são deelguaes. nccíproca-. Casos de igualdade de ti-iungulos , Casos de triaugulos rectangulos. rneoreme
sotu-c os tercon-oa lados de dons tt'iangulos que teem IIGu~ lados
rcspecuvameneo igual".s, o os engutos eomprehoudidos destguucs , A bisl't'ctl'i" de um angulu e O) Jogar geomou-tco dos
pontos cquidistantes LlM lados.

lG"
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:J3. l'()!!I.'I.JllQS~ Dccomposícão do um p<.llyg-ollo couvoxo em
i,riallgulo,g. Sommndos élug.l1os tntcmoeac um poIYí:0no c JUVe.~o;
,~(JllUll;t Jus angulcs CX(Cl'IlO,~. Calcule tio eugutc íutcrno de

}Jolygono cqulaugnto . c.~kulo d;~ Igualdade dos polygonos ,
::4. QUllill'il"!cl"oS - xomma dos nneutos de 11m qunrlrtlatoro. 'ruooromas 80111'0 os l;~llo.~. angujos c d;agOJ1,HB !lo um paratleloxratumo. !tecip 'ccns . 'rhooremas sobro a.. diagonaes do
I'flcl.:l,ugnio, do lo<ango c .10 quadr-ado. Reeiprocns.

11m

:';:J. Ci'·cUln{uI".'J!cia -

Cil'<.mlo,

l';~il),

díumoiro ,

aI'CO,

corda.

segmento, ,~CdOl·. scccanto e tangento. Dos etrcutos uc raios
teuacs. 110s ureos subentendidos por cordas iguaes c vice-versa.
Rela,;ao onu-c arcos de g"!',mdf'7,/l,S dilTCl'cof.eg no mesmo circulo
ou r-m r-ircutos igll;je~ e a~ corôas rc-pecuvae. Da. prop-íedadc
do r;Ii'1 perp.unüoulnr sulJl'p uma corda e dos tuooremaa que
,Jahi s-: der-Ivam. /);, f.aug,mtú. n;~ p(wJl~~n,liellln.r ao extremo
,lo um raio. 'J'IIOQPCllI<t l'lJeilJl'O"v, H003 rnio-, illtercPpt<tdus em
I1Ill mesmo dl'elllu por cordas parallclas, ou por tangente e
"ordil par,dlcla. Ih" f,angeules pal'aIle!a~. ila~ perpendt;~ll!;t!'e" nos nxtl'umo., de UIIl drnmcuo. Por- tJ'~'8 pontos não

situados em Iiuha roctn põdo passar uma ctrcumrercncta,

'J

só UIIl!!.. nos p...ntos eommuus em duas círeunuoi-eucíaa dia-

unctas . Da. corda -ommum <t t111:;~ cll\Jllllllbp,mcias que se
cortem. em i-clução á linha dos centros. quaudu duas círcumiereucias tucm um unico ponto COmJl.IUm pertence enc ,lo linha
dos ccnu-os. Pu.~ição IJ.I\O podc:u oecnpnr reluüvameuto um ao
outro dui s ctroutos situados em um mesmo plano. Relação
nutro a linha tlus centros c o; r.uos de taes círculos. Deternunnção tI,\ medula commuru entre doi~ ai-cós de circumferonetas Iguaes, entro t10Ls angulcs, entre duas roeras. ou da
sua relação a.pproxilllalla, quando as (luas gr-andezas são in-

commcnsuravets ,

no. ])11 ,1I(),lid'l dos "'ly"/OS em .'feraZ _ ReI ~t;'ão entro os
;I.l";08 l!üM:rijltllS dos vrii-t.lecs ~k .Iois 'llatl!l.;, aliás, do dois an~llIo~ e Oi pJ'<J/H'iu.':! augulos , nil'i;;tI" .]:1, «u-oumroreuctu , Me,/ida. dos ..-ut:tulus ccah·iH'.~ jn~;Tjptos, ctrcumser-i pios ,) c:n gn.nl
toem o voretec 11') dl'cul'J 011 l,il'a dollc,
37. Delt'J"'lint'lç';" d'l ll/cdidú. ('<!ii/;iW;,1 C>l1N '/w'$ 1'I!ct"s,

aos que

entre dnis arcos dI) cirl'umft~l'c!ll"ias ig'Ia.<]', entre dots angnlos,
ou do sua rela':fi'l ;t:)PI'OXilll.'l.'Ja, (1!1:l.11,10 as t1u,t~ g:r.tll,lc1.as são
fncommensuecve!s.
::m. na" li"h"f j<l'OpOl'ciollaes C,i' {J'!ral - Das 0P0l',v;õo@sohre
nuhas. J)11a.~ rectas cer-ta-tas IPI' f':\r;~lIelas tir,tdas 1'01' pontos
!Jqlli.IL4t;l.nte~ o .-ILIl:t,JOS em umu das duas. Duas i-octas qu;I.CS'!!lOI' <,orla.• la·; JlO!' i·I·{'S pamneras. Rectit IHrallcla a um dos
lados de um tl'iangu!'), cortando os outros ,101".. Reciproca, ua
i)I~~cetrá do anglJ11) tle um triangllJo om relação ao lado
opposto

a esse cceuto. Reciproca . na brssecmz de um angulo

extorno de um u-Iaugulu e da lJis;;cei.!'iz de um angulo em rcla.ç;:t'J a.,)S lados dest·~ aU.il'lIlo.

.\':T'l~

lU1
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:19. Da stJ;,wilW11í'a ,[I'S figuras píonas - Do wíungulo detertctnuuado por urna recta parane la a um dos lados de outro
los, 00:l.ngulo. Comlicõcs c c1tSO,; de semelh ança dos tria.ug'u
cmnpos ição do um polygoc o em trfnugu los »ometb ontes. Polygonos compu..;to~ de u-íangulos semcllm nte-. l~cdas e tndcs
t.omotogos. Relação dos pomnou-os.
40, 1lc/l'ç'7-'s '>'llre

(!

ilorpem liclIlar ll,ti.nvln li,! ,WI »eruoe

uypodo õUll;nlo 1'l'C1.O UI', um tvinngu !o reetang ulo SLl~Jl'C a
nvpothe
proprta
A
sn..
pothenu
hv
II:t
tes
segmen
o'
c
.
thclln~õl

o do
llU$<1 e "S l:llln8 (lo angulo rccto. Relaçõe s catec o qundrnd
numere) quo l'.'\;jlrimc () C,)lllPI'iltlClltn do la<l.) oppostn <\ um
rccto. nuudo ou ohtll~o de um tt-iangu jo c o-i quadrad os

angufn
nos mnuoros que oxju-imorn os

c.,m!ll'iJllCIlt('~

dos dois outvos

lados.
41, Das -ccc.cntcs a um circulo pm-líndo (lo um P')Ilt...1 fôl'a.e
(lo mesmo , porém 110 seu ju-opeto plano. casos de uma tangent
é inteo seccant c c de duas tangent cs. Caso em que
rior.

I)

ponto

42. ucctas concurr cntes cor-tadas POL' duas pat-allclas,
43. Dos trraneu tos e em gera! dos polygonos em si e circumscr-iptcs ao otrcuto . Relação entre os pertrnotros de dcís

os raio.~
poíygon os i-cgutarcs do um mesmo numero do IDAos o crtptos.
do circulo ;~o~ qunes ouos são inscrlptos ou olrcums

Dcdllcç50 da íõrmula que ui o Inôo do um polygono em funcoão
di> lado do 11m potvgono do 11m numero de Ia.flo~ sulnluplo do
pr-ímctro,

44. Hcial;iio entt-o as «{rcumf et'uncia s de dois c it-culos o seuso
para
raios ou seus dtumcu-cs . Rotação d,\ chvunu ercncia
dtnmctr o. Diverso - III .thodos parn, a detcrm tnar rs')cei:o lm"ote
•
en-os.
<) dos pcr-imett'o- c O) dos taoperím

"I:). vlerlldu, .ln __ Úl'Q:H do rcatang ulo, do parallel ogramm o,o
do triaugu l'l, llo trapezio e, em geral, da, de um puygoa
,p!ai'IIICI'. \lothll..Ioo para a doe imposiç ão de 11m polygun e em
tl'lõ\!lg:t1,,;; C CUl u-apozto s reetang uloa. Rellue<;50 de um po-

o
lY;;Orln ,I urn tri,1'1,!!1lIo equtval ente . ttolaçõe s entre o quadradou
c.:"II.-tl'lIi,l,j ~<lhl'C o l.ul .. 0ijpul'l '\0 11m ttn~lllo rocto, agudo os
ot.tusu, rle u:u tl'iau:-!ulo e os q1l3,oIrlul<y.; cUllsku idos sobre
as
outros !!oi~ l;t'.!'-. GJ!np:~ra.<:;;:o das <1t'l1'"". Relaç,,\o entre
quadr.u lo eonsu-u ido sobre u
ãeons .to liglll'.\'; ~ -mcthan tes ,
(liagofL."t1 uo um olllt',) (pla'lrad o, e s01lr,) a. euuma ou uureren ce
c
de duns Iinbns . Do rootcue uto constru id'l sobre a essomma
do um
dtfleren çn de duas linhas. Do peoüuct o das dtaeona
o
IjllaAl'il:..tcl'o iu-crqpt o. Appltca cões.
os regular es
potygon
010';
área
o
lados
4ü. AV(l.lillçã() do!!
quacsqu cr. "Icllilh da cn-cu-n fcrcncln de um En-ou!o. Deter.

no
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minação das áreas do um circule, do sectOl" do segmen to e do
trapeaio circular es. Relação das arees de dois oi rculos de raios
dtãerentes. Problem as.

Secção I

4i. Geraç«o das SIlpctficies das liiihas - No\'õel> sobre a,
cíasaíüc ação raciona l das supcrfic ies.
4'l. Do ponto. Da linha recta em relação ao
Determíuaçã o de um plano. Das rectaa pcrpondícutaeesplano.
a uma outra
em um mesmo ponto nu em pontos tliversos , Da porpeud
ícutmbaixada (lc um poue.r fóra de um plano sobre duas outras
rectas sltll~uI::ls no mesmo plano. Da perpendicular- a um plano,
Do pjnno pcl'pell tlicuhl' a uma rectn.. IJos planos perpend l-

cu/aro, a uma mesma rcctc. proprie dades (ta per-peudtcutm- e
das obtiquas tirada~ de 11m ponto sobre um plano.
4(L Paralle lismc das rectas e dos planos. Dos :tngulu, (lo
lados par.utolos . Dns r,!ct<t" intercep tadas PUI' tres plano'J; pnranoíos '
SO, 00 ancutc (liOl!t'u, sua goracão c modída , Dos

planos
perpeudlculuros outro si. Do anguto formado pelas perpend
culares baixadas de um ponto tornado In aber-tur de um an-iguio diedro sobre cada uma das faces dos-o ôtotro.a Da
interceptação commu m (lo dona planos perpend ieularoa n, um
terceiro.
51, Do engulo triedro o, em geral, do angulo pclycdr o, Do
angulo triedro e, em geJ'al, do augujo pojyedro, Do anglllo
triedro formado por pcrpend tcujar.e baixadas do um ponto tomado no íutenor de outro engníc triedro sobre cada
das
faces deste ungulo . Relação entre uma das faces de umuma
anguto
triedro e tt somma das duas outras, Da somma dos angutos
planos que compoem um anguto polyedro. em reí.rçâc a quan-o
rectas. Condições nccessa naa c surncíocte, para quo tros
angulos planos on tres angulos diedrus possam rormar u.n angulo
triedro . Da Igunldn de dos :tllg"lll.};: u-rou-os.
nos <'o>'zm.o le>'>IIÍlwdo.' por pinHOS" r/<! llledid" dos volumes
52, Do.' jiolyed,· os em geral_ Área da supei-ücte
d,'
um prqsma qualque r o do sua pyram'rde r'ogulnr', Dos latel'al
pm-aljel

ptpedos constru idos sobre ~\ mesma base e termina dos superioermente por plano paratlet o 11 ctju. Tl'a.nsí()1'mt,~,ao de
um parai.
toíoptpe do qualque r- em outro rcctang ute .
53, Do volume do P";";;ll( (danfJ" lar n;1 ;'/,I(1ç(;()
oo paJ'alfef e;'i)ledo nxl""fJl,7 rJ, alj;is de r-aso llupl:l e 0111 mesma altul'.1.
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Determinação dos volumes do paraítelepípedo rectangulo, de
qualquer parellcleptpedo e do prisma em geraL
54. Da pyramide-Da secção feita em uma pyramtde por
plano peraneto ti base. Das secções feitas a. igual distancia dos
vértices em duas pvramtdee da mesma altura. gqutvalencía
das pyremídcs trhngularc.'i de bases e alturas iguaes , Da pyremíde e prtsmas n-langularea, também de bases f) alturas
tguecs . Determinação do volume de lima pyramídc trtaagulare, em geral, de uma pyramhle qualquer c do do um polcedrc
qualquer, Do prisma e pyrumídc trtangotarcs truncwtos. vctufies dos mesmos ('01'IlO~.

55, Da, igualdade dos prismas, da, dos tetr-aedros, 0, em geral, da dos polyodros convexos. pnlyedrcs symotctcoe.
56. Da semelhança dos tetraedros. Do plano parnllelo á
base do um tetraedro e, em geral, <1 do uma pyramíde.
57. Da sememence dos poívedeos convexos, em goraI. Decomposição dos polyedros semelhantes em pyramides trtangulares. Proporcionalldade entre as áreas de dois polyedros eemeIhantes e os quadrados de suas arestas, de suas díagonaes e, em
geral. de quaesquer- linhas uomotogea. proporcicoaltdodc entre os volumes do, mesmos Clll'!IOS e d"s cubos das mesmas Iiubas.
SECÇ.\O n
I.OS C"RPOS REDO"'IlO<:

58. Definição geral do coue . Do cone rocto. /)<1 secção
feita. por plano. parullclo ,t base. Da. ãrea da. supcrfleíe lateral
do cone rccto . na :í.rea. de um tronco de cone de bases p.unltcla."'. Do volume 110 cone e do volume do tronco do cone.
50. [JCfilliç50 ?:cral do cyliudro, 00 cvlíudro recto. Da
área da supernctc tatcrnt do evundro. uo volume (lo cyhndro
recto.
(Jf).

1),1 C.'p/II'}".I -

li:!.' ecccjos planas ICi!;1s nu esrhet-a .

Pólo- e eixo d1' um ctronlo . lldm'mln;\!' o r-alu I/P nmu l"phl'l":l
dadu.Do pla..'I;' í.mgeuto oí. »-phoi-n .
UI. Do SI'PC1'fiCil1 U<'l'ad('. jlIH' 1mltl l"eda girando em (o"no dc
um eixo silvado no lJlallu da ;;/('S1ll" )'cct" - 1);. supcrflcle gerada

pOI' uma, ltuha qnnbeada regular- girando em tOl'110 de um eixo
tirado por seu centro c JlO SOIl plano. D;\ árca da. zona c da
~

roa,

[110 auperücíe

osphei-íco..

6'2. Do votumo ger-ado por um tr-luugulo gtrando em t')I'110
do um eixo ttrado no seu plano por um dos seus vcrücos . no
volume gorado pc-lo Sl'ctOI' porygonat regular t!irando [nu toru«

17.
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'Ie um eixo) tlrado no seu plano

f' por seu centro.
nos voíumea
110 scoun- csphcnoo c da. osphcrn . Dos volumo , uos segmentes
do uma c de (lua,,; bases.
n:1. AI"~a. de 11m ruso r-spher-ico, Y"llllllO de uma cunha

o-phci-lcu. Esphcl'a~ seccantos c tnugr-ntes .
1,1. rroporcronauaeõc entro as urccs de dons l'~-HIl'11'O'; ou
110 ôous cones sometbantos c \13 nundradus de suas arestas. de
sua-salturas ou (k.8 raios dl' suas reses. Proporcionalidade
entre os volume, dos me-mos cor-pos e os CllIJO'l das mesmas
b.iaos, proporcionnltdnde entre os YOIIlTllCS lIas mesmos cor-pos
eos cubos d<l8 mcsmns llnhaa. prnporclonahdnde onrre as arcas
.to duas esphorus c os quadrados 110 seus ratos ou de seus (liametros e entre os volumes du-, mesmos COI'PO" c os cubos d<l~
mnamns liulms,
O;). Do "yliutlI'O " ('OTlC ciJ"''!ms~riJlt\IS (' jn~cl'ipto~ ,-i. e,,p'ICI·a.

\;J':0)IE'fRJ.\ t:"rlll,HI(,\

sô. 'nrcona das ngurna

t1',"tçuda,~

sobre

<lo

superflcio eeonc-

r-ioa , Estlulo complete !los tl'iangnlos c,";Jlhl'l'ir()~.

(;-;. F:Ui/,.<e - C'Il) .:j_I·l(",.';in (la pllipsc por movimento eouunuo . COlldiç-l0 pru-a que um ponto s(',h oxtertor ou interior ã,
cttíp-o. Coustrucç'to tl;t ento-e pOI' pontos. A crnpsc tem dois
«íxos r- um centro. Rda'.~ã.. entre us semí-olxos maior. menor
11 a. som!.. distancia rocat , A t.rtn~ont(' mrma nngutos Iguaes com
os ratos eectoros du pouto do coetacto. A normal 6 bissectrtz
.lo anguto rormado pelos raios sootoros tio ponto de incldencia ,
Trac.u- UIl1(l taueento c 1I11l;t nor-mal Ü cllipst' por um 1)0[110

(lúsf.i\ cur-va.
f,::l. J!YI"';'/Nlc -- L"jJ!_~;J'<l"';'i" ,h Ilyjl'l'h"l'~ p,)l' movtuionto
connnuo . L'onl!il:"" para fl'W mn r,mt,) ~'tia Inter! 'I' ou exte-

t'ÍIW ~í, !lypül'lonln. C<lIlS/.!'Il'''.':1O da liyJllH'hul<l pOI' pontoa. A hvpet-bole tem li"i.; t'i\,,~ C um ':ÚIl~l'O. A tauzente bisscota-iz do
:rngulo dos rato- y~"t''!'~''lll" p~nl"J do contacto. Tra'::u' u.ua
rungouto à h~'rOI'lJOIe po!' UIIl ponlu nu-a, ucuu ,
G.l, P('nl')ola --l'()/lstl'lh\':iO d,l purubnla por movimento
contiuuo . GoIdiç:'i1 p:tl'a 'lUC um ponto se.ia. c\íel'ior ou tntoé

C'JJJsJ.l"II'~<;"ll) <la 11ar<1,J'Jl<t por pontos. ,\ pm-atom 11m ('i~o . A rangento !ijrm,~ angutos Ieuaos cum o
1';~jO vc ... tor e é pal'~IIj)1a. com o ctxo que passa pelo ponto de
contaeto. 'rracor a t~ngelll.n ,1. parabulu }'Ol' 11m ponte dessa

rim';l, pal"Ll",la.
lpla

"11)'\',1, ,
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Pmpric ,lallc da Btb-tnngentv. Aogulo ~01> o
011.-1<1. are-te do cvtíndro . 'rcogeu te PUI' um
corta
qnnl n cm-va
ponto do uclíce .
Pro71. ('ycloule - Oonstrucção da crcrorô c por pontos.
peledade fundan cntal da normal . Tangen te tl cyclctdc por um
ponto desta cur-sa.
,o. Hélice -

Tr~lGo'\"(lm:Tr.l:\

1(I:C1'IL1 '\C,\

Secção I

linhas u-tgono,
i~. Olljcdo da ta-igonnneta-ia. Definição das
mowtca s. A relação de cada linha tr-igonometrlna com (l raio
é a mesma para 08 arcos scmolb untes.
73. Va-t'iação da., Iíuhas tetgonomowtcos c limites dos seus
vetores . Rcducçiio do primeir o quadra nte,
74. Relação entre as linhas trlgunomel.ricas de um mesmo
,H'C),
75, Dados os senos c coeenos de dois arco, detorm maio seno e o eoseno da somma e da diJTeren~'a aos mesmos
:Ll'COS.

76. Dados o seno e o eosenc de um arco, doterm inar o seno
e o coseno do arco duplo e, em geral, do arco mnltipl o.o scne
77. Dados o seno e o U);;OOO de um arco. determ inar
e () coseno da metade nosso arco.
i8. Conhecidas as tangent es de dois arco'. (lderm illar '"
tangent e da sounna o n da dtrreren ce dos mesmos arcos. diffe·
79. Deduccão do valor uo quocien te (la somma pela
rcnça dos senos du d'Jis al'CO~ expresso na~ tangent ov da semisernma c da smni-t1Uforenç'l. dos mesmos arcos.

80. üeduccão (to \'.:1.101' d,) quccíen te da, somma poln, diIfeda
ronca dos coscncs do doís aI'C;)~ expre-sso na cot-mgento
sernt-somm« c n;l tongcnt o ,h S;llll-dilfel'cnt;'/\ dus mesmos

arcos.

81. lJetel'nliUaç:lo do OUI,I'<I.S Iorruula s do tt'an~formaçlio
rt','llucn tpmell', ' Cnll'l'cgM!-t< t.so destas Iõruuua s para tol'fla.l'
uma sonunu uu unE .lilrel','nç"~ capaz ..te ser casculad u 1111"

If)~a.rithmo'.
8'!, F"l'lJl'l h ,l,~

:'I1o..i\l'<' •. \rl'lka<;~jfJ.i.

r.vuovs TJ(ll;O~O~JETHJL\S
mono!'
R:~. Da ('UU"ü'u,·~·,'t'J 'Ia;.; t.1.Uo.1.S trigun(Jmc~l'ica.,.. Onrco
tc.
t.:l.Ilgon
sua
a
que
menor
f'
-cno
sou
o
11llC
maio!'
'11lC.9,o
A dd\ul'cnça entre um arco menor que 90° o o seu seno é mono!'
quo a quarta parte tio cubo do arco .
.8-1. Disposíção c uso das t(1)oJ.s tI'ig,JnOnlf'!l'icaô de cnüct,
06

Raro rlos~J,S taboas ,

In
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RES01X<.·Ão
:'Í

I,"

DOS TRlA:,,{;t;LO"

RECTlU:"EOS

'rnenguíos quuesqucr,

::<,',. Principio!'; para a re~olução dos triallgulos. Da propor«ícnnttdadc entre os senos dos anguloa de qualquer- trfangu!o
rcctnrneo e os lados oppcstos aos mcsmns allgtdos. A eomma

de dois todos esnt pal'a a sua difforença ns-tm como a tangente da scnu-somum dus nugulcs opposte está para a tangente da acmt-dtrrcrcnca dos mesmos anguloso Do quadrado do
qualquer lado de um tr-iungulo roourtneo qualquer em relação
â sornmc dos quadrados dos outros dois lados, diminuída de
duas vezes o producto (lestes dois I,Mlos multiplloarío pejo
cosenc do nngulo pOI' ette- íormndo. Fqutvnlnncias das rcla';')o.~ :tntcd",()s.
lo;

2." Tl'iauj.(u!oJ> j'Cd'ill);jIl!U",

PU. HeJal{ri" «urro qmllqw'l' ta.to ,lo ani;'ttl,! rocto de um
It'i;IIlKlIlo rcctaugulo e n II,Vpvtllt'llU"'1t mutuplíceda pele sono
110 nngulo opposto ao lado consí.tcrado. HeJa,'ão outro qu uquer
lado do nugulo I'Cct0 du mn I.I"Í,tI1~'llo e a lrj-pothouusa multip/ira,h, pelo COSCllo do angulo 1I11j;lcüULc ao lado considerado.
llcJaçiio entre qunlquor lado do nugulo i-coto do um n-tuugulo reutanguto c (I 0'((1'0 lado mutttpliccdc pela tangente
01" allgulo OPP()~to ao pi-ímr-íro lado , Hda<,."iu onu-c qualquerlado do allgn!n l'''do de um lt'Inng ulo rectanguto o o outro
multiplioa.lu pela .'oLaug'cll/'c .to angnlu ndiaccnte ao primeiro lado.
'
'" .":.0 Rescluçâo doa tnungub», rectangulos.
87. uados um angnto agudo c a bnJOtheul1sJ, calcular o
outro angut« agudo e os outr-os doas Iudo». Dado; um acgu!o
agudo e um lado do angulo recto, determinar- o outro lado, a
hyputuenusn c o terceiro angulo. Dados um lado de um angula rooto e a hypothenusa, calcular- o outro rede e os anguloa
ugudos. Dados us deus lados de um aO,(fnlu recto, calcular os
anvulre agudos e a hypothenus:r.
li'. .1." Rc-olueão (los tl'illn~llJos oliliqllallgllIo.~.
1lfl. lrarlos um lati" e duns .uurutcs, det.cl'milllll' o tercotro
<1.11~\llo n os «urros d.()ll~ fados. Da,!,);: o_~ Jndo, l' o angrlh por
eIl,,;! fUl'maU.), cak-ular os uul.ro e deus nngulos e o ter-cetro Indo.

nados OOllS l1ulos c ,l unguto opposto n um dottes, calcular o
tercetro ta.to e os outro- dOlls ruigutos , IJ.lrlo>l "" tres Ia.los cn!"'Ihl' us Ire',' anculos,

diseu~si\o

,-;:J. netcrnuuai- ~~ .uua de
,loll~ IlIdo,.; e <I «neuto p'll' "lIl'';

e

;;)ll'lic~{·ão.

um lriaugll!o, conhecendo o.~
cumpr-chnndulo . Determinai' n

arca de um u-tangulo, conhecendo deus tacos, aliás. couhoceado deus aneuros c UlU lado. Determinar a área. de um tr-l-

angulo. conhecendo deus lados c um engulo oppoato a um
deuee. netermtnar a área de um tr-langulc, conhecendo os seus
tr-es Iadoa.
Jksenlw linear geome/rico elemelllar

1.° Obieoto, (lellnição, natureza c dlvtsão do desenho.
"!.o Obecto e i!<:fini':iÍ'J do desenho lin('<l.r.
Descako linear a ,ll';O livre

3. 0 Helwe.~Nl(;"çfw gmplm-a, (b~ Iiuhas v;~rtica('~, hortzontaos e obtiquas .
,L" Represent<t,:ão glftphié'a lhs llgnra.~ li'l'llW,1;.'l pula,

repetição das linhus vcrucacs c nonzoutaos.

r.. o

RCpl'('senl.aç5,o graplnoa das fi"ur ..s proveniente>; da

\J. Q

kcpresentacão gl'::tpltica da

combinação das Iiuhas vcruccce o uortzontaes.
O. o Representação greplríoa das figuras resultantes da
combinação do linhas verttcees, uoneoneacs e oblíquas.
7. <> Applicaç[>e'l mais importantes de combinaçõ,'s de
linhas rectas.
8. o Divisão das linhas e das figuras já tnutcn.tas.
ciroumferencia .lo ctr-

cuto .

li), Representação m-aphicu d. oval e d~ elupse.
11. gopresentacão ~l';tphil'a de combinações do rccta., com
as curvas já citadas.
De;;~1,71()

{':"ew' ,'O"' empre!Jo de iHs/l·l!we"ros

12. Tri1<:,:trj,! m-auuico das figuras formn-lae PUl'

rcctns.

lin:ns

13. Tr'açado :!l':tphi"o ,l.'l. cívcmufcrencin do circulo P '!;H
sitas comuuac.tcs com" linha, rcctc .
14. T'ruçado m-aphieo das dtsposíçõcs ra-Iindas .
15. Traçado g-l'aphico das fignras provententes da divisão
da ctrcumrcrenc!a em um numero qualquer de partes igllae".
IlL xsectas. '·"J'ia~.
17. Tl'aç'<l,I<, craphíoo das tigUl'<t~ provumcntn- de circnm('TNICiua Ü)!lUO os eonn-os sobro mun rccta .
I~. IV'dl'~ em g-I'l'al.
Hl. Tl'M:':Hlo graphtco das llglll',l,S Iorrnruias por ctrcumrerouctas tOlHI" os centros SOUl'f'. linha; curvas.
20. 'rracaac gl'<lpllico daoS curvas ovnt, cliipse, hyperbule.
par-abole, cvclo«Ic. cpicvcloide, esph-al, eoncuoule, caracol de
P<~S('a! e hehce, císcoíde e heuce.
21. Traçado gl'.l,phico dos ornatos simples,
:?'!. 'l'raçado gl'aphic,) rla~ fil!uras provenientes do tntorse-

eeõee uc círcumrercnclna.
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DECRt!:TO N. 6340 - nu 31 DE .IANI;IRO DE 1907
Mini~torio

,\lHO no

OPPOl'j'I'I'

<la Fa aeuda o credito do

:i .tcspee«, foit:l fim l.ondres , com á

785:36~$,

ouro, parn

oequisição de pru ta

o Presidente da. República doa Estados Unidos do Brazll.
usando daautoriza.ç<w contida, no art. 31 da. lei D. 14::;3, de 30 de
dezembro do 1005. resolvo abril' ao Ministel'io de Fazenda o
credito de 78;"):305$. ouro. para occorrer li dcepeea, feit", em
Londres. com (l, aequlslçãc de prata. para cunhagem de moedas,
DOS termos da. lei ettada,
Rio do raeeteo, 31 de ja.neiro de 1907, 190 da nepubucn.
AFFO~SO

AvoUSTO

MORElR .... PENNA.

Dadd Campista.
DECRETO N. 6;l47 -

DE 31

DI~

JANEIRO DE 1907

Abre ao Minis tc rio 01;) Fazenda o credito extraordinar-io de 4 :()2.$2~O
pilril occcrror no pilj.!amel>.f.o do meio-soldo ,lo\-i,lo 11 Jovelin~
R;b~~ de Albuquerque Bello, Dcof inda ,Ir l.ara Ribas c Marin
.\"1'",la Rihas Elorvs .

o Presidente da Ropublíca dos Est.ll.dos Unidos do Braail,
usando da autouaecêo contida. no decreto leglsla.tivo n , 1580.
de 13 de dezembro de 1906, resolve abrir ao ~linisterio da Fazenda o credito extraordíuario de 4:924$250 para occorree ao
pagamento do meío-aotdo a que teem direito Jovolina Ribas
de Albuquerque Bollo, neoltnda de Lara Ribas e Maria Augusta
Ribas Flores. nos termos do decreto legislativo D. 1441,de 15 de

dezembro de 1905.
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1907, 19t da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Dadd Campista.
DECRETO N. G348 -

DE 'u

DE

.JANEIRO

DE 1907

.vero no Minister-io da Fazen,la o credite de :,fI:~OO$ para occorrcr,
DO corrente exercício, ás des pozn s CQlll o Hnrviç'> ,lo unir""",i_
zaç.âo

d,,~

t ypos

dos 3FQlicc.•.

O Prasídeate da Ropubtíca dos Estados Unidos do Braztf,
usando da. autorização contida no art. 46, n. -I, da lei n . 1617,
de 30 de dezembro de 1906:
ReSGlTe abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de ::;9:400$
para occorrer, no corrente exoroícío, ao abono do uma grafl-
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ftcaçãe mensal aos empregados do 'rnescero Federal o da Caixa
de Amortização oncarre~adOll, róra das horas do expediente, dos
S6l'ViQOs de unHormizaçao dos typos das apolices e para pagamento das deepeees com material e publicações de edttaes.
Rio de Jo.ooi1'o,31 de janeiro de 1907, 19~ da Republica.
AFFO:"<!lO AUGUSTO MOREIRA PJi:NNA.
J)Utli:l

DECRETO". G3-1O -

IJE

31 DE

Cllmpis!'l.

JANEIRO

DE 1907

Ahre ao Ministel'io da Fazenda o credito de \J~84::;$040 para restitui.'
li Camaea Muni"ipa! do Bom Jardim a uuporàanefa dos direitos
pagos pela import:;ç~o do mater-ial plll'll abastecimento de ag ua.

o Presidente da Republíca dos El1tados UnldOl do Brazil,
usando da autorização contida no art. 46, n, li, da lei n. t6t7,
de 30 do dezembro de 1906:
Resolve abrir ao Miniswrio da Fazenda o credito de
9:845$040 para occorrer â restituição á camara Municipal de
Bom Jardim, Estado do Rio de Janeiro, da importancia dos impostos e direitos aduaneiros pagos na. AlCandega desta Capital
em 29 de abril de 1907 pela. importação de 2. L04. tubos de ferro
fundido destínedos ao abastecimento de agua daquclía localidade.
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1907, 190 da Republica ,
AFFONSO AüGUSTO MOREIRA PE:>;NA.

Dacid Cllmpisla.

DECRETO N. 035 -

DE 31 DF. JA;>\EIRO DE lDD7

Approva ?s desenhos de uetallios e o orçamento para as
obr-as do porto da Bahia.

o Presidente da Rcpuhliea nos Estados Unidos de Brasít,
attendenlio ao /111C requereu a Companhia cosstonarta das Docas
do rorto da. Bahia, e 11 exposição feita, pelo Ministro da Industr-iu Yiação e Obras Publicas, decreta. :
Artigo uuíco . Ficam aprroya(lo~ os desenhos do detalhes
da.'! moditica\'ue~ feita.; no ju'ojooto do melhoramento do porto
da Bahia, a que se eororc o decreto li. GIl7, de 21 de agosto
de 1906, c o orçamento geral da", obras, apresentados pera
Companhia Ccss.onarta das Docas do Porto da Bahia e constantes dos documento, que com este bní xam, rubricados pejo dirnctor geral de Obras c nação da Secretaria de Estado du Iudus -

xcros
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Iria, Vi.tc;'ão o oro-os Publicas, devendo, porém. ser observadas as

dalJ~I!l<~.s

.iUUU>8, aseignndus 11010 respectivo Mínistro de Estado.
,!n Janeiro, ~l do jauetro de Ifl07, lHo da Republiea.

~~i')

AI'FO:"SO An;rSTO MOREIRA l'e;o.:"'A •

.lJigl!cl Colmou dll Piu c Almeida.
EXI'OSIÇ:\O DE ~IOTjVO~
SR. I'1H:SIDENTE DA RErUBLICA :

submetecnõc a V. E'(. o projecto de decreto, upprovando OS
planos dctlnitivos, l;spc"ificações e orçamento dos melhoramentos
.to porto da Bahia., cabe-mo proporcionar a. V. Ex. alguns eecie-ectmcntos ãcerea da sitllaç?io actuut da, companhia. cessfouaria

'kSt,;lS obras, creada )00!' força (la actos da anterior administração,

que ihp iDI1QVa!"'Dl o conu-acto. já revisto em 1905, afim de jusü-

tkal' o

]li'I'~('n/'c

'tetvS.

.

dCCI'0to, na parte om que ratifica, os mencionados

:-:!.'jil-lIlO licito, porém. procedor taes Inrormecoes õo alguns
dados SObl'C ns phases euccessívas por '111e tem p,.s~<\do essa con'~es

..êo,

Foi, por decrete u. 1233, de 3 de janeiro lia 1891, quo o novemo concedeu nujortaacãoa Frederico Merei e :t áugusto CanJitlo
Harache paru construirem, POI' si 011 por companhia- que orgenízasscm. 88 obras do ruetnorameuto do p","11J de S. 8a.lt'a.dor, no
}o;Stado d/i Rabi,~ .
.\8 obras consísuaui em :

dons grandes molhes, formando uma bacia nbrtgada ;
caca em to lo o poi-ímetco da refer-ida ljacln, de modo a
pCl'mittiJ' a. atracação du.:>' rnaioros navio- tl',1,n'~~tkmticos;
r) docas soccas peru vistoria, limpeza. e rnpnração lIe naa)

b)

ví.is ;
ti)

annazcns e alpendres para mereaãortes ;

v) tns tallaçrio do npparolhos hy<!I"llIlic'JS

C~

nnis aperfciroadoe

,',l,;':t a gulndagnm de enrgas :
I) fOI'!ll~,:rr[l do ten'nptencs ;

collcc.rção (lo pb;J,ró<.'" e lioífl" ;
h) assentomeutc de Itnhas rerreas para
os ~niDd<l.stes hydraulicuj rotauccs .
11)

0~

,'agõe" c' P'U';l.

O capital maxímo foi lixado em i?:l.ú(Jü 1JlJU80UO e
da concessão em 6J annos,

o prazo

Pai-a rem uneraçâo uns deapezos de usoattzaoão. dos jUl'OS do
uapit at empregado. na r-azão do (; 0/. ao anuo, da quota para
amcetlzueão 110 capital, e das despczaa üo custeio e ccnsorvação
<las obras, o I;overno (O'rcca.dw·ia, po}" fim/li dos co»ccssionarios, o
producto das taxas da lei n , 174(;, dll I:l de outubro de l8ü9.
,', mais, as taxas alt! '~ 0/,) sobre o valor omcrat dn tmpor-eaçâo
I' a:.é 1 -t, sobre o valor offlclal tla exportadio, de
conrormtaade
com a ld crcameutune do 1886 (arL
pnragrapho uuioo),

,0,
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ACTClS DO 'OOER EXECUTIVO

Por decreto n. 1143, de 22 de novembro de IS'JZ, foram approvados os estudos e orçamento das obras, apresentados pela Companhia. Internacional do Docas e Methol'a.mellto~ da. Buhía, cassionerto do respectivo contracto.
Estaa obras, cujo orçamento attiogia. á somma. de 33.599:3.fi$,
isto é, mais 10,599;347$ do que o maxtmo nxado no decreto
,le concessão, ücarum dependentes da. dectsãc dos Minit'terios
da Marleha e da Guerra. com relaQl0 ao quebra-mar exterior.
I<:ra. assim dencmlnado um quebra-mar que, começao-!» [1.'1.
parte sul do .\\'.;;'ma! da Mar-inh-r, avançava em dil·ü(ç5a :J.
oeste e, rasen.Io uma deuexão para o norte, aHiuiilt o for-te Jn
S, xrarcenc, connuuandc dahi na. Jirecção:S S, approximanamente.
Ouvidos os :-.nnisterios da 'Iarinha c tIa Guerra sobre essa.
obra, só depois de muitos unuoa opinaram contra o seu traçado,
upontarulo os incon venlentes que eira. acerccera,i-ia.
Devido a. esta ctrcumst,....neta e aüegondo a Companhia quo
não podlv começar as obras sinão pelo quebra-mar- exterior, vi-so
que precisava ter a bacia abrigada, afim de poder executar as
demais obras em aguaa tranquillas, foi sempre adiado o inicio do
serviço.
Atteodendo a incessantes reclamos, o Governo, em 23 de
janeiro de 1900, tnnovou, por decrete n, 3560, o eontracto do 3 de
janeiro de 1891 e marcou ã. Companhia, na clausula H, a. obngação de começar as obras dentro de um anno, a contar da data
daquelle decreto, e de as concluir no prazo do oito anncs, apó~ o
seu começo,
Tal decreto, além das o'JrigaçGesconsignadas na clausula Il,
acima referi'la, alterou a eon -essâo pr-lmitiva nos s 'guint'3s
pontos;
(I) elevação do prazo de concessão de 6rJ para IJO anaos ;
li) obrigação, llor parte do Governo, de elevar as taxas esttpuladas no c.mtracto, si, porventura, o seu prcdueto não cesse
para. uma. remuneração correspondente n. 6 % do capital empregado nas obras;
r) prefereucia, em igualdade de CClndições, para a esecuçto
do obras semctnantes ás tia concessão, que, durante Q prazo da
mesma , se tor-nassem neocssaetas no porto;
d) t1.xação
em 15:000.:000 aunuaea da. quota de flsoaneacüo, com que a Companhia, dovería contrtburr, reJolheudo-a.
seusestra! e e.rcantadamento ao 'rbesouro,

Apezae, porém, da. obrigação tmpos t , pela clausula II do
decreto acima. referido, a. Companhia não deu inicio ás obras ai.
le~a..ndo sempl'o a. Calta de npprovação do projecto, por parte'doa
:\11nlsterlOS da Guerra. e da Marinha.
Em 1901, o Governo, autor-izado por díspoalção da lei orça.
montaria, entrou em eccôedo com a Companhia, allm de iunoear- o
seu contracto em ordem a lhe serem facultados OI recursos necessertoa para levar a oeotsc aquellaa obras, de eonforrnidade com
a disposição legislativa.
Executivo -
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Depois de varias alvitres , entre os quees se chegou a suggel'i
(oi
o,
Govern
pelo
tHuI08
de
emissão
te
median
imo,
emprést
de um
expecuja
para
19u5
de
julho
de
6
5550,de
n.
esslgnedo o decreto
dição servira m de base o projeeto e a momorta justificativa, que,
em resumo, são aqui reprodu zidos;
OBRAS PROJECT.-\DAS

cacs de 6'" ,5u • _ . . . • .
. • ,
1> 8"',00, podendo te atõ 0"',50
lO
do littolO empedrado, para regular ização
ret c Iígaçâo da E. Ferro S. Francisco
ao CMS • • • • • • • • • •
Armazé ns para mercadorias, (010 100u'x2G"') •
inâamm uvols . . . . •
.•.
..
carvão.
Dique para reparaç ão de navios (15)mx2 0"').
D8C;~ puru mercad o,
»

»

I>

>'

I AtlO'"
15
2

a
I
I

ORÇA~l Ei\TO

o custe total das obras fui calculad o em (pape!)
.
ou, em ouro, ao cambio do 12 d
O capital mexuuo fixado foi em ouro ...•.... ....•
Os jUl'OS, á razão de 6 -, ao nnno, represe ntam.

41.230: l15$2:!3
18,373 :3="O
000
20.000: 0
1.200:0 000

se
Apesar Ih l'c.:iucçiio dus otn-as, o 0l'ça1ll01ll,o total elevoucoma quasi o dobro do mímitiv umoute upprova do, porque a
es,
panhia. rcclumo u e obteve elevaçã o nos preços dos mates-ic
o :1 dilferença de crunblo e vartecao nas condições do
àtjogand
mercado,

REi'tL/,\ DO PORTO

As taxas do porto, de accôrdo com a. lei ue
1''69, caleul1l.d,.'i pelo minirno, o deduztacs
:.>0 " pura as despesas de cu-teto, devem
. ......•
produzir, 0111'0 ......... ......

it'l!'ol"t;tn!'i,l do; juros. 1;11.
tem ....... ....... •..•... ...... ,
aíüoren ca flue sorn, compensada com HWllOS de
p.u-a

cUlllpll~tal'

;~

0,61' ~', sobre o valor da íuipoctacâo. que
é de ..•.••. ..•.... .••...• ........ •....••

1.(lIJ-t:225.-:;,tJ~J

l fJ5:iGI.-::'!O!

31.000:00U$0011

As taxas de eues, computadas no calculo da renda do porto,
foram;
.
Atracaç ão ...•... ... "
uuuzec no do caos - Per 4l)I).!lOll tonelad as
(estima ção feita. do movtmc nr.i do porto)
<1.2$500 •••••.• ••••••• •.•••.. .••.••. .••••••

1:19:000$)00
1.000:000.$000
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Capataz ias - (Por 400.000 toueladas, adaptad a a
taxa mtníree da AWtndega) " 4.~'_'OO •••••.. •..
Armese neseus - 72.470 tonelad as no valor de
38.890:0'8'l;41B- a I
em 12 mczes
.
Dique (renda. approxi mada) .••••.. . , .......• ,
.
%

1,600:000$000
388: 900$784

Joo:OOO$Ooo

3.227:900~78-1

Para cu.tcio, e-nseev scso . etc. - 3(,1 ".', .•• ,',."

Remia Iiqahb _ pnpol , ...•..• "
Idem cru ouro la l'! d .l
,

.
".,.··· ,.···

9ü8:370 $235
2. '2:,9::130$.')49
!.nOI:23 5$739

Na camposiç'-\,) .tos pl'eço3 (10) unldade s. eou templou .se, para
admiuistraçâ-o c Iuoro cio constr actor-, a percent agem de 15
"/0
sobre os

preços elementares.
O decreto n. 55;)0 roduztu de 00 a 60 anncs o prazo da eoneossão e esta reducçâo, além do mais, foI invocada para funda-

mental' o reconhe cimento do empreg o pela ü)lllpan bia
de
3.6JO:1 l4$919, em estudos. adminis tração, pagamento de
impostos e âscafização, no regfmen dos ccntrac tca auzertc res, como
se vê na clausul a Xll , alínea a, § lo.
Em setembro de 19;)5 apresentava a Companhia os estudos
de
aceordc com o termo de novação do coctrac tc, upprova
do por
decrete n , 555<) 113 6 de julho de 1905.
A õompau hta propcz, desde então, levar a dragnge m att\
9"',50 abaixo do nivel da, [Igual! mlníma s, resuttor
mo dahi augmeato do cubo respecu vo.
Em fins do maio chegav am á Rdlb. por part. d',- cmpeea
os engenh eíroe Onrnier- e ueneuu tn, que ãzoeam 00\'0<; levantaa,
mentos hydrogr nphiccs , vet-ifioando scnsiv el elevaçã o no rendo,pnnctpa tmonto no ext eemo do Ia.to nor-te do caos, conform
e a
planta que cmã» apr csentar am .
Por isso, soncttou a c.unpan hlu, em julho. alguma s a.lt'.;raçõ~s
nos estudes antceto .montc apresen ta..l os, bem como a subsl,itu
ição
do cimento pc;la c.rl hydr-aullca do Tnil, sendo que o
o desta,
era. pedido pJ.I·'~ compun sar accrosc tmo em outrasemprnc
obras .
..ts nuoraeõ es propost as roraui approva das por decreto n. 6117,
de 21 do ago"t'\ llCJ.I!(!O a Uumpan hia na ohrigaç;'i,oJ de uprescu
tae
oa dotatnes e orc.cuenzc respectivos. dentro dói seis mezus, Nesse
decreto , apenas ~'.J não autorizo u a mudan, ;a propost
a da. doca
do mercad o p-irn o local dJ. do cxuuetc Arsnnat , sobre o quo
doou o
Governo d,l provzíe ncínr oppor-tunamonte .
A subst.tu icão <lu cimente pela 0<\1 do 'rctt ful concen aa por meu
anteces sor, conforme consta .ro avise D. 2',17, do 18 de outubro ,
dirigido â commi .são âscal,
Aos l~) dias desse mesmo moa de outubro era tambem npprovado, em principi o, o orçame nto proposto, no toJogram ma de ~2
setemb ro de lVl;i;, dirigido ao E.xlU. Sr. DI'. LaUl'O Milll!'!' de
dtrecto r lh ('uillpa.lJhia, lJI'. Magnlhães Castro, que se achava,pelo
na
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s,
ubdgaçito do inau gura i- as obra
cccasião , em Pari s, med iant e nueü a data , o quo foi com mum caõo .
daq
ter
dou tro de 30 dias a con á commtssão âsc u por ofic io da Dlre ctor ía
para os devidos etreitos,
117, no Z) de outu bro de HIOG. ta um
nera l de Obr as e viaç ào, n.
e, co orça men to, repr esen
A app rova câo. em prin cipi $ ouro , ou ~;'060:jJ00.S pap el, ua
,f,OO
l.'OO
de
a
cerc
de
mo
aceresci
a
tmp ort anere do mesmo.
acho. real izou a Com panh ia foi
Em cum prim ento desse desp121.1
mo, o que
ulti
ro
emb
nov
0
dia.
no
s
ne
inau gura ção das obra
clau sula IV, que assim disp unh
feito, sem pree nch ime nto da
app rova da
data
da
es
mes
12
do
tmo
mas
4. Den tro do prazo
ío ao inic io das obras, e de que
iar os
ção da rela ção do mat eria l necessor
dev erá a Companhia inicuir
,
Hl
no
trata. a clin ea 2~ da clau sula
poss
sem
t'
f,\'le
cã
poac
não
r-ial
trab alho s de construeçào, o aque
mate
o
todo
eito.
Rec
o
er
ruuccron
local do trabafho, prcm ptc
Governo, e que com por- se-n a,
indi cado na relação al~:'rovada. pelo
:
6
iu
segu
meno mínimo, 110
com a capn otda In mtn tma de 200
a) dua s drag as apro pria das
a;
hor
n'
p
,
de
tros cubtcoa cada uma
spur te com capacid[l.<lo mtn tma
li) qua tro batc lõos de tran
;
de200 met ros cubí coa cada um do
pod re do alve nari a em daposf to,
OIl
~.) ;,.000 mel ros cubícos
4{l,O
de
imo
ruin
cntc
pvim
sup
o
o
vond» u, Companhia ter gara ntid eria l;
mat
met ros cubtcos aeuu acs desse cim
ento apro pria do as obr as;
d) ;:;00 met ros cubiccs da
ro do mater-ial ;
repa
ao
das
.»
1l) orãetnas apro prta
ssorto ueccsaar-ío ao trnb nlhodtecce
e
rte
spo
,) mat eria l de tran
cessor
ante
tro
ítrus
meu
o
ro
emb
nov
Nos prim eiro s dias de
ão fisca l:
engcnaeíeo-euefe da ccm mtss
ido, cabe
rigia. o segu inte avis o aoavis
dirig
foi
vos
que
308,
D.
o
c Em add itam ento ao
gura inau
a
litar
faci
.
para
s
alli feita
s as
esclarecer que as concessões para
ttzae
êscn
que
Jia
panl
a Com
<;'ão prop osta não exti ngu em Das lottr as a. b e d da clau sula IV
dea
endt
prea
mesma.
obrigações eorn
cum prim ento nos prazos que a s que a.
do seu con trac to, de cujo depe
jUl'idieo
tos
e!td
os
tes
nden
êo
ücar
clau sula menciona
Bahia decorrem do inicia dos irabeneficio da, Companhia. Docas d[l,
rercís con star á mesma. co-npatudo
que
o
batnoe de eonatr ucçã c,
ettid as á.
nnla desd cjâ. :&
mbro ultim o, eram subm
Fina lme nte, a li de dezeifica
proj ecto
do
das
riza
auto
j;i.
ções
mod
ficação
boni
ap:provação do Governo as orça
a
ndo
ende
preh
com
to,
outr as
o
prul litiv o e o resp ecti vo admmen
com
bem
ada,
pass
ão
traç
inis
de 10 %, concedida pela
adm ittil ·.
a
.eue reca ee que não era dado
papeis e docu men tos, epre seat ado
Do exam e dotido de todos os eto, ora suje ito ao alto cnte ero
decr
es
'Pel a Com panh ia. resu ltou so pree
urar am, resp eita das as concessõ
de V. E 'I, . , cuja s clau sula
lvel , os alto s inte rpéss
mais
o
-,
rdru
agua
salv
s.
anto rror men tc fcita olve ,
esses que a que stão env as info rma ções que julg uei do meu dev er
Taea, Sr. Pres iden te,
Ex.
traz er ao conuoctmeuto de V.
de jane iro de llJ07.
Rio de Jane iro,

acros no POnEI\ EXEr.l:l'lVO
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Ctausutes a que se refere o decreto n. 0350, desta data.

A~ obres dI' mouior.uncnto (\0 porto da Bahia, que eonstltnem
oujccto 110 contrncto npprovado pote tt-creto D. 55)0, de fi de
junho de 100;;, c ILJS estudos dcnutuvos apre~cntn.t1os pela Companhia Cessionarin dus uocas do Porto da Bahia. appl'ovJllos pelo
decreto 11. 6.117, ,1(' ;:'l ,Ie :\:':l.~to de lmn, serão ('>:f'Gut:ula" de
ceou-do e.nu ';,S planos gcruos, ,h'.~ellho' <le dctaf hcs l) or('anwntos

:IllIlCXO>"

rllhl'ieado~

pu!(\ dil,(,,~t,"l' gel'al

.to

rna-.»

c Via<:fw da

Secretar-la fie 1':staÜ'.l (h. In,llhtl'i~', VL<ç:'í() f' Obr-as PIlI,lica~, oteovY'l..1aH, porém. ;1;; 1ll,,,li!i c' r1'; LI(' ô -oustmtcs (b" "c',llintl" di\ll~l!b;; ;

"

o quebra-ma» exterior- 8111 s(> scra lnnç«lo, si , n JllllO to
GOVJrao, ncar pruucamcntc ruconhaclda a sua ncccaddade pru-a
trunqulllidadc do porto, e, nesta hj-pothnsr-, o GOH'l'110 se reserva o
direito de exiuir dl~po~iç,jes que permittam o seu aproveitamento
para t) servlç.r de desinfecção de navio!': eontaminndcs, ou outros.
111

o coroamento ~el'.11 .10 quobr.r-mm- xor-tc fh,al'â 11<t nttitude
de 4"',5') acima do nivcl dl mar. mini ma c o do quoum-mei- m,
tenor na altitude 111' ;{,otd actma do referi-lo utvcl.
IY
X03 trechos em (1110; a nuu-alha dn C:leS tenha de l'CllOU,:H' sobr-a
:U'ci<J. ou terreno 1Il0"C', sor.í. csnsoli-lurlo o súlo da Fnndaçãü 1101'
meto de um cnrocumoato com a pre n-a l«l'gnr_1 e com a espessura, (le duns metr.«. n J mini '''1'1, abaixo do ruudo ul'ag:u{o do
POl'lll, qum-lo a o.unarln ,lo tCl'lell" ""li<lo ~c achar n. mntor 111'0_
Inndidade ,
.
Y

A parte <lo porto, rl'Ollf,,~il'n ao adll li "\I',«nal d,~ ;\lal'illln, ~pr<í.
,h'aga<la ute à J1J'()flllloliola,\t' dI' 1;"',51) ubafxo do lli\d da mure mluimn, parn, Tlcl'mi~til' to r.irculaç.in lL;" ll<\Yin<! do menores {,;dafi,,~,
que dernuudcrn o trccno d'~ -ac, [ll'cl'tWiI,lu pat-a c.-~'l. PI'Ofllll(li,la<1o
'!l' ngn-i ,
\'[

Xa. ext!'cmi;h,ll' xo-tc do qnebru-mm- intOI'IOI' sent dl"lga.ll'l
o manttda 111l1<t !':.ixa de mu metros do Im-gura, ate prnfundidado de !J''',''}IJ, nbnixo da maré munma , pai-a csrsbctecer a Iiaacão
enh'll o littol'a! r- a~ nguas do il;ual pr,)fu:lf!ida,lc Córtt desse quebranuu- P pCI'mitUl' a rmnca cu-cutaoão de ncWiUi rto grandns ealallos
pelo" dvlH extremos llo refc-rfdo quetrru-m.n-, .tcve.sto 801' pl'otl:gli!i\ o-sn soguudn pasevgcm com <lu:.' !)')ia.~ utumtnaqvas.
ã

IB2
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Yll

Dever-a :<CI' fcita desde j,\ 11. sondagem gcologice, no attnhamonto da. murn.Iha do cecs por mujo d., perruracõcs do solo, equidtstantos de 25 metros, approxímcdarncutc, até attingil' uma

camada de terreno eurâcteutemeutc sondo, de rcr.na que Si) possa
dctermmnr o parjll Lncttudma t dcss t camada c vartücar- a ccnvcnieuciu de qualquer- mortificação IH traça.lo do caes. p:lra evitar
cxcavccace em rocha, si possível, qU·31' pai-a us fundações do mesmo
cães. quer r:tl'<l. obter a profundidade neccssrc-re junto a oue.

vm
Fie;~ elevado a
J"~l';t o utul-ar'que

qu.uro o numere de escadas de pedra, no cães,
c desembarque de pas'agcil'o~ .

Na extromi<!a,,!o Sul (lo cães par.r 6'''/,0 em ag uus mínimas
SCI'J c-nsu-unto um enrccnmeuto, IiganIo osso extremo ao Iitter-aí para conter, por e-sc l.ulo, 11 aterro entre o caes e o mesmo
littol'al.

x
SCI'![ consa-ctda urna rampa pura cal'g!t e desoJarga de madeiras, situada lIO local mais conveniente, que opportunamellW
."Cri.\. designado, de aceórdo com a companhia.
Xl

. Será construido, no loeal q.te for llesignado pelo Governo. um
dique eccco. ou installadn um dique íluctuante, com todos os eperfciçoamentos modernos, para a limpeza e reparação de navíos de
j)m,5O de calado.
XIl
Píca fixado em 23.0JU:2ti2$109. OU1'O, o capital muxtmo a empregar nas obras, eo.nprchamlendo n10 só o valor das que toem de
ser executadas, de conformidade com o orçamento annexo, como
tamlJem a quantia de 1.(j(lO:051$, ouro, de que trata. a clausula XII,
§ I», lettra o, do decreto D. 55')0, do (j de junho de 19<)5.
Xlii

A eompunhln, dará. inicio eüecuv...) 1Í. ccnstmcção da.',! obras
dentr-o do prnxo ue tres mczes, contados da data da publicação deste
decreto pel.. Dia,·iQ O/tkial. Só serã reconhecido. como inicia das
obras, a cxecuçã., de qualquer dns obras mcnclcnadas no orçamento
unncxo, sa.tt..;fiJito o .ltsposto na clausula XlV.
Paragt-aphn uni co. N<~ falta de ournju-imento desta olJrigação,
será. a.pplicado o .ttsposto na cíausuta 'XXIX, tcura '., do decreto
n , 555H, de li dejunho ,lo IUH5.
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ACTOS DO PODER. EJ:BCUT1YO

XIV
ou
A companhia obriga-se a. deposit ar no 'ruesou ro Federal , 09i.
de 1.400:0
lIa Delegacia. do 'rnesouro em Londres, a quantia
555ó,
ouro, a quo se refere a clausula. XU, lettra b, do decreto sn .corresquantia
as
ndo
leva.nta
ir
poderá
qual
da
,
referido
acima
e Ilu,
pendentes ás importa nciaa das tnetauccõcs, matería eatv fixos
mesmo
do
a
clausul
na.
s
indicada
ões
obrigaç
ctuante s e demais
vação
decreto, á proporção quo as for Cllmprindo, mediante compro
Satisfeitas as
de õespesas, nos termos da tertra b da clausul a XU.
companhia
obrigações constantes da. clausul a IV, será rcstttní do á relação
aos
ceeetonerta qualque r saldo que se verifique, cem
1.41}{l:l}{lo.~

depositados.

XV
A companhia dovor.t entrar em eccõrao para trafego mutuo
na

do Salvador,
com as estrada s de ferro quo venham ter ;1 cidade
Bahia, median te condições que ücarão dependentes da appeovação
do Governo,
XVI

das obras
O Governo entrega rü desímpedídos para o começoes
nas Imllo caos santtar tc os terrenos de sua. propriedade existent
fi, S. Francis co.
Bahia
Ferro
de
Estrada
d<,\
ponte
da
es
mediaçõ
XVII
a
Durante o período da. consteucção das obras, fica elevada
ção de que trata a
00:000$ a contribuil.i~o anuuel para. a tlscalizarmente
citado.
clausula XIX do decreto n . 5550, jil anterio
XVHl

Picam appl'ovauns as especificações.para a execução das obras,
que a este acompanham, rubrica das pelo dteecto r da utrecto ne
Gerai de Obras e víeção desta Secreta ria de Estado.
Rio de Janeiro, 31 ue janetro de 1907.-M iquelCa lmoll du Pin e
.

Almeida .

Proje cto para. cons trucç ão do porto
da Bahi a
i:s-peciftcações a que se refere o decreto n, 6350, de 31 de janeiro
de 1907
CAPITULO I
I:'lDlCA~'ÕES OERAES E DESCRIPÇÃO DAS OBRAS

Def1niç,'o dos tJ·abalhos

Art. 1.0 Os trabalhos doscriptos pelas plantas e perfis juntos
compre nendem .
nados respecu )0, fi, construcçâo de trea quebra- mares, denomi
-eamente. quebra- mar exterio r Sul, quebra- mar exterio r Norte e
'luebra- mal' tntcnor ;

acres
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2', fi, eOllstl'lw('ãú <lo '['1'8 mm-afhas de e.tos deslg narlas l',~
spc.nvamcutc. lllul'.tllu llJ (',í".~ a-C",5!) o mui-alhn tio cacs a
-!!'''.50;
3", a cons!rllc('[it) de um revestfmento [u'utectui' do littoru!
com Clll'(.c:tllleutu:< t) a!,'rn;u-i:u:l de pedras «cccas, denouuuadc:

caos de saneamento ;
4°, excnvacâo .10 porto c ah()l'tura de caneca tio ncccsso em

frf'llto;( doeu (lo AI'dCll.ll .lo 'htl'lllln c peíus dOils cabcçoa do quebra-mar- tntcrior:
f/', execução tio [\.ti'lTO. ]1';1' ,letl';í,;liaS murutha. li€) cães o d,·
cries (I,> saneamento, ucrmittiudo a eon:<h'llc~'iiu da f<1ixa de ctupropriamente, o r-stabctoctmeato tio 1'11:18 c a conquist't Ele terreno
pnru cllifica.('õl's ;
G", ,I, con-;t!'H"('il ) d,~ urmuzcus co,n o noccasario appru-elhu-

monto

1,;1\,:<

(I('.Jlo~iLJ

mcrouloriu-, (' ma tcrtaes rnrtaunnavcts e

,1(' C;U'\iIQ ;
J", a PXU;"lh:'ã,,, lk

,tlll'igo.~ lI,ll"

l' t:,'ameu!o"
1!t I'H;' 110 c.les, na latC!'a! :1'"
.u-mnzous e nns ruas l'1ltl'(~ c;;Íl';; j
,">", a O:UII'!I'U"\'ilU de U!II'. PPljIlCJl:t ,i,ka In!':! ,) lllc!,,::tolo:
fi',;' ';l)Ilsl!'lwç:i'J de f'.'gOt. 'S potra a,~lw.s plnvires :

111, o fornooimonto e assoutameutc ,I" huhns Ji,l'l'ras l',u'a "
scrvtco du cu-s, do, armnzons c al..rteos :
lI, o rornoclmautu c ..sscauunouto ,I!' g'uind;hj('" !'<tr:! ~J svrvic« do P'Jl't'J C 11"" a,l'ma:'C'I;; ;
I;~, o tcmcctmcnto e inslalhç:1o til' UUI plrarol. nc carece ;'\,)te tio quctu-a-ruar cxtonor xci-to. bem corno vru-io., ph;I.I'i:llet<;>, e "
fornecimento e instulluçro de huias illumin.rüvas em pontos C(Jl!-

vcntentes ;
13, u rcmocnc do casco 110 vapor L, Froncc ;

14, cún~h'u~l;iio 110 uma rampa p,',ra <~ar<,'a c \!t'sc'l'ga ü,' m.tdei rus ;
!5, construcçâo 110 um dique S<'CCi), OH ('~t:1,l'e!e' imr-utc .lc 11m
lliljlll' nucruuut« para rep n-ação de uavtos.

Z'-Tot/la escala de man's

Art. 2_" Fica eutou.tt.to que na applil'<lç;w U;l.S pl'c.sente" ('~J"
dnca.~"Je.' conaídcrar-sc-ha cJmO--zCl'IJ~:l:t escata de 11l11'I'S" lIi,,<'!
silllauu a 10 ",U;) abai xu ria S01l'jI'i\ d;~ igTc',il. da I'oneetçro da. Prnia,
p.oxnnn tio Arsoua! de :lIal'iu!w, ni,r! ou-n--pon.lcn!u apu-oxim.rtlallWlltl! uo das mar':,; miui rnas .

As r-otns (k alsitudo e profuudida-Ie serão l','fcl'iEla" u este
uívct , o,~ numeres que us expr-imu-om. ljUCI' uostas cspeetüceções
quer nos dosenuos aJJIl,'XO~, referem-se ri este mesmo nível, OS IH!"
mero; sorã. colrocndos entre p.u-enthcsis prccerll-Ios do si,~Jl;" (+)
uu.urdo (J~ pontos aos quaos elI(1O; se reterem estiver-em situ:'.d"",
acimn. O!es.~' nrvet o do "igual (-) qnnndo estin'1'l'llJ ababo.

ArL :1." n quuln-a-mm- extcrtoi- xul. ,:,I uvce <I" SC!' coasu-ní.t».
ll;~ planta gera! appl')I-,I(I,t !.' ;'!l'ú eon-

terá. a ,1i.~po'i\.'ilO illdicltil;1

ACTOS 00 PODJ::II EXECUTIVO

sütuido.

extcttur xortc. de um mussico de e.trocamcuto,

COIUO O

revestido ;Ic blocos ;1'1;; diversas categorias, ncaudo <1., disposiçôos

do seu coroamento

1I,\

depoudencla do aprovcítamento desta obra

para quajquer mister dos sm-vlços do porto, determinado pelo Govemo de nccórdo com a eompanhin ,
Traçado c perfil do 'l!lclJnl-m"J' f'.t'/crtOI· .\'0I·f,;

Al't. 4." O quctu'n-mai- exterior Norte. isolado de tN'l':, Jka. ~i
tundo a 150 llletro~ approximadamente a Este do furte S. xrarecno.
E· rccülínco. "rj(~llbulo "l'nsi vcnnentc de xut a Noi-to f: tem f Ir cxtensão médin 015 metros. Consiste em um mns-aco de ourocausentos
naturacs sobre os '111<\r;; repcu-n umu H!:l. de Ltoco., arttucíncs <'00stif.uhlos por- cahõe,~ tluctuantos cheios do eonorotc : n~tl)~ r-tocos
são cnctma los J)Ol' sua vez pOI' um nutre de ntu-igo coustt-nido de
atvenarí.r. O m'ls.~içn de onrocamcntos attingc ,i cct: - :l";,'iD ; os
caixõe>(~cota

+ 1''',1)0.

Sobro os 40" pr-imeh-ns metros (parte Sul), o nmssíçc (k ourocamente a~re;ellta uma largura de 1I"', JlO coro-imcnto. Isto é,
na cota - ~im,r;o; do 10.<10 do mar, seu talude é do 2 por 1 até a
cotn de - 5 m,50 I) de 3 pOI' '2 nbalxo desta cota; do todo fI'l porto
o talude é de 3 por .2 em toLla a nttur-a, Abaixo ti,"!. cota 5 m,5fJ
o corpo do mnsatço é formado por pedras de todos os tamanhos;
este núcleo é protegido do lrulo do mar por um revestimento de
talude de 4"',OU de espessura hor-Izcntnl ccnsuturôc JJOI' blocos de
23 e 3a categorias; ueima da cota. 5 m,50 o nueb-o e coroa-to por
um revestimento do z metros I1c espessura. constituído por blocos
de 2a e 3~ cotcgonas. coroamento este por sua vez protc::ddo
do lado d r mal' por um revestimento em talude com a espessura
hortaontat de ,1m,DO. consütufdo por blocos de P catcgol'i:t.
05 blocos erunctece nos caí xõos auetuaatos mcrtírão 5''',0(1
.lc la.rg"ura, 4"',50 ele altur;], o 10 o. rs metros de comprimento.
o muro de ahril!0 a,(,Ungc á, cola -I- 4",,5(1; tem os pnrnmcnt05 vcincaos. offcrecondo de c;~da lado um w"alttl de 0''',50
sobro os jl;tl',UlICJJ(.US tios caíxõcs ; <I cota + 1''',00 :í cota +:1""00,
<} fim'o apresentn 1Im:1
espessura de 4"',Oi}; acima esta cpessin-a Sl'! r-eduz n, 2'''.'10. Sobre os 4;"1'''.00 restantes (parte

1\'orte) o Jll'l'li!

prece lcnt.j 6 rerorcado. O ruassiçu de cnroca-

mente nproseutu uma l:wp-Ul'a. de 10m • no coroamento 'lar attill'W
;1 cota-:l" ,51); a f"'~pP_'''Ul':1 horlzcntn! .!o revesumeeto em lalnrles ..,
au~meJltad(l a 7 mdl'os do 1",10 do IW1Y. OS blocos arttrtntacs em
caixões nuctunuto-, tccm (} metros de laruura.. O muro de abr-igo
'tttill~in~ rl mesma cnta+4"',"O e terá, as mcsrune diml'Il§WS indicadas para os Jll'im('ir<J,~ 41\5 metros.
O Ioea! 110 queln-a-mm- -cnt dmgndo atõ :1. cot:\-j"'.50 sempre
que o fundo na tur,d ('~I,ej,,, mu profl1llllilladc infl'ri01' n esta.
Traçado c j,erfil do q"I;'/"·(HlIa;· i,rtcl'iOl'

Art. t> O 'lu,;i ru-mar interior. i~0Ia,10 dc tCIT,']" Sf:;·:i coa
su-uído M,I rlhvcçào geral do sud-Oeste a Nord-Este, npfJl'iyxim:niil
Q

mente,

186

compõe-se do um gr.mde alinhamento do 1j;)1} lllút1·os. que no
('xtr .mo sul é disposto segundo um arco de circulo de 3')0 metros
fie raio; na, exti'emklndo Norte tcnntns p-n' urna parte rocunnca de
:;00 metros.quo faz com o prolongamento do nllnenmonto principal
um nngu!o de cerca de 12°, O' para Oeste. xtedc um comprimento
total ,[.o I. '295 metros.

(1 pcrttl typ, a.llopü~\lü paI';), o quebra-mar- interior
o mesmo
cstabcloordo p&.!"~ a parte Sul do quebra-mal' exterior Norte, ficando,
porém, o seu coroamento na cote-j-a« .50, como cstá no desenho, e o
local deste quebra-mar será. dragado até a cota-5"1,50 sempre que
õ

o rundo uatumt estea em profundidade inferior a esta.

TI'ar"do e pel'fil da muralha do cdes de-Gn',50

.'\rt. 6.° A nun-nfha (lo cães 11-f>"',5~) 18m origem no prolongamento do muro Sul do ,'dificio da, alnt,odcga. Estende-se approxirnadament- «o S. O. a N. E. pamttofarnento 110 cães actual, medindo

cxtousão !le t;5R metros.
gerã consüturda de blocos artificiaüs convonícntementc dispostos, encimarlos por alvonarta executada no próprio loca! sujeito

as mares.

O paramento extor-íot- upreseutn 1Illl rrusto gera! do I por 10;
o paramento interior é vcrticul .
As pilhas de Mucos artutctaes são utvoludos a+1 "',00 na parto
supor-ior: compõem-se do blocos de Im,875 de altura, tendo o bloco
superior uma largura, de 3"',75 no coroamento. A alvenaria superior npresentnrã na cota +1''',00 uma base de 3m,50 e na de + 4m,OO
um coroamento de !",,~O; um rcsattc estabelecido a meia altura
concordaut ,I, durercuca de espessura de 1''',40. Da. cota + Ifd,DO <t
de + 3''',40 o paramento inclinado sei-a revestido de cantaria de
0"',60 de espessura c serâ rematado com um capcamcnto de 1"',00
.tc comprimento e 0"',60 de espessura.
O começo desta muralha, em frente da ulfaudegn, será ligado
ii terra por um enrocamentc arrumado, cuja. crista ücnra no
mesmo ntvol do capenmonto do càer, paru conter o aterro por
esse Iado .

At-t • 7.° A mm-eüia do cães de -V"',50 ê o prolongamento da
precedente. Estende-se approxtmademente parallela. á urreccão geral
do littoral, um pouco inclinada para o Norte. Tem o comprimento
do 1.342 metros.
Ser(t constituída, como a precedente, de blocos crnnctace, conveuícutcmcoto dlspoetos, cncímados por alvenar-ia executada no propr-ío 1""111 sujeito em parte a marés; o paramento exterior
apreseutn um n-nstc de 1 por 10, sondo vertical o interior, Os
tuocos aruuscm li eota + 1''',00 1M parte snporlor: as fiadas de blocos
Icem 1''',,5 de attura, tendo n supnr-ior lima. largura de 5"',15
no coroamento. A alvenaria '111le'l'i"l'''Cl';'- u mesma indicada
no al't, O".

lB1
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T)"f'Çl"[O e pej'fil do cdes de saneamento

Art, 8.° O cães de saneamento constitua o
para Norte do cães de _. 0
Será orientado
menos de Sal a xorte c sensivelmente parallelo â
do IittoraL Termina. nas proximidades da ponte
01,50.

Ferro

da. Bahia. ao s.

prolongamento
'P0I1CO mais ou
díreecão geral
da Estrada de

Praucísco. Mede um e.jmm-imentc de

1.400 metros. O ctes de saneamento úoonatitutdu aM o Zero por
um pr-i-rma ou massiço do em-ocamcntos, terminando na cota.
4"',00 por uma alvenar-ia de pedras seccna. O masstco de enrocamentos allre.~ellt'l. no coroamento uma largura de 3·',50 e
taludes de 3 pJr 2 do lado do POl'tO, de I por I do lado da terra; é
constituido por um meesteo de pedras de todos os tamanhos, protegido do lado do porto por um revestimento de talude composto de
blocos de 3" categoria, com a largura horizontal do :2 metros. Opa.
ramento exterioé de pedras ar-rumadas será cuidadosamente retto
c rejuntado com argamassa de cimento.

+

Dra!Jagem do porto e do", canaes de aCC6S$O

Art. !),~ O porto será excavado com dragas de ercawuees até a
profundidade de-Gm,!)O até uma linha normal a este mesmo cães. a
500 metros de sua origem; além desta Iínba o até uma parallela,
passando petc cabcco Norte do quebra-mal' interior, o porto serã
dragado ak\-g'·.50; todavtc. entre as duas dragagens, nas proaímíêeões doe cées, far-se-hão, segundo uma linha partindo do ponto de
juncctc do grande e do pequeuc cães e inclinada de 4')0 sobre a.
linha acparatrfz precedentemente descrfptu ; na altura as dU1S dragagens se concordarão por um talude inclinado de 3 de base por I
de altura, passando a linha tbeonca separatriz a Dl ua altllr,. deste
talude.
A aresta. superior das dragagens SOl',;' sempre mantida a
20 metros, pelo menos, dtstanto do pé doe enrocamcntos dos quebramares .
O canal do ncccsso ao porto, estcbctecído entre o cabeço Norte e
o cabeça Sul do quebra-mar interIor-, metlirã a largura do 250
metros entro estes cabccos. Será. dragado a_9,n,50 e delimitado por
duas linhas:
l ", passando a 20 metros do pé do cabcço do quebra-mal' ester-ter- Norte e n.u-m.rl á dtreecão .leste quebra-mal';
2\ por uma i-cota, que p.eaando a 20 metros do pé do cebeeo
0.0 quebra-mar inter-ior, fazendo com a normal na extrcmídada
deste quebra-mal' um engulo de 23°,0' para. Oeste. O cunaí de
accesso pala parte Sul do quebra-mar exterior Norte, bem como a
parte fronteira ao Arsenal do ~Iarinha, serão dragadas até a coi&6"',50; ao norte do quebra-mar inter-ior se.a drugada, uma faixa de
100 metros aM i~ cota dc-9"',50 para dar sahída MS navíos para
eeae lado.
Ri for onconwado terreno de rocha acima dos fundos marcados,
eera cnc exeavrvlu pelos peoeessos adequados a essa eepccte de trabalho.

'"
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Aterro' PO)' dch'à~ dflS illl'lydh1 ls c do cri,;'s de S/TiIN!iw!nto

Art. 10. Os aterros por dcavts dns muralh as do eáes de atra-,:
('açfw c do cúes de saneam ento serão levados até fi. cota + 4"',00
tcnntna dos com umn ÍllClioaç:lio de O~,lJI por metro. utíttz.vto Ih
1' ... 1' detrás das muralh as :1, parte aterrad a soi-ã
mnuotr a -cgvtnto :
10"',30 serão rosorvados ~ 1'111, do ctcs •
zu metros aos nrrunze ns patn merce.t ortas e rua- que os sepvram :
21) metros a uma rua posterio r ,tOS armazc ns.
Esc'uh'_,. posiç';o CS[lcci,d 1IOS cn/ieços dos 'lHclwll-JJUlf"C$

Art . 11. Qual,l',) I's~nda" la.tf'l'IH.,,> rlo 1'''",0 d{) largura soi-ôo
("CIHh Ill'
coustru fdas seeun.to o n.linhnrncnto do dos: uma cabccns
,l,,~
I metro de J:q:;nu'a .~cr!i install1\(la em cn.la 11111 dos
qun'u-n -mnrcs. seja um total !!C cinco escides de 1 metro.
.,
Ll.ntol ns prtmcir as como as ~c:!lllllla'" sCl'50 de enutar!n
megl'<td{)
OH
corpo
guur.tn
um
dellas
lo~,t1'
110
tendo u «tcs
tatuca .
O (,abeço NOl'te tio qucbru- nuu- cxtcrtc r ~úl't(' scr« (Ii"po~t,) dI'
modo a receber um pharol c os unt.ros cnbeços Ih' mo Jo a r-ecuerem 11m pharule to, como dta o a-t, rs ,
A posição c o dispnsitlvo (ll'sta" ul))';~~ "el'i\o uenuillo s pOI' nwi"
de desenhos apresen tados durante a {'xccn':~(\,

Ar-t, I~. o.~ armuze us para mcrca-lor-ias, pnrn jHlhllllllaVt'i~
os !!aJpue~ para deposito» de 1'1\\,\,[10 c outvoa serão in,x>mpc,lJ'lI. OH
bUSTlVelS, As ll:trcde.'l podcriio xr-r de alvenar-ia de
moHlu
tijolo OH de chapas mctauíe as : a~ column as c o tr:tv<,ja
telhas; a!'
dos blhad\1~ Ile ferre 011 aço e a cobertu ra de OH
nsphalt o,
portas serão meta.Hiea~ e o calçam ento de pedra
uo
A c-ompan hia !\presc:lÜLl'â opportunamcnte. pneu npprovc cãomlo~
novem- i. "" ro-p-ctr vo- projoctos (Icfinitiv(ls com li" orç,'jm,
«rcacoi-tusp uudentc s. dcutt'u do limite d"" \'('1'\)a" consi!!nada.~ UH
monto gt\l'ltl npprova .ln IHl';t ('~~~ Ihu .
('1111',,;.1(;1110, dos câes c ri" THil /"/C;'O/
Art. I:;. O" C(1.8S f!P-(}",S O e-O'l1,m , os tnterva uos uvrcs entre
junto; rtM"
os nrmazc ns C a rua lateral, assim como os aterros
. os nr-ruazcnv
cães de saneam ento, serão ca.\~'ados a. pareucu ptucuosd'ls
seus uitõe~
üo ruorcaa ortos serão guaruec tdcs (lo lado da rua e
de largl\r:~
IHJl' 11m:. calçada 011 p.e-snio ll.'it.,) de ctmo«to . rír. O''',llll
upidos e
compre hemluju s os meios-flos : os passeios sor'ào lntr-crm
ns. l-:1l1
ur-mnxc
dos
um-Ias
dQ~
dcante
la
esquadr
em
auos
coucord
cuuma
porltilh
gual'nC
SPl'{\
lateral
rua.
a,
ns.
nrmazc
nonto dos
t'

~

·hcll'Hd,)
t;:n.lln. 01\ pa-sr-to rll' ,·illl"nI. J ,\" :1"',0(1 ,I,' lar.~lH'a., '.~,'mIll~

mo'o-no.
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Esgojr-s

AI'[. l~ . .'Ced. l",Jlstnli,h uma n'ilc du oc:'g"tos de ,Iguai pluviacs l'a,':l, toJ;t n ar-eu do coes. dos ne.uazcns. da, m-ando rua.
1:I,!Pl'a! I'. ,!<t" trcnsvcrsaes. d" uec.u-do ca.n o pI'Oj(',~t0 c orc-ononto
que u "<)lllp:lIIhh "lIj"it,:\l';L 'yppol'tllll:,meJlte ti upprovacão do Uo" o!';],).

Art. 15, Em toda ,t. extensão dos cães c na largura de 2.00lJ
metros scrã ínstallada, uma linh .. com bitola. compnuvel com 011
guindastes moveis; n distancia. entro a aresta (lo cites e o bordo
exterior do trilho mais próximo será do Im,.10. Sobre todo o cornpi-írucnto do CltOS c do cães de saneamento, tste c. em 3,400 metl'o~, serão tnatutto.tas n-os Unhes rerrcas paNl1c1;t', com bitola
igual á da, Estrada de Ferro da Bahia ao S. Francisco, com a qual
estes linhas se lig-arão. A commumca-êo entro estas Ilnhus sera
reita por mudanças de linhas duplas symetr-ieas com agulhas dismures de cerca tle 240 metros ,

GI,jndastes

Art. 15. O; g'Uilld'l.-stcs serão eccíonadcs por- rorçi~ crccmee,
sendo insbllados sobre porncos rodantes, deixando livre a secção
de gabarito tia estrada de ferro.
Serão em numero tutal de 20 guindastes, dos quaes:
15 da força de 1.500 kílos
4 »

~

,,3.000

I

"

"5.000"

»

»

PtiStcs e argol(Js (le aillan','ç,io

Al't. 17. O caos SCl';t peovtdo do postes de arnarl'aç.lo do typo
«uollm-d» tlistautns do r,l) a 50 metros e cotlucadus 110 capeamento
do cães e un linhc li" aresta; havora tombem :.rgol:t> de amarra,
f,,'ãlJ collocadas na roco externa do cães e na linha Úp a"IlUS maxímas, distautes do riU metros o Intormediarías ao'! postes citados
amarra-tas em blocos de alvenaria por meio de tiraDtc'l atraves:

sundo a ntvcnarta do caos,
As argolas fi os tirantes, além dos acccssor-íos, serão do ferro
batido ou de aço, ;\, es tulha da oommtssão nscat, e do f-YPlJ igual ás

.to por-to de xautos, no trecho de Ouretr-inho ,
Phardcs

Art. 18. No cabcço norte do quebra-mar exter-ior- Norte será.
construido um pharol podendo tüumtnar a, oito milhas do distancia.
Nos outros quatro cabeços serão tnskutauos pbaroletes, um em
.'i1tla um.
Ser-ão cottocodcs no Interior da jcrto a~ b~ias runnnosas a pe-

trotoo

011 J!:lZ

em numere necossm-ro parn íudicm- cíu-umcnto as

O
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Art. 22. A 1)1)(11':1. lJl'ita.t1:t para. concreto poderá ser da granito,

de gneles ou gres da toe qunlídadc , O brttamonto ecr-t reuo de
tal ruaoetra que cada pedaço de pedra possa. passar em t'Jd08 os
sentidos no nunct do O"',06dc dtametro interior, não podendo passar
em nenhum em um anufJIO''',1)1 (If) iliamcf,l'u. A pedru ([epois
de br-itada sor.t explll';:;;tlla de to.la <lo PLJt'iI'[l, 0:[ matarias terrosas.

Art. 2:l. Empregnr-se-hn exclusiva mente 'I gr.'!li lO parn o.mtarta
de grande e PC'IIlf'1l0 a.ppnrclh•j , A podea. ""!l'i~ oompncta. sã,
sonora, cheia OI! ClJlIlplt(·ta, jlel'ldtamclltc homugenen, sem tnauieutcs , sem ensea lor,tilca, nem caju. do. l'(;(!fl'il';l.
gslc granito prneedord lia" motnorcs jlt'U!'!'inl.< ,h l'egUí.;j da.
Bahia, denominado etteconoavo-. ou do 0tltl'a~ C:;:S:Ülll" lln lutar-ior do Estado,
Tijolos

Art. 24. O~ tijdl(l~ serão homognneos, bem ~(lZ!or'F, .~Clll ,,1teifloação, sonoro- l'c;!uli'l'(>" sem dcloJ'lllll<;;I'l ex uu 1':JlJa$,

:\1'1, 25, Os

('akanHJJlt,,~

serão do granito,

pUl'~)h:,TO OI! g'l'és
(I ae"eit.wão II;~

(1:11'd, ,~ús~'JlIj:l. d~~ ('"mi)anIJi:l, sujc:it<l, ]J',r.:',~I,

ccuuni-são üscat ;'. ;',lHu._tl'n; ti.) mat"rial prd'l'l'iuJ .. \~ pe lt-as crupregndaa no) catçamcuro tL'l'iÍ;l;\ rorm t de Jal'a!l",~i]li]J(\ ;O~, tendo
as diuu-nsõu, ~('g:uillt"s upproxiruudas : 0",14 de' l:ngul'1l., U",11') de
comprimento e O"',Hi de altura, Ca,la parallcliplpe,b será .íteposto
sobro a suu racc ruper'Iot-, fine devera ser pj~~.I,t c sem cuví.Ia,

dcs ; as r ecos de jllllt,\.; SCI'ÚO e,tu.bclccill;lc' em e~lll1'tl!l'i:~ npps-oximu.Ia de manl'Íl':l quo a~ are-tns da racc inl>rill[' touluun quando
muito 0"',0:) ,k lllrllO.- IH} CJlllpl'illlrntu do que as iU'p;i;tS

pondo ,i/'"

,ia

f~l(~"

~lllll'ri,l';

(lerá sei- m -u.n-. IH p:tl':dl'.:!i] .í

a ,1hlilJuic;f1O de
:I',ll\~ cil~

uma

('~pe~,';lll"a

IW;.~>lI"

corres-

nunca pu.

j!l"lceJu,;cia nã.

pod{,l'li.'l ser m;~ilJra,I'H l'Olll '-'~ ,I" ''.ltl':t: SUl',),) eilllH'r~g-!lh.~ em
partes de c ucam -ntos l!:f1'wcnt.l''<. 'I'odcs t,,; }Jal'allcli.,i;)I:,los sCl'Tt'J
do jJi'illWil'il.. qnah lndr-. ::-iPI'tiO) l'ú::rbillo.; aJlt('.~ de -urcm empregado,,; 1"'.1'" ('~U' /inl ,jPI'"is lI" CO\'I:t,k'3 ,,"1';', cJi~p;'sto~ lIO) chão
c e'.llluca,lo." em I:l'd":a ,l(~ ruudna ]l[) li'l','1l1 Sj'l' c,':l!lliil~l. tos ein
to',"l~ a~ ,:llaS r~ll:'"

Art. ~(]. l"tilizal'-s.:J-h't a <l.l'cl1. proventonts das úl'agagens, si
otta ItJl' dc 1");1 quafidndn ; uo cn-o couwm-ro extt'nhir-se-ha. a areia

das

l'l'~lia~, d-». nll'~OS
ell<'i. l' 'J1l,di

Em 1oml,.,

u-c

l.

do agnu e
ia!" d:t

,h.~

<lI'c'i:t

pedrciru- da r ogíâo ela Hahin..
setã ,·,ppl'vr;~,liI pl'la (';.11"1ll:f;.,;av

At.:YOS DO l'únr:1I EXEGrTl\ -O

Hl2

' ou vcú~I';i .to ;!l'illl ên-tc, IItH'a., sem llIa.tp.l'i<t~ t!Jl'l()~a.
s.vm e inchas uu pr.nluct e , cxtrauh oe. J';:h ":;I'..i, em c \.':") de

A areia
gctn~~,

uccc-sld adc, p:t~s),d,\. em lWneir:l. " luvuda ,
A areia emprc} !:uh nn -ourecç ão tl0 m-gamassa, tle"till!\.lla. [\,0
r'ojunta rnuutu ,I::ts ,.!ve:}'\t"Ía.~ será sempre paneu-a du ,
Cal c cili/cato

e
At-t. 27. !':illlH'Cg';jl'-&l-ha em todos os trabaüro s de atvnnur ía
do"
at-rtgo
de
muros
nos
tc,:-"
llndu{l,n
«arxõcs
lIOS
o
de concret
hyquobra- mar-es, no' blocos aruâcta es c nos muros do ecos, a c.d com
lil'anlic:l. do Tcil «Dnpur tarnento de AIÜIIChcl>, na França,
m Viação
QS precallçrie;; recomm eu.rada s pelo xnntatec to da IndustrHlúG,
Pura
e (lh}'fts l'ublíea s por :Lyis'l n, 2')7, de iR de outubro de
lico , O
lI._ l":iun'al llPntn,; SP utiliza.r ;t (; eiurr-nto Poi-tían d hydr-a.u -ias c
mcstno «imonto ~el':i iuuulmc uto Cllpt"~g";\"I() para :\.s a.lvenar
, ccnrorm c
':ulld,t'l •• f1x(~ntt,los pu!' meio ;lu sino (1(' 1111'I'g:itU,adol'cs

u art. ,10.

c
A ,'aI lj.r'!J';\'\llic~1, ';0 Teil Pl'u('c,l" l·:t <I:1~ pedrcir as , fornosL..'\de
Pav-tn,
A.
c
J,
dr
S<),~ipdn
,t
t-utes
pcrtcnc
,
nsiua de Lal',tl'f!p
.ttversa peocc.tc uetc ou
J~u'b'(~, cout ('"c111~a,) de toda uut.ra cal d.'
s.
mesmo pm-tenc cnto :l me __ ma sccied ide, ruas de marcas diversane
Boulog
O cimento de Pui-tlan dpi-occ tl-rti. ,h~ melhore s u-mas de
' pcln,
sur- ;"kl' (l'l\."·(le-CaJai~) (Fr.ul<;a) ou de outras llsilla,; acc{'itil~

cormur- sõo l\~ea.1 ü.ruoe-n .lo J'j'(Júndo$ l"[uiva lentc' .
o
.\ ,~:tl -cra 1l,'owb doila,h em !'aC(JO~ rechado.; c senados , com
s.
barrica
em
sovo-na
cimento
(I
;
kilus
r){l
de
liquido
PL'SJ
Tudo; U' ~(lCCO;; c t-an-ícae terão a m.u-cn da tabrfca respect tvn
ncta seja,
ca ellJ1111li'~:''-IO n-cut tel';~ o djretto do cxigir que <t proccdcd.•
humiprovad a. xcrão conserv ados em armaze ne rcsgnar .rndos
dade .
de cal e

vcrtücn r-se-ho do-de n cucgaa«. todo o roruocíme.tto
cimento para. r'ecusnr-se VS suecos c Larrtea s que tenham ~idu attingulos pd;~ huruidn dc .
ão igualm ente
)10) momoo to etc serem empreg ados, se recusar
e alterado s por
de
hunuda
pote
do~
attillgi
s
buri-íca
~~
~;1CC(j;;
os
to.lo-,
cnic pu I·
f'r.rucam
seja.
n:-lU
o
conu-u.r
o
'ir1C
ponto
tal
a
cstn cau":~
voruíen t- C1l1 t'H!;lS M

~\]a,;

11:11'1,(';;.

fJlwlidlH1... de cul e dI) <'1/1!"1110

Art.

2,~.

A cal sci-t da. qnulhla de chamad a cal do mercad o,

resíduo s finos
compos tu de urna mistura intima (Ic 1I0e de cat c de

da mesma üor de cai,
A üor- de cal será obti{h pela. penou-a ção d~\ cal cxttnet n em
tcb mct'tllk <t n , 40 (-in hos por- pollcgad u},
O". rc.~idllo.;; nnos serão obtidos pclu penei ração em tela metalesmalica. n . 50 (',li nos pOI' plllicga..la) (los product os obtidos pelo
cimento
O
nte.
pre~cue
o
Opcl'i\çà
~Ia
s
restduc
u;'s
g<l.lgll.s
Ij"<\lllcnto um
não dc\'c contt'l' cal vh-a. Qnal"uc !' .;imentu cuja analIse l'llimica
"m
accus.....r m,'lis uc I °/n 1I(l :Lci,!o SlllphU l'ko 0\1 rcvel::tr cllxofl'C
1Il'OPOI'Ç:'i.o 'JUe pU5'S~\' ~~~l' <ipl'cciilda, '('l'ti l'ccusad o.

1.3
o cimento devere 81W passado em peneira , de modo dar um
reaíúuc de 20 % no manmc em urna tela de 5.000 malhasa. por
cenumetro quadrad o. A cal o o cimento ficarão s!Jjeitos a todos
os
ensaios de Iahorat crios feitos pela. commíssão fisca.l
para provare m
as suas boa" qualida des.

Art. 29. A eompanhin apresen tará á eorumissão üscaí um certificado authcnt tco, relativo ;t cadlt carrega mento de cal que
recebel', das cxperienclas ret-as por Jaborat ono europeu, digno de
fe,

sobre a quahdn de da cal íbmeotd a ,
F:.~tas

expericncias dirão rc-peíto :

I o. á
2°, á
3°, á
4°, á
5°, á

ünura de pouch-a câo,
compos ição chimic a;
duração da pega ;
deícrm acão pelo calor;
resisten cia á extensã o.

Ej;~ri8nó<:' M l1enei1'açllo As exper-íencías de peneira çlo
8e1'!O etrootnadas por meio de duas telas meeenrees, uma
de 900
malhas por centrm etrc quadrad o, tela n. 80 (contendo 80 tloa
por
polle.'!a.da) e outra de 22" malhas por centíme tro quadrad
o (feIa
II. 40); estas cxpertencías serão foltas em peneh-as, tendo cada
0 01,30 tio diamet rc l' serão executa das com a mão. A peneiraurna
çâo
será etrcctllada om «mostra de J 00 grcmm as : será consrde
rad a
eomo tor-nnnadn quando po-sar ao menos 1/10 de gramm a sobre
a
aeçãe de 25 voltas da nino.
O resíduo não devera (''{<'o,ler ;t 10 gramm ns na peneira de
'100 maíbns e 0,10 !.'l'.H!11ml.S pm'a n peneira de '~~3 malhas
.
COi'/JIO$iç,!o chi"li,'" - /1. cal n50 Ile\"crá perder mais
9 ~o do
soa peso pela c,dciml,i,:;l'J ao t-ublu branco e «cvera conterde
uma proporção do -tnícc (o.. mt.ínad a pelo menos a 22. 'Yo do SOlI peso
,la -atctnac ão. O peso SCI',t de ,00 a 800 greuim as por litro. nutes
EIll!Jl'e,.;al'-"e-!I:~ um-a as cxperte ucíus a a.gua
clara bem decantada ,
Duração ,1<1 P"f!« -, .1.,;; esportc ncrae de pega serão eflcctua
daa
com u.rj.{amassn, llorrnal tIl; cal pura, que SOI'á. oliti(ln. peja mhtura
.
{J aur.rssamcato 110 ~;O(J grnnnn ns de cal '.'Olll
a aguu uecessar-ia para
razel' um:\. massa Íll'lllI' tem liga,la, brilhan te e prasuca . Opera-s
e

seguillt/ o o mesmo metbod o. num as mesmas precauç ões

{IUO serão
descr-iptas no art.:U par" as expcrie ncias do
POl'(Jaud
puro , t-mprogar-so-ha para a, oxperíenelas uma cimente
agulha de metal

.Ienoun uada <",I.1',ul1l;l. vtcare ('.j"IiIl(lrica, Iísa, limj:n, scccc,
tezmt-,
lia'!,. por uma seccn« correct a c em eS(luadl'i:. de um
tro
quudrud c (díumet ro t nuunuo tro n . lil) c pesando ;:100 mutuno
gr-ammas ,
Chamar -se-lia fim da peca o Instante a. partir do qual esta
azuttm, tem/o descido mu-mn.tmeute á superflc ío tia. massa, com
pl'{~t';j.IlÇ;l.O e sem g-anIHu' relcclda de, seja, suppoztada pela massa.
sem »cn.. pencun r de um modo aprecta vet.
Executiv e -

lW7
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a
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fabricação C immerghlna logo depois em agua contida em um balde
üu vaso, IIUO I'C renovara de cinco em cinco dtas,
As cxperíoncías de ruptura serão feitas 00 üm de sete dias e
de 14 dias depois do amassamento; as rearatenctas serão calculadas
tomando a média. .tos resultados obtidos pela ruptura de tros britlHe!!es.

As rcetstcnci.e 1101' ccnümctro quadrado deverão attingir em
iJ,5 kuos pura a pasta de cal o 2,5 küoa para argamassa
de areia normal, no fim de sete uías; cinco kilos para a massa de
caí e quatro kilos paru argamnssc com areia normal de l4 dias.

médía,

E.cpel'iCllcirlS

COlll

cill1elltos

Art. 30. Os cimentos serão sujeitos ás oxpcrrencres enntogas
determinadas para cal, as quacs constarão igualmente de cernâcadoa ídenücos aos estipulados na clausula antcr-íor para <lo cal.
Duração ou tempo de pega ~ A agua empregada para as expertencíaa será. bem pura e decantada.
O cimento será amassado com a quantidade de agua normal
da. mesma maneira especificada mais abaixo para as exper-í eneia
com cimento puro.
õperer-se-bc com a mesma agulha Vioat, adoptadn para as
cxpeerenctas com a. cal.
cocstderer-ec-ne como principio da. pega o momento em q uea
massa. não deixe mais ponetrar a agulha, que a tinha penetrado
progrcasíramentc com precaução.
A pega scré considerada como terminada quando a superfície
do cimento supportc a agulha sem que esta penetro de uma quantidade epreotavet,
Si o cimento começar a fazer pega antes do prazo de 30 mlnn,
tos ou terminar este pega antes de um prazo rle trcs horas seri
recusado. Do mesmo modo se agirá si a pega não for terminada
dentro de um prazo rle 12 horas.
Estes prazos serão contados a partir do momento em que a
agua tenha sido mtsturada ou lançada. sobre o pó secco do cimento,
Preparar-se-hão com a massa de cimento, sobre placas ue vidro.
pequenos bolos de om,OR a O,n,JO de díametro e de espessura ig-ual a.
O"',Oi! pouco mais ou monos; a. parte central irá progressivamente
diminuindo até as boi-das flue serão quasi nullas , Estes pequenos
bolos immergidos com ai'! placas do vidro em um recipiente cheio
de agua, não dever-ão apresentar em nenhum memento, nem rugas, nem tendas. pOl· mais prolongada que seja a dtll'acão da
tmmersão.
EnsailJ,;

CI" rt'I,rricl!cius de deformação pelo calm· _ O cimento soro sujeito a experjnnelas de deformação pelo calor, do
mesmo modo que a cal, com os mesmos eppareíhoe e nas mesmas
condteõr-s , Nu C<l~O em flue o arustamento das pontas tias agulhas.
tuedldo no com~'·'1 c no fim da operação, tenha auxmentadc
fie ma» de 0,00<, pal'il qualquer- dos moldes, o fornecimento parcial do qunl tenha provindo a amostra que deu ceto r-esultado,
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então uma ultima experiencia com 10 centímetros cubícos de menos
do volume empregado Ui1 operação que tenha. dado a coneíeteeeía
de lama.
Adoptae-se-hc como proporção normal a quantidade de agua
que em maior quautid.uíe tenha dado uma massa. ptasuca, runs não
Iamacento ,
Para a fubrleaçâe dos bnquettes, os moldes bom limpos e humedecídcs sendo conocados sobre uma pla.ca de vi.lro, de u.et-mcre
ou de metal polido, oollocado nonzontatmoute sobre um supportc
bem ürmc.cuehcr-se-hão da mesma quantidade de museu preparada,
seis moldes ao mesmo tempo. Oomprfmtr-se-ha <lo massa dentro do
molde com a parte plana ou chata. da colher. Dar-se-hão pequenas
pancadas nos lados dos moldes para amoltecer um pouco o cimento
c desmanchar- as bolhas de ar .
A face superior no nível das bordas do molde sC'ra endireitada
por meio da lamina do uma. faca perfeitamente rocta.
Feita a pega, serão dtsserados os moldes 24 horas depois da
pega, os briquettes serão immergidos em um recipiente cheio do
agua, que se renovará eree vezes por semana ou então de uma maneira coattnuc .
,.
De cada amostra do cimento se farão 18 teiquestes, dos quaee
seis destinados a serem experimentados no fim de sete dias, seis no
fim de 28 dias c os seis restantes no fim de 84 dias. Entre os resultados obtidos em cada categoria, escoiner-sc-não os tros mais
elevados: a média destes tros resultados eeru considerada como
exprimindo a resísteacta da amostra.
Dever-se-hão obter pelo menos as restatencías seguinte" á extensão por centunctrc quadrado pelas menores secções:
20 uüoscammes no fim de 7 dias .
35
:li
»;,
»28 »

45
»
1>:11
,,84 :li
Todo o romecímento parcial que n50 satisfaça as unas primeiras condições SlH'á recusado.
A rosratencta OI) fim d,~ 28 dias devera ultrapassar pelo menos
de cíuco kilogi-ammas a que foi venâcada no fim de sete dias; de
outro modo (l fornecimento sei-a declarado suspeito, A re-ístencre
no fim de 84 di:ls deverá sei' pelo menos de 45 kflograrnmas , Além
disto elta. deYCI'li ultrupassar- a restsecocta obtid'~ no fim de 28 dias.
Quan.lhJ esta. não seja de menos ou uào tenha sldo de menos de
f,5 kllog-l'<tmUla~.
Todo u f(lrlH'ciuH'ut'J pétrdal que II;lO satisl"'w'I., j'l'h anHl..;I.r1t,:~
estas duas condiçucs sora recusnío .
Expel-ielldus de (wgm)l((ssa com areia >lQl';lIal - A argamassa
emprega la Das oxper-onctos será composta em peso de uma parte
de cimento c u'cs partes de areia. normal,
O peso da agun a incorporar na mistura de areia e «c cimento
será de 12 ~/o do JWSO Ih areia c do cimento. pabr-Icar-se-hão 18br-í-

quettea 11tH'a expei-Ienuius ;

ti.

quantrdade de massa necesscna

ser-a

unicamente nmassndn por eres beiquettes com uma pequena sobra.
A fabricação scnt conduzida, da maneira seguinte: a areia c o ct-
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hão os momos, (IUO serão retü-ado s, 24 horas depois de nrm-sa
que
os br-lquet tes serão immerg tdos em um I'{~cillil~nte cneíode aguu,
serã renovad a todas as somanos.
A resístonota do urgnma ssn com arota 'lC'iúl"i, !l'W ])01' ccntímeteo quadrad o c por menor :;!'~ção, pelo menos dn:

8 kiiogru mmas no üm do ," din depois du ama-anrncuto ;
15 k.ifegt'arnmüs no üm do'~8" ,lia dl'pois do ama-sa rnento.
o
Todo o fornecim ento parvial 'It1C nã'l ~:tti3t'a<;u. a, o-uo. condir-ã
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kikjA re-astcncfu no fim de 84 .Iia:; devera ser- pelo menos de IR
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Art. :11. ,\ cai c o cimento recusad os serão removidos do lOcal~
üos trabalh os t1<'ntt'O de oito ,li ;~. a datn.r .la uounca enc SObl'O
l'O'~tISa. •
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em urmaze ns n,11l!.(ados á, ~lIa, ousta.
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c outro!'
tente sâe, sem lJl'1W"O, falhas ou vastos. nõs vtcíososcs, prefer-irdeleito'! , devendo fi, comp.utlua, em ig-I\al,lw\<~ dI' ~'OIHliçij

as madeir as

bl'~ilcir!\s_

Ferro,

'IÇO

e {olha de

(61TU

Ü~ liJrroJ~ parn armeis e barras tIa_'! escadas serão hem
doces, não quebrudicos, maüea.veís a fl'io, resistentes, de
gt-an bomogenea. "em falhas, som fendas, sem cl'c"tadul'as ou outros
defeitos ,
Os 101']'0." uI'Jiwll'il'Jl deverão se {doug:lr UÚ 0''',01, pelu monos
por metro sobre uma carga de ~8 unos por münmotro qundrndo .10
secção. xão deverão se rompe!' antes q110 11 cal'ga. tenha <t~tiugidO)
32 kilos POI' mtntmotro quadra.lo de secção.
o.~ rcn'oe desttnados a ser- tl'ab;dh;J.(los 1I<t". IOI',ja.'l deverão
"8 alongai' de 0""U0 pelo menos por metro SOU1'U uma c'wga. de
;~O kttos p0I' mitltmen-o quadrndo de secção, eu rllvtllra uãouoverã
se da.' sob urna ,--,arg;], iutei-iui- n 31 unos 1101' mítumotro quadrado
de secção.
O aço destinado ao t!'II.V\J~amonto motalltco dos armazena e
abrigos será da ospecto den.nníuada-c-dooe-cnâo qucbradtço, sem
lendas, ratbes. r-acuas OIl outros defeitos. O aço dovcrã sattsrueer
ue conõtcaee de restsrenoía tnõtcadas no quadro seguinte:
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O aço pnru os tril!ll),'l .rc linhas cxtor-tores 30;; armazéns !lati;;fará. âs condtcõcs (lo caderno de obrigações imposto pela }o;stNld:t
d.' Feri") ,1-\ 13~,hi;t ao s , s'roocísco ao; rorucccdoi'es.
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As folhas de ferro ondulado e galvanizado para cobertura e
pontes terão a mesma espessura das empregadas nos armazena do
porto de Santos. serão fabricadas e preparadas do aceôrdo com os
melhores processos conhecidos.
O ferro fundido para os postes (to amarração e outras obras
serã cinzento, do segunda. Iusão, doce, ausccpüvet de ser- trabalhado com btwil e com uma. de gran bem uomogonea e unida, sem
falhas, bolhas de ar ou veias.
A comnnssão fiscal podont fazer Das cütctnas de consteuccão
todas as experiencias, a frio ou a, quente, que julgue neceasertas

para assegurar-se da qualidade o rosístencta dos ruemee.
Phl!twa

Art. 35. O aço de ti-avcjamcuto metalnco sorã pintado com
tro, mãos de tinta R! cleo, das qnncs uma será com mtnio de
chumbo ou zarcão. o. ferro ondulado e gatvauíaado será pintado
a duas mãos [Jus -upcrucíes appnrontca. A rnadetra será ptnt.ada com duas mãos de pintura a oleo.
Enrpregar-se-ha a massa a oíco para encher as rondas e racha
da ll1<l,úeira antes da conclusão da ptntnr,i .
Vidl'OS

Art. 3".

o.~

vtdros oesuna.tos ás obras serão vidros aomt-

duplos, duplos, cathedral, estrtados ou vidros armados. procederão

das melhores íubrtcas do urasu ou da, França. Deverão satisfazer
ss condições seguintes.
l~sprs~UI'a

ma.

Eepessure mí-

xlma

Vidros semi-duplos ..
ví.tros duplos •......

2
:1

m/'n 7
m/'" G

:2

3

Idem r-tem

.

Mero idem ..............•...

o

Peso mínimo
por metro
superficial

6k,250

'"I''' .;
'"I''' 2

2 m Im _ 2 "'Im
3 "'1"'_3 mim
4 "'1"'_4 1"/'"
. 5 "'/"'_5 m/'"

vrdroeostnndos ou catbcdrnt.

Idem idem ...•................
Idem í-tem
,
..
Idem idem

nima

8k,OQO

3
"'I'" 7
3 2 m/m 7

»r:

7
3 3
3 -1 '"/''' 7
"'/'''-1.i -t- 3 :;. '''Im 7

'7 '''/'''-'7 "'/'" .,

(', m/,,,

i

5.000

7.000

10.000
12.500
15.aO!)
17.:'}OO

CAP1TCLO UI
M/)I". DE: EXP.(T~'\O DOS TIl.AIJAUIOS

Art. 37.

O~

n-cbauros começarão petos ouroeamentos dos deus

grandes quebi-n-maros c do eacs de saneamento. ou por outra
qualquer- obra (tI ruonciouadas nu orçamento.
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Art, 38. Os blocos c as pedras serão teensportadoa Iunto da
obra por meio de tmrca.ças ou vagões e ímmergídos ou desoarregados no ícgnr- que devem occupar, Os matonaes serão c01l0cacos nos logares respectivos com todas as precauções nece«
eertes.
As superfícies .tos masstcos em baixo do zero serão niveladas
por meio de sondas segundo I1s rormas determinadas pelos perfis:
de execução, tão cxactamente como for praticamente possível :
nada será. pago pelos enroeamentos oxcedendo de mais do um
metro os perfis de execução. Os trabalhos serão dtrtgídos de tal
modo que os nucíeos de pedra fiquem expostos o menor tempo posstver, sem revestimento, seção do mal'.
As cama-tos de enrocemectos dos qualn-a-mares, sobre os quaes
deverão ser collocedos os caixões t1uctuantes, serão al'razMia'l
segundo o plano horizont&l.
Esse nivelamento será obtido por meio de pedras pequenas,
preenchendo os vãos dos blocos maiores. Desde que seja ejfectuade,
serão assentados os caixões fluotuantes, afim de que a plataforma nivelada. não fique, sem revestimento. exposta á acçãc das
ondas.
A camada de cnrocemeeto sobre a qual deverá, ser conocada
ao fiad1. inferior dos blocos erüncrees das muralhas dos caes. ucs
pontos onde a fundação não attingir a rocha. será. do mesmo modo
terminada muito regularmente, segundo um plano horizontal.
ã

Art.. 30. A urgnmassn de cal hvdi-aulleu .tc Teil serã composta
de 400 kilos de cat pat-a um metro cúbico de areia. A nrgumuasa
de cimento destinada ás alvenarias e rojuntamento »crã composta
de 500 kilos de cimento para um metro cubíco do areia. A argamassa desttnada ,W~ rebocos e rejuntemcnto u;~ cantaria 801'(..
composta de sno kill'~ ,lI' cimento para um metro cúbico do areia

âna,
As argamassas serão fabricadas com agnn do mar, com
oxcepção das 11l1e forem dcst.ínadaa aos cdtüctos .
A mistura c a tl'itumçiio dos matertaes serõ., errcctceõas por

meio de concessoros c betouotras mecantcas , A miaturn por meio
de pas, enchadas ou ganchos, não será pei-unttiua. siuão excepcioualmente para as pequenas quantidades.
. !" argamassa ser-a ompregadc Immedíatamcnto depois de
Iabeicada , TOIla fi, arg.cmassa que eomeçur a endurecer antes do

emprego será recusada.
A argamassa do cimento de pega rapídu c semí-Ieut-c aorü
composta de (iow' volumes de areia p«l\l. nm de cimento .
.sera fahrica(la no mesmo local do emprego e em buldes 011
recíptcnte- csjcctuc- {' por empregados especiaes.
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Art , 4".

I)

concreto será obtido pctn mistlll'a ,li)'f)<:h na. beto-

neira, movida ruecmícruncnte. th pcdrn, '1l,e!J1"I'.la, da ce! O urcía
na':' proporções seguintes :
1"'1 do pedra (1IldJl"l>.1l;t;
0"",300 ao areia;
200 uüos de cat hph\wlic I. de Toi!.
P1U'a o concreto de cimento law::1d'l ua ,1~1l ~ f"Ji' melO tio "mo
movei, e a. arccmprtmtdo, conronue o arfo I~J, a" J'I'<lIIl\I',;iJtN «n-ão:
IIll\OO do pOlira '1n('lwau~
0'·',500 do ttrcia. ;
·1<10 kítos do cal.
A uusuu-a scut adJltiuna.,1;t, do ngun ,I,) mar 11;', I'l'<lpol',:ão IICccss;~l'h para. Ul,tC'I'-SC um cuucret» de cUD"islc\ld:~ convenk-nte, A
misturll por meto de !lii.~ (H! :-::tlll"ho.~ compcnonte- do concreto sómonte H'I',l. tolel'adn, ('\CClIci'llnlmcllto para as JlC"(llCl.l'.t«'111anti'l:\de~.

Art. ·i I U {;Ull<'I',~1O C'lJIprega,lu om terra ou l'o)r,t tio agua >;01'11
lança..lo POI' camadas .lo CCI'Ca. de lJ''',20 df'l espessura, fortemente
batido 1101' meio tle soquetes manohrudus a braço; li. supnrüclo Sll·
perkn- UeVl'l·;t SI'1' ,'\a.'tttmeutc unid c l) uniforme, ~f'IHIH IJ()m pro-

parada,
O concreto bnçatlo nn,agun ,;cl'<t immm'gj,!o pn- «ama-tas de
Ij>n,4U c-nu au.xili'J de apP<I.t't.'lho.1 apropriado... ; a... :,"0)1I11J1,l'l 0\1
<litallce!j~ ~('I';"J ':uioia.lo;;'\ll1ellt.e n::th';l<!n".
.'Ii"""."iolJ ri J Ilwln<

.u-t . ·I:!, ;\'l ll\Hmarit'l de 11~,ha'iCl'ão cxoout ctos segundo
I"'tia« as 1'01,":ras tia. arte.
S<u'ltl rcsei-vn-lns a..; melhores 1)()t1l'as parn .'s paramentos c
par,>' a" aro-tas.
O:i iUl'iL1IlUlJ('J- ;'PI~\I'CIJl'''J das al\"Jl<U'i,t-; ,1<) pc,h',t sci-ào cou-;l.l'uid.)s eotn hiuc(),llwltl ,li':'l"I'i~"S; :I" juntas s<'l'ii» hem traçadas,
TUlla" as VI'?,"" (IUO~ -;0 rvcomece a ""C')IJ{;âll (Ilte; af venartas,
'~}lÚ~ inl,cl'l'llJl,:;l<l, f.I'I'-<,e-/t:l O ,,"i,la,lo .to limpar, tlu utpiccur o de
11L'ilU' n, lthellal'i:~ ttlltig"\ ; ,Iepui.". pura nsscguvat- a lig:llQá.o entre a
:~I\'enal'ia1\Jltig.~ c a U'H'l, applicar-se-ha.. 1l1~ SUPCI'lkiO asstm pr-opamdn tuu I'd))<t!o1') \11L 1!H-'.:;111~~ urgmuassa clJlln'e~a,la na'> alvo!l;,H'i..s.

Paru n Jlru ,lu gal';,.IlLiI' a.~ nrxamassas Ja~ «tvoecrtas novas
,;ulltl'a a lavagem pota egue do mar, em easouo suhmcrsào, 1'0"03tu-se-haa al·g,\ma.,~\'\, üesca com respaldo do cimento do pega

r'aplda . Este l'cspalu'J scr.t atpíooado cuidruíosarnente, quando so
I'CCOffiCCc a exccuçâo -ta ul von.n-ia.
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de !1'"'lH"eS blocos d~ pedra uat!o'll111as dI/CIladas

Al't, 43, xo interior dos nmssiços de concreto ou de alvenaria.
paru blocos al'tiflda.cs ou nos catsõcs üuctucntcs poderão ser coIlocadoe blocos de pedra natural sob a coudíção de se ter todas as precauções ncce-sertas para asse~urar uma IJOa ligação entre estas
pedra- e a utvanni-in, ou concreto que a onvclvor ,
('ml!(II'Í'-l

de gJ'<l/lile e peq/'''Il<! a/lprlreUw

Al't. 4·-1, O eôrto das peJI"D.< scré feit-O de accôrdo com os apparolhos que serao prcscvtptos.
As pedras de c~~ntaria. terão como altura. ao menos 0,30 e
como comprimento, ao menos. uma. VCf- e meia. a. altura. O~ leitos
serão prcparMlos sem dureronee sensível em toda li. extensão. As
juntas vertícaes, assim como as dos paramentos, vtstas horizontalmente, serão de apparelho nitido e preparadas sob uma extensão
interior de 0,21 no mintmo, a contar- do paramento.
K'tigir·se-ha para. os paramentos que a cantaria seja de nppaa-elhos grosseiros eípícoeda a goneeírc ou de apparelho iusüco. Em
qualquer caso as arestas scrao vivas, sem lascas ou falhas e em
destaque sobre todas as mces por um Ievramento de 0,025 de Iargnl'a bem perpendiculares us arestas.
O assentam...nto da caatarta será feito sobre um leito de ergamassa. excedendo por todos os lados. sem cetcoe ou cun hM do eottocecêo.
A'I juntas não deverão ter mais de 0"'.1)1 de espessura.
Acahar-se-hâo de encher- por meio da. colher dCntalh de potreiro
(jaearé).
A catdeccno com argamassa de cal Interdlcta ,
Cada fiada do cantar-ia sere perfeitamente terminada antes do
assentamento da fiada seguinte,
Depois da terminaçã<J das alvenar-ia-, pl'<lCo,ler-i;c-~I~' ao rebôco
e rojuntamento (Y. art.lG),
é

..l lt'elH,ri·ls <f"

Jlrdl'(l~ eeccas

.'\I.'L 4;~}, As alvenar-ias de pedras seccas serôo exocutudas,
tendo a ~ pc,h',~s ns mesmas dimensões e segundo as mesmas regra>;
para ah'cn:u'l;t com argamnssa , ,\8 pedras seeão postes em contado vela maior taco, rebatidas com merteno e fortemente comprimida::! UIIla,>J c:Jntm;; as out.J.-a,; por meio de pedaços ou taeeaa
,11) pedras rculltl~la,; igualmente com martcno nus vãos e juntas,
Reservar-se-hão paj'" o- paramentos as 1;0,11'<1.5 mais regulares ;
p,se~ puramcntos serne executa los com juutas iucürtns, ue ma.
netm quo a maím- dtmensâc lique no senndo da espessura. O ta.rrloz da" p;}ilr,\s c paramentos scnt 110 mini mo üo o,:n. ccnooarse-nu de deus em dou" metro, qlla.,ll'll..I,)~ uma pe tro do tardoz
maior, isto ú, de 0,50 no mlnrruo, Escetner-se-hãc pal'J. o coroamento
M pedras de melhores dimensões; serão desbastadas. conocedas
õe manetra a apresentar om uma. das faces o plano do talude e
em uma ouf,ra. íuee o plano horizontal do coroamento.
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Art. 46. 1'0<.10'; os rejuntamentos serão executados com argamassa. de cimento. Para as etrooen.e de pedras ordínartaa se
cavocarão 1\;': juntas em dons ou tres conttmen'os de profundidade,
sendo limpas e lavadas, em seguida. serão oneras de argamassa de
cimento, rortcmoutc «usada com a colher- de pedreiro. Para cautaua se cavocarão M juntas run quatro «entimctros de profundidade,
em seguidn, secão as rue-mas limp t" c lavadas o depois cheias de
argamassa fina tio cimento. que srl'à alisa,da com a colher e com-

primida com ferro curvo.
Conslruc\,',o e immel's"o ,los caixões /iuct«antes
Art. 4,. 0" caixões üuctuautes de 10 ti. 15 metros tio comprtmente, cino i ou sets metros do largura, 4"',50 de alto, como foi dito
110 art. 4', ser-ão ,~olwtitt!idos -PUl'- uma o-satura metaütca sondamente disposta e contr.cvontada com paredes e runaos de fulha~
do fPI'l'U. A~ Pll'Ol!l'S(' u fundo roceborao {t l'efur,a.mOllto de alvellari:1 ;111 1..~)11L'l'ek. O (\'tix.'i.o 1l.,.~im '·'JlHtit·lIirlo devera nnctunr .
Sertl ccnduztdo e atundnd» ;:ol,l'l' o.~ cnroenmeutos exactamente no
legar que deve occupar-.
O vão enll'c dom: o'lixu-'s contíguos não excederá 0''',50, Será
cheio de concreto .I!' cal hydrnulio t Iançrulo na agua. protegido nos
parnmontos por suecos de concreto de ctmcuto . jcncner-sc-trn em
seguida, u eaix,\O rom 0011Cl'CI0 ,Ic ca l iJydl'auHoa. l::l.1l\'a.tlo lV\ aguá.
A supcrücre superior tlu caixão será pertaltnmente nivelada.
ConS/1"lIcçtio e

íl<júlCI'SIJO

dos IIlocas Gl"tifidacs

Art. 4~. Os blocos artíüctaes d.cs muralhas dos caes serão ccnstt-uidos de atveuana de pedra com argamassa de cal hydranltca
de Tcil ou do concreto do eu! hyul'a.ulhn. de Teil, á escolha da companhia sem dlllerenca de preços.
Os blocos destinados :1.0 cães de 6''',50 terão, como fui dito no
art. 1\", uma altura. de 1''',875 fl'usto de I/lO oro uma das ruccs,
paramento vertical lia face opposta : o comprimento delles varia
1104"',50 no pl' de muralha a 3"',75, no coroamento do bloco super-Ior,
a espessura scnt Ik '?'''':lO. Kllus medem assim um volume vat'iavol
de 18,0:> a. 20.üI)IlHliL'U;; cubioos.
Os blocos ucstilllulos an cães uc ~)""fiO tr-râo, como fui dito 1111
art. I", uma altt!!'a de I''',,;., Ih!.~tc de I. 10, par-amento vectrcat
na face opposta, vartcn.ío o comprtmcuto de (;"',20 110 pé da TU\!ralha a 5"',15 no coroamento do bloco superior.
A espessura sera de 2'''.::'0, medindo asstm um volume que varin,
li... IH''',:,05 a 25m\,:~;),
serão pt-cpurudos nos blocos, rasgos OH ranhuras tntenore, ou
r-xterlorcs, permittiudn suspendo! O" pUI' un-to de gulndaste-, cmprcg:l.nllo-se correntes 011 hn.str-s de terro.
Os blocos Ilr~ aIYCIl:\l'i:l. ~crii.'J liJ.bl'ic:vl,,~ ~OlJI'C arcas cobertas
de 1.:l.1JOas de lr",O!;) de cspe-sm-n. no minírno. bom hortzontac- c di.~
P'J,t •rs do mnn 'ira n não se .tcrormarcui tom o peso dos blocos; o solo
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sobre o qual repousarão tatoas será prevíamonte, cuidadosamente,
socado e rebatido, as arestas dos blocos aruüctaes de alvenaria do
pedra serão formadas pai' pedras csquatlrQia,Ias, nas duas faces vtetveís dos blocos serão rejuntedcs, como foi dito no art. 46, a face
eupcnor devera apresentar uma. superflcle plana. horizontal.
Os blocos de concreto serão fabricados sobre ãreas semelhantes
no interior de canas moldes compostas de quatro prumos deemontevers, bi1st.:\.nW resistentes patvi não se dcno-marem sob o peso do
concreto durante a 1':t1'I'icaç?í.o: p modo ,k Iigaçã'J destes quatro
pannos entro cnes sei-a combinado de tal maneira Q110 a dealigação
se opere sem choques. O concreto ecre fortemente comprimido no
inter-ior- dos moldes corno foi ditJ no art. 41 (' a compressão será.
feita. de modo a íazer rníluir sobre ,1,5 paredes vorttcaee o horisontaes um pouco de argumnss:n em excesso, pormtt tindu que os
par-amentos vcrucce, e as super-âcies bor-ísontaes se.i<\m cobertas
com uma especíe de rebôco ,
A fuce superior será. preparada tem bonsontatmccte . Os blocos
âearão dentro das caíxae-mojdes durante o tempo necesearto para
que o concreto adquira um começo de soJjdific~_ Este tempo não
aer',Dunca mtcrfor- a 10 dias. A coaetrocçãc de cada bloco não
deverá. sotrrer interrupção.
Cada bloco será marcado de~de o inicio da ccnati-uoçâe com um
numere indicando a ordem de fabrico e que pcrnutth-a Iucrevel-o
por esta ,Iat;t e pela da. numarsão em re;;h;t.l'os c iu·liead01'cs do estado dos blocos íuurtcados o empregados.
Osblocos deverão ficar pelo menos tres meses nocstatctro depois
de construidos; não poderão, além dlsto.ser empregados si não quando
se tenha reconhecido que o concr-eto 011 alvenaria adquh-iraru uma
resístencía ou dureza mfficil'lItC's.
Art. 49. O 10:'-:<\1' de-f.iaado li receber as flllldaçi.ies das muraIlHs será dragado. ,\ dragagem terminara na rocua st esta rôr
encunt.ra.,[a a 1ll":IO~ tln (iO'15 metros abaixo (h,cuta proviste, para o
pé do cac-: estn cota. sond. de o·n,50 para os (:iÍ.e, pe.jucnus e 9'''';''0
pm-a os C(l"S maiores, a .b-agngem tcr-mtu.u-a no rochedo si f!lr encontrado mai,,; ,tlto-fi"',50 n» primeiro caso c ruai-. alto flue lI"',SO
no segllndo.
pru-a fllu,j,w?io quatl\l \'0.,;;:)5 podem ser constdcra.ros.
1" -aso-c-A rocha unco.rtr-adn aetma uo uívet rio p{' lh muralha
tt urnn alt.uru, tal iJ1IC 'I dcmoltcâo sf'ja ncc!'_"'a!'ia nn rronto da
muralha.
X;'ste eas i :,. demclteão oxtenor sera proíonsade de 0"',50 li
lm,OO no lcgnr- 'J!:':lllla,lo p<l!:t mura.lha, ist'l leito, preparar-se-há aos
blocos aruücíues num base de fundação, desbastando-se a rocha por
meio do sino de mergulhador, segundo uma superfície em uegrãos
pouco mats ou menos hortzontaes .
Por meio do síuo do mergulhador se fará em seguida. um revestimento da parede exterior da. rocha, com concreto de cimente
Iancado em a)7u'\ entre a rocha e 11m diapbrngma para formar o pa-
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ramento cxternu- dct muralh a até O nivct

d.~

rocha.

ue~ha::ltatl,!;

e

em cima construir-se-Ira umu alvenar ta ou concreto de cinieruo, cuja.
supeutlcíe super-ior corrosponda r-xactamente a uma Iluda de blocos
aruücra cs.
2" caso-A rocha encontrada atiro" do pé da muraln n, mas a
uma a.ltura tito ü-aca, quo

,"I,.

demoliç ão ruíoante do caos não

~,;ja

ne-

cessar-tu.
xostc caso u revestim ento lia. rocha sout ~uppl'imido, rl!a~ >lP
proceder-a para o resto como no caso Ill'C,;c(kntc.
3° caso-A roene cnccntrcda abaixo do pé da muralu a, mas n
menos 110 deus metros abaixo deste nivelo

Neste caso, a excavac ão descera por meio rle sino tk mergu-o
llnuloi- alú a rueha c este cava assim formad a será cheia até ia
ntvet tio pú da muralh a, (com uma, camada ou massiço de alvenar
masde pedra, ou de concret o, ambos com argnma asu de cimento ,
siço este que .~cnit'tí de fundaçã o aos blocos.
4" caso--A rocha encontr ada ao mais de dous metros abaixo do
ntvet do po da muralh a.
dI!
Neste C<1.S0 dragar- se-na a 2"',00 abaixo do pé rln muralha2'.TI,r:>Q
modo a. obter-se uma. cava, tendo no rendo. do lado do port-o,lado üc
a. mais do excesso sobro a largur-a da. base da muralh a e do seguida
te!'ra, 1''',;0 a muts quo esta. mesma base ; cnenor- se-ns em
iu
esta. cava Dom cnrocam cceo do qual se regulari ztl.l'á a superfic
es no
sup-río r com escnphe ndro. P,H'a se ter- em conta os recalquos
ntveted a-,
caso .tee fundaçõ es sobre cnroom ncntos. ostes "vl'fio da
murcür o t.
Om,30 no easo da rnnrnlhu, a-ü''',:}! J e <\-9''','-' 0 no C,H,I
SI'
-U"',50 . Em todo o caso, qm;"lllo a camada SUJH'l'iOl' tio r(J('hl'tI~
deencontr ar em o-ta.to de rtocompo-íçao. erte "(~I'11'ctil'a,dn. Essapuder
molição será paga pelo preço approva .Io como rocha, si não
ser feita pelu drcga .
a CompaEm casos espacta es, ou mesmo com caracte r geral,
o prepara.
tc
díneren
processo
um
Governo
ao
propor
podcrü
nhia.
.
e
ctuusut
nesta
indicado
es
paro das fundaçõ
COII$tl'tlcç,To das Hwrll~h(lS dos coes

dus
Art. 50. Sobr-e a base de fundar;a o assim obtid."l .<;el';\o a.sscutn{la.~
uma.
os blocos arttficin es, em findas juxtapo stas e indepen dentes
odns.
oun-ns, ou com juntas nltcmad ns.scgu ndo (\3 condiçõ es encontr
porque
o
process
O; utocos autiflcia es serão assenta dos porum
uccupar-,
mute collccul-os oxactnm eute no Ioga!' que cues devem
~a
podeudu impvim tr-lhes todos os movime ntos ucccs-a nos para

rantu- urn tom a ssontumonto.

rl'i:l"iio
A toteeun cta maxinia para a posição de ct\,la, bloco com
do cornprí meuto d..

tt r-nu postcão tbooetc e será de 0"',10 no sentido

mesmo sentido .
caca e do 0",05 no sentido por-pen dlculnr ao cecs : no pOllol':l
cxc",i{>1"
ao sauoncr c .to 11m bloco subi-o o conttsn o nã"
m,(l5.
deO

ecros 00

1'01lI!n E~I':CU'IIVG

007

Art . r,l. podenl H'r conocaôo por uetrás das murnfuas dn Llocos arttnctaes um prismn de enrocamento cujo perfil ílCl',t determínarlo por uma tm-gurn de 1''',00 no coroamento.n cota-I''',OO e por
um talude cxtcetor de 1"',23 do base por 1''',00 de altura. E;;tc cru-ocamento s(,1'11 pagn pelo preço apprcvado.
COlls/J'Jlc~,;" (lo.' ;,'''i'(1S

de (l1"'i(IO dos 'iu('bnHiwres c I!I-rCi"lritl

slljle~

ri,;,' doi' mllnn ,los câc.,

Al't. 52. O~ muros dI:' ahrigo dos qunhm-mare cxteeíor Norte
{' íutcríor- 1'iTil" !i'l'n);l,\l\l~ de p,n'tc_~ illd('p('nd('nte~,~ol'l'C'.;polHlendo
a cada catxão Iluetuanfe ; todavia, a solução de coutrnurdado entre
duas partes eoneccuttvas não devera exceder do 0,1(} c para isto as
alvenarras das muralhas de abrigo cxce.íerão um pouco o caixão de
um Iado c do outro no sentido longitudinal.
A parte super-ior da ..; alvenarias dos eaíxões üuctuantes será.
aptcoeõe. lavada e em seguida respaldada, como se diz ao art. 42,
antes de receber u alvenaria dos muros. A parte dos muros de
abrigo executada a maré, será. protegida contra a lavagem pelo
meio indicado no ultimo paragrapbQ do art. 42.
As mesmas prescr-ípçõea serão applicaveis á alvenaria. dos
muros dos cães, coroando os blocos aruümaea.
l!.'XfJC"f<10 das drC'gagfJlls

Arl. 5:1. O I'e~ultado da dragagem será,('mprC'gaiJo em aterr-os

por detràB da'" muralhas dos cães e do caos do saneamento. O que
não for emp.osado em aterro será. descarregado nas proxlmldudos
da ilha de ltaparica ou em outro ponto, de modo a não prejudicar a

navegação.

Uma das dragas devera poder dragar- correntemente e com Iaeilldade at!' uma IWoflluuidade de 13"',00 abaixo da agua : e deverá.
haver Isuatmentc uru apparolho de dragagorn pcnnttttnuo dragar
até l5 m,OO abaf xo da it~lló~, para aber-tura d1'l CllV<1. etc Iuudaçàu di\~'
mur-alhas dos ('a('~ di'-(1"',50.
Demouçao da roctio
Art,. :'/. A t1cmoli~'5q ,11l. rocha 8er11 executada. 1)01' mínas ou
por outro 1)]'OC("~80 conveniente, mas de modo que não fique sobre o
fundo do porto IWIlI uma s uíencta excedendo â cota fixada vara
esse mesmo Iundo .
A/,-;TO )'0;·

(Idni~

dos cdes e do caee de $ClJ1cameulo

Art. 5;. o ateu-o }1Ol' dotrâa das muralhas dos cães e do caes
tio saneamento. proce11(1!'rt das dmgugens t1a~ demolil;:Qes lias rochas do porto. PIlI' det raz das mnruu.a-, os aterros poderão ser
feito~ ak ti, all11I',t dotluitivn «utes de c-unoçar-u alvenana r-m ctma
dos blODO!' .o-uu-tnos .
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que se
hsa. atvcn.n-ta somente sorrt fr>it<1 depois, afim de ...entura
~or
quo
ntos
movime
s
pequeno
dos
possa cOI'rigl!' o cüetto
ater-ro touua provocado na. muralh a de blocos nrntícru es.
'j
Traoejamento melallico
Art , 51). A comJla.llhi~ submet tcra â approva ção do Governo
ns o
todos os projcctos fIo trnveja m-nto motaítt cc para. os ermaze ti
dnde
estabíü
de
auvos
justifle
cateutos
com
ríos.
ecccsso
seus
eubação dos projocto s .
Todos os trauanr os uc ajustad or, íorjn, pcrrurn cão e rebitagom
serão íoito s segund o a> melhore s l'cgra~ <la arte .
to,
.\ pcrfllra.(;ão das peças poderá se fazer com pooçâo ordtnar
esquamas para cspc-su r-as super-io res a oito rnttlíme trcs. se deverá
r-íar um müttmo tro. pelo mono". com uma. breca em volta do furo
aber-to.
O dtam.-t ro .lc jlollçflu nào uevcr» exceder de 1/20 ao ôo rebíte
tnmüute
a 'luO "C dt',~!ilia. 0< rcrro- c o nço porfurn doa serão compleeppítcai
possam
SI'
quo
modo
tal
110
lado",
.nms
dus
adu."
(l;:,shal'h
OU(.l'U~,
04
sobre
uns
ltelltil
l'Xael.:tl
A pcr-rura cão do tu!lns as peças l'<;p('t[\las varia8 vozes na
do
conatru ccâo ,,"'C fará mocuuc amcnte . Para este fim oiac11,1'['o
mathc,
furador será munido de esperas estubele ecndo a distanc
3.
rnnucu entro os rueos. .\ toh-ran cia para ahertuj',~ de um furo
tcoa
outr.. S()I':' no mnxlmu de oit,) mütuno tro- c tio deus rnüfuue
deus
para lima rotna inteira, Fica estabetocídn uma to rcranctn do
mütuue tros no a.hnharnonto dos ruros.
s,
D0110i,: dn prejuu-a das u 1~ju,,~<tdas as peças, irão ãs offlclua
e monos
pm-afuz
por
ivos
respect
lugares
no<
a"
ffl:lllli,I
c
s
eeuní.lu
vos. us rurcs
tagens do mesmo dtametr o '.lUC <..8 r-ebites dctínrti
cort-ercíaüvo a ao mesmo rebite, nas P\'\,';,3 snperpo stns deverão cin
de
spouder- :lo umu peca (1 a 01!tl',L SCl'â cOllcediJi> uma toleran
se
um mtuímc tro a mais de exconu- icídadc com 1\ condiç:i.o de que
eco dcsappu recer esta difluren çu pur broqnca mentos .
O~ ret-nos serão aquecid os em J'd'UOS,
A 1'()I'ihgcm nas etllcina s se fará. por meio de machin as.
..\ l'elil;~::;elll r-m Iognr f<ira .tas omcin rs se farll. tanto quanto
l'o~~in,l cotn I'"l.Jit:lil\!r<i.~ mocaní cas.
que pula dispost-,
:":[li.,~el'fw t'0I10':iL,JW;;t mão ~ill;'io os l'('!)itc,
('s praticas ,
"on,Hç:ú
em
u
mnchiu
;i
81'1'
r",~,aHl
U
n:I.'J
pr'ç.,>.:
das
,:fw
se farà
rcbno
U<l
cah('.;a.
lia
llc5..0
1ll:~'il.ltl'
a
m:l.J,
li.
clll
:-i" ]'phitag
voz por
V'I' meto til! IJütl,tÇOS ,in J;,(']'O !\tn,li,Jo , m.mttuo 111)1' eun mento
traveja
do
,
mctac
os
Todos
.
pt-essâo
de
o,;
meio rlo paJ.'''!'t1z
Iolhns do

dos o.rmazens e abr-igos serão pintado s a tres mãos c as
torr-o g"lvallizMI:,,; f> on,ln\a( h" com uuax mãos.
.Ic
AS nbl'a,: de f.... no h:,ti,io 0'1 íuudi.!o . 1.;,,,,, como UC!{I':l""
c, dl'" ,"".'1',10 oxocura das
n~C;ldas, pust!'" (\(~ .umu-ra cào, tampõo
noveruo . mc.Hau tc
"lJ\J101'1l 1i' os dcsf'llho,~ '111':' fUl'CIIl IlPl'J'''la ,I''' p.'10
l>J'OI")sti~ !IH Co)(llpimllb,

pec.rs 1'(,('''\'(,l'ão lima "1m,,!!,'), de uuta üe aarcêo
IIU logai' dnlinitlv ,l, Úllll1!',1 ial nmcnte anl,'~ .to cm]lI'C6:0,

T(l(h~ c~,,:tS

lia ullidna. ,

fi

.luas mãos de c"arta.]',

'09
Ti"<!CejlliHcl'I~O

de maüir(! e cW"lJillltlria

At-t. 57. Os íon-os ãosarmaeeus tcrão aa] untas de macho c fcmea
ap.Jal'elhadas de um lado. Serão no travejamjnto de torro por

meio de percr.reos e pr-egos. Quando empregar-se o soalho n j, ãroa

dos nr.uazens, scr.t comp J~b de c.)uç'ocir,~~ nu pl'anclliíC! a.pulndos
em b.u-rotes ,
As couçneh-as 011 pl'anl'h,j(·g tel'fi.o uma hrglll'.'t do 0",20 a on' ,~~
f) appal'clh,l(1.ls de
um jndo c a""enhl.l!Os 1,1.(10 a h lo. tixadus ao,
barrotes com prcg.J~ que Hão deverão appnrccor cxtor.rame.ito . A

madeira seea do paiz e {le qualidade cor-rcntemeuto emprega.da
nesses díüereutes usos ,
Calçrrmellto

Art. 5~. O empreiteiro comecera por razer prcparnr a forma
segundo os perils js-oscnptcs ; fará espalhar uma camada de ureía
de 0"',20 de espessura, devidamente recalcada, socaria c molhada
curdadosamo.ite.
As pedras serão em seguida collocad as por filas direitas e
iguaes, de esquadro ou obnqnas sobre o eixo de calçada 011
alinhamento do cncs : serão assentadas por- meio de um martetto pesando 17 ktfos, de modo a não deixar entre duas pedras contlguas uma juntn de Ü"',05 no mextmo de largura. Serão fixadas a
merteuc e com um soquete com o peso de 35 kilos, cnhlndc de uma
altura de o-zc. lJcpois de batidas, as pcJras do calçtmentu deve
t'âo ter perfeita estabilidade e apresentar a. superâcíe exacramente
igual á. do per-til epprovcdo : as depressões on covas, si houver, deverão >:01' th'.~~hs, bem como as pe frns rcn lidas, qne rlcverãu ser
suientuidas. As juntas cheias uo ar-ala, ã medida d.l. «o' locação das
pedras, tendo-se o cutdodo de completar- o cacuímento dop.ila de
õat.i,l,~~

; o cale uncutc 8"1'<1.. além disto, farhu!lCIHe regado, du,

i-auto o enchimento dos .illnt:l.~ com as-el.r, e depois de r-econhecida
u boa execucãc do trabalho, espaíhar-se.hn sobre o calçamento uma
cauutdu de ,trci1l. ,Ir O"',OO::i de espessura.
Lndril1l'.lmento do cilllcnto
Art. 50. Dí-posta rcguhrlllcntc a roemc, ou secção tio calçamento, espathar-se-ha uma camada de pedr,l~ lu-ltadus de 0'",20 de
e-pessurn, que será bem batida. E~ü camada de Jledra~ serã coborta por unrn outra eallla'!l~ de concreto de 0''',12 de espessura, que
seré ig-ualmollte bati,la u sobre a quul, após a pega, se estenderá
uma camada de argama~sa de cimento dc O"',O:~, que por sua vez
SCl',~ coberta p lI' uma camndn de cimento puro de 0"',01.
resta ultima parte fur-sc-ba pai' zonas de 1"',0 a 1''',0:; do largura, separadas por íntorvanos Ig uees, que serão cheios da mesma
manctra , as ligações ser-ão marcadrs por juntas abertas.
Ladrithomenío em ospludto c betume

Art. GO. O asphalto e o betume serão misturados com o cascalho nas seguintes proporçõcs . Betume, sete ktíos , asplmlto, 100
EJ:flltlli1'o _ t9'07

ti
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(j !'f'_
kilos : ('~;;c;\tllu. 51) rct!o-: !':tl';}, J\ll.m' o ealçamo nto a « 'l,l,a!ip
tum e, rn-epnr ar-se-ha prévium cnte o local. d.vndo-sc-Jhu n IÚl'ffil1.
devei-é fka"
determ inada e esta depois ,lo t.astaut c eompvh ruda assim
prcpaterreno
o
~ohl'('
pto,
preecrt
nível
no
pel'feit amenü'
raao. estende r-se-tu uma camarb . ,10 concret o lk ;)'''. \0, p,.,lo mcuo-'.
li(- f'spp;;"m ':I.
uuundo () 1'011"1'1'10 l.ivot' l(~itlJ pega. se 1"1':\ -obro ellr- urna

camada de urelu peneira da (' pura. que .':'('l'''\. hem cstomü da.
soi.re o-ta camada de aroin. lO cmu ;)8 l'anlPl[\ s r'xii!j(lfl.~ PU)' tal
(' arcío.
scrvtco , dci-ram ur-sc-u a a mt-uu-a li\' esplm.lto, betumorC~ll\(H' ('
bem
ic
...npcrllc
urna
ler-se
a,
lllO(\O
de
a.
íudiond
acima
l[pterlllill~(k para r-a-o
{'f)ml'lktam('u~\' uuida . ~lljõl eepc-su rn ~{'.l',t
pfllti"II! IlI'.

c-ü-ic, .'0~,U'"
Al"'~ a Ilpplic'aç';'J.. ,[",<_" unstnrn e n.ntc~ 'jHP e\ht
se-ha sobrr- n. "'l'!J'}I'Ii"it: "l'l'l~t g'l""-rt lxnu lin'J,a .
\'< ';ll<.:.\,la~ <':llpclil'n.ja.' al'l't"cnt a,l';'". num espe-su t-a
mistura
(li' o' ;.'0 :,,11('" " " "')lH]Jl'I' ,-:<'(l, (I:, m::" ,.. !'!;'."" r"fl;l!hao l(),' ,"m
("UI ,'uial!.'"III11:t, tU'I'1 11" tl'l';'" ll"l1l 1(' ":',~i:,, ":'I""U ,1r')'I'[I)l 1'''[.;''
i.
d;;,,11l nu cuva c 'icj.,\j· 'l'l'fi(1 eJlupl'j llli,l ""Illl o cvtt.rdr
.-\l-i. 1'1,

Inu-au!o

i\

OPI')' \(;':10

()llll)\'f'gar-~f'-h:'i,,'

;',~lla

f' matcrtn cs

(l,~

v:'.
19::,·rp:';1.('fto »ccos-ai-ios pu-u a.:"e,l!1I1';1,':1 li:!:, oio" müel'i "1)1,1'(' ;t
li;: J",i' <h "(1111 rl'('~'-,;l" ,'" tu " ,''\'1 iu.l [',), (',-;l'Illla1"-_'~_hn.
r·[tl,:"",h II '.-n ,';l '11/'\ ,I.. :'I'el:r <I,' !I"','l!.
l',-'I'i:)'; '"

(";I1'~ 11'1 .~,1.I]f'a
Art , li!. ;\'~ v!n, "'rl'(';~_ ao ["n/,) ,lo" ,'\(:~ 1~ llu
'l ,[" pai!.,
ma,I,:ir
'li'
teuor.ucn
-ulu-o
-t.~
as"elltuL
monto ,,'t'!'lw
t.l'';
Os tri Ihv~ pesarão :{Oldl<,-, serão "C \l;\i il1l Ú üxados IW~ II.n'll'l'n

peso rlifl'ejJCIl' gt'umpo s aiH'OlH'i1t'lo.~,lll;\,sPUd('I'iiq~')r ('lJIJll'e~:t,ll)s de
r-ente, .to i1.cc')I',IO com os ih Es\1'n.la, de Ferro, com a t-orrespon-

l\I.'ll!e ;Ül1~";'Ç:1O ,t,.. l)1'l'<;U.

lll'u,,'("~ 1[,: uni}tl'l. (~::. A~ ,lilj'.'n'lltc'~ I,ka~ ~cr;;O) l)a.~(l," 111)1<>8
tadc, do
'I:v[(.' '·"n.~tlll\tr'~ da i.abelh, de preces approv. ulu, nugrucn
ncâo <la comlO -, }l~tl·,t ,tllmilli: ;lra.çftu gCl"<J.l c (i('''pe:>;'\~ d(~ ocg.miz

ttJ)pr'lp.cnhia , pnl'c('n (:tgcm estn cousigu uda uo orramou t.o nnn-xo
r- Ill~d,'
v.«fu ll':4't datu. E:;{e_ PI'C(.'OS (:olllpl'ellcn<1"11l mão do Oi!l'!!
r-mos pnra :1 CXf'cl((':io ('olllpld :l. dos trabatho -.
','m torlns n,~ dcspezn-r [1('('I'~,oria-', t.\l,1;<-~ n-; exi!!('nd;'~ .lu

Aill"'ln:..
n , «om
scrvíço . tuctusrv o 'IS ,1(' ln,1l"\\~ " extros .tc (1I1al'I'II'I' naturcz ,:,\":>,,
I' OU~,I'O~
exccj)(;: lll 110>; e"il'<>{:O,", jll'(}\,<"li r.nÍes dn tempp.4a,Ir.>;
~ l"{'snlt" lll
de 1')lT!I. maiol', ,,;~'\n si fk:u'l'l' o\'a.! .. q'I'; <'s-os e-tl'agiJ
itdt'o,
"11l1\l'C
Ilf'10
obra"
l1a\,;
io
('xl'cllçi
mal,
(la.

AGTt" DO POD,:n EXE1'UTIVO

Ta",~ lW,'~',,~

,·"m:)J'(:',ca,lem

'li

t;~'i):lGm ~\l:b~ n3 (tc;s!,eza

~ de COlIlPI'R, c~trdlch,_,jl>l"il(V. i~iIlOl'tizêiçar), "llsteio, segure das ins~alla
~'ões e
do mnterIa l dI' qu.rlqne t' nnnu-ez c , Cvnse:~llilltenH'llto,ll. cumpll.l}
lli;L
não tOI';\ nu.io.: ,lil'dt,); ! ln,lemui:-lH,:1,O por partia" e avut-Ias
no 8"11
matoi-iu ! rrndri:t, .t" c in~bJla('õL'~, utuda que f'SSCS aeuuen tes
tenham sl-Io 11end,,' i~ 111;' eon.liçâ o (I,) por-to ou que enos se reproduenm IH! 1'01"1) ou ll:~ ('nti'oda de HI','SUIO. Estf';; preços
compre -

hen rem la;!l"!'1I1 us dl1;SJlCI.;tS do Iraça.lo e ,h venn.a cao
da;; obras,
a~
d('''l)e~-',

~':',lr'~

e

t"

gastu, illltl ..h

Ih rlHstl'll('('1'.J.

l!n'!I'!lc s

Art . ';:. ,\,.; ,',l\"~'.l-'('I'..s em <j11é\1.,!nrl' t.crrcno , com excopçfiu
UH
l'u~ll:', scràu pa;<,l;; _:";-. lH'PÇ') da ta.iJ(~lht,
qll:H'.,IJlWl' que sejam o
1"<Jall~;), l'l'ul'll"d id ,.le, i~!'J ", aU~ (l'"j(j jl<U',),
cxcavaç ào do porto
U a~(; u l1linilll: l.il"~,-j,!" no art. ';D p:u'J, fllndclçi o ,\-Js caes.
E\'Hl
prece incluo o tcangjJol te c o em])!,,,,g,) du mat'1l'Íl tl JlII$ ate1'l'u~
arroz (103 c.ies c du e1tC3 do saneum eutc ou o despojo do mar.
quon.t« ;', dm\'zit (lo m.1.tcl'hl a escava r fol' t:l.l <JUC reduza
11
menos de 50 " a producç âo ordinat- la das dragas, verifica
areia.. sor.t pc'h t·'.1111I1i~8fi.u tisca,! aI'Hlra<!:t uma por-cen do em
tagem
lJo:lifieaçfl'J _, ,"j'f' 'i Pl';:Ç" tI:l taur!l:L ouando os ti ansl'ortl de
fi7.CI·,·lll nor ]"'."'1-"'' -' " volume <!;t dl'ap:,'tgclll . ,el';t avalrud 'S se
o pOI'
meio do ü::!cF." 1'IlHli·n,W.·r".;, p.u'a '~"C nm. cubando -se préviamonte. P,U\I, 11\ .lu- 1','''C~ l',1.{üEi<)-; <l cubo do, rna.&C'ri
ac~ ilrag,Hlo
scr-vn-s o-ha dl' fi!]];', ~OJd', (11' nradoir a compos ta de um;"> vare. s
Ih·
vidida em C('Utill)('l;'''', em <'11,i l r:;i,l"'mi<!ade nxar-sc -na um
diSl:O
dl'enlal ' de !1I;'.,l -ir. 010 '1"',1-, .tc dínmet. ro, 1,'l.~ha,Jo com
uma redil.
de cnumbo ,
Cal'I'cg :l'k)" j,-,t('I""" l:i)ll')c;'l'-~('-lia esta ~'-)il,l;">, s-m sJ.."uld::.,
em di\'r!'s'-,s P·'lll.'J' ,I"~ l'aj."I.'í.'ll' 'IU'lll<lo;~ Hw.:a deixat- do pcncn-a
r
no <11'ag-H1,.>_ .SP Il'JlU';; u. ,I( 1'i__ ãc marcad a na sonda
llela superüc íe
da ngua . ,\dl'ii'til'-~p·Ii:: 'IIW li comprn ueuto entre a jlartl' infCl-iol"
do di~eu pu (l':I<:' .1'1 ,Ii\"j.~-II) ,i;), ~"Il,i<~ IIttillgh la pcln supet-Ji
chj da
""ua, 1"'!)]'l'~1-'1l1,\;~ ;l:I.Ul·;~ .I". uzu I e que nosso ponfo se acha snp(;rll' stu ~I" :Il,>\,,',-: i.! .Ii·itg-:t.!v, 1~llan,lu 's Iruuspcn -tu se nxcrcm
dirocta moute )la~';I., s ;>,t,'.'1'1'0';; f,OI' IJI1do de bomba,; .Io recalqu
e, OI!
pot- (~al!l;I.~, o \»'11111" lla~ UI','IJZa'-('IlS scr.t -atcuta. !o POI'
moto <1('
pl'l'J1~ "",\1: 1",.1 '~!l0 J'-\'~;ll' .lo ;ltl~I'~"! antl'.s c
,tcPO\~ ,lo serriço.
,\It. (.;--,_ fi <'111)) 1;'1' ruchns cx tt-ahnla s ovcuru. umontc será
catcutau» j'''I' m,,;,l ,I,' pl'J'n~ levcuta dos ~O"I'<l o rocno.Jo
antes e
depois do tl':t',,~!hu. :\0 <,a.!l'nJ "I(l.'; cubos a pag;u' nào se allmittil
para ri. Ill'drnlh hLt'k ,hs 1),Tlis nüls M! o''',',:n úe !ukr,tllc i.t, O '1l.
do exlrac,: àu .!.. l'(y~ll,~_ i 'I va!'Ja.vcl j)al':t t'Juns J,~ pj'ofollllliua<1esprei;")
prtJvistas c P:l!',t to,!:I~ ~'" e_~p['cic~ de p.:-d",'Ul, scr;!. ~empl'o o mesmo.
COlllIJl'c]lcnd() dlo :~ extr;J.cç ão, earg'l, transpo rtes c
cmptl'g o
nos tel'rllplCllt'S, 'tll'd'IlICI' lJue Sl~j;t o nUlllel'{) de l.>aldcaç'íes
nl)~
cessaria s.
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ACTo~

DO
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EXf.CUTIYO

o

.ru" pel o seu pecnto- na tur oe s "'!~l'à') l';to
"\/'t.. GI.I. O~ cnroe.nn
, com <In lll dro cúb ico
rea l,
jll~_o;O e..;pl~,i!ico
I',t
O -p!'f'ç., se ap plk a.. aodCWI'lllill{l,los po r all liq " ao; par k.. ; P:1.
.
ão(}~ cm-rcgu-.
va,rs
o"
diH
s
illo
re
llll
sob
hC
a>;
Ili'c
s pri l' l'''pel'il!Il<!i;I>; !i:it
ead u cat ego i-ía , llO Esta..'>' cxpoi-icncias tee ão Lugar nos sei
ser ão
s
es.
üco
ect
tclU
u[l
osp
os
üc
s
pes
me nte
ü'<t.ualho..:. 1'>;0:> a das pai -tc s.
dos
eço
com
do
zcs
me
me tro s
;1
nte rec lam al; ao de um
tst os ('a.oa au no me dia
meio de ba.lanças que

ão pes ado s por qu e 801'5:0 ver ific ada s
ns ecr oc cm en tosã ser
s pe dre ira s e s nas cad ern eta s ser ão
na
car
uo
co
cem pa nlun,
pes os mc nci ou ado
Os
at.
üsc
ãc
te da com pan híu
pela. cor nn uss
rto s, isto P, po r ag en
pa
as
bas
am
ccr tut cad os po r
c.t.
com nu ssõ o üsc
lus ão.
e 1101' um det ogn do dtt,~O:jl'll pes ada s ücv ceã . ~"h pen u de excpc drr s
Ql ittl qu cr dn vtd a l>g,t do vch ieu 'o quo cou.luah- as
ser jHII~ autr'a ,L~ <k~"c;lo
.•
.:n sta .:I. ;; ped I'<\ .'; '[\IH
lló~!'1l. <t I!(l,lól.n~ól
ri/-(,ulót ,lo tin u-, ,i. ';11:\ o-, pat-a os qu ebr n<,ll
':i
.';l)
liil
tll\
1ljl
c01
rul
A
te l;'I"fI. dos IO..;:ti'lH Iix om t.1C:> logarc.'! nil"
can rre m acd <ln llta lm clI
\!e"t;l~ p('dl'a~
n
nci
cuc
m.
per
;1,
.~i
mnrc-, sal I-O
Icr pl'e j udl cia l .
rav

ma to -tacs soe ão
pnra, tWlI1'''portes dotos
ucu
vcl
O..:
07.
t.
Ar
t vnad os.
tod os numerados e tarde um voutcuto do vcr .t SCl' ror ma do exc lus
o co ntr ari o, "
cas
no
O ceeregamento
.:
rte
ego
cat
do que
<lo um a só
me nte de ma ten ae s classificado nn cat eg ori a mais baixa
car reg am en to ser á
e
pe- nd es iso lad am eut
ab i esu vc c.
2" cat cg ort as ser ão
cos .
blo
ses
des
11m
Os blocos de P e ve
(J
qU
ts
de rá lev ar me s blocos de 3~ cat eg ori a, qu e
c cad :t vcn tcu to não
to trã o mu ito
.
SubI';_' o me sm o vcn tcucnt e. con tan do- se, po rém , 08011 nu mc ro
lIU
.ro
os
cte
gad
tun
pre
cou
em
s
ado
e..:
pes
el5
'ler ão
tct etõ cs - os hat ~iu'l'eg"ado,:; com uma.
Ca rre g:u nel lto de
ou tc podcl'fi? ser vid o de tro s tub os de
som
ua.
il~
'
l'ul
,(j
traIlRport
bn tcl ão 'ler a pro
da
ca
s.
tac
tor
rne
cla sse de
t'>porte de pcd rn. ,
arq ue açã o.
em pre gad os no tr,'Uo
cs
aolõ
bat
dos
ade
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I' acc érd en tre a. co mp
A co'lpa
ra cad a um dc nc .., pOg rão s de ím mc rsã o ou de
os
se r! do tel mi lla da. "pa
ms
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-a
ara cão
fiscal, pai
nhia. e a eom mt seã o sem pre qu e qua lqu er- acn es soü rc, rep
cal ado e será. rev ist a
s de um boleou ref orm a. bat olõ cs cne rng ado a ser ão aco mp anh ado
esã o fiscal o da.
rui
oom
'ro acs oe
da
dos
ega
teU-(10 PUI' tle1
ção dos pes os dosqllma
tim do ca rgn , (IS_ig:II
lcü ru Iov arã "1" ind ica
os a.ndo
co mp an hia . Este bodu utv et att lllg nl' l pe la ag ua nus tubco
mp let a,
na es ear -ee gad cs c rem vasíos IJ qu an do üv cre m car gasevão, ree ees
elõ
bat
o"
o
<JS ba.telões est ive
rsã
tíz cr a im me
s, que Y<'rifir,al'ão o
Nu IO"'lU' em q'IP. seado
" do nm ue s ns pa rte
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EXECUTiVO

peso do eai-rogamenío chegado c. no caso do dívergcncta en~re este
e o do boletim de sahída. prevalecera o resultado dessa ultima. verificação.
] "'tli,oJ'r,1o das cateqorios dos enrocomentos
Art. 68. A~ dispo~içÕ{>s previ-tas para a, ('lt('ClIção dos quebramures determina o emprego.em tnes obra-. de btoces, pc,h'as e cascatbo nas prOlll\l'f'ilf'< -egututes.

utoco-, .Ie I'
}>

de l!"

I'at.ngori;t
.
»
•.......

"

de:':"

•........

l'l'dm~

do todos os t rmuuhos
uba.ixo .tc-sos.,
.

A emprczn fien. ol,'!'Íg-ad:t a realizar
posarvcl.

30

/'<tlt-{ Ill'OP\)I'çiíf'.~

II metucr

Cai.c;;"s jructuanles e blocos (lJ"/ijici"es

Art. 09. Os preces lla.l'a bíoeosarttfíciaos c pnrn blocos artiflciaes em caixões serão epplícados ao numero de metros cubicos que
os blocos representarem. Estes preços serão os mesmos para qualquer das duas csrcctcs de blocos e comprehendem a mão de obra
em matei-iaes at!: o as-ontamento do bloco inteiramente acabado no
local o.lcllnHhn.
vac se deduzirtl o vasto proveniente tle r-vnhuras, poços ou eu
talhes do); broco, nruüctacs necessar-lox pura a sua coüocacão no
local do emprego.
O enctnmcnto das junt1s entre os catxõe- üuctuantes. de uccôrdo
com as estipulações do urt , ·17, sel'<Í pago relu mesmo preço dos
blocos m-ttncíaos ,
Si nm ceíxõu üuctuanto ou nrn bloco artificial afundar
antes dC' enllf"~'adn definitivamente no local rio emprego, a
companhin dcvcet retirar-c. á eun custa, salvo) si a sua permancuo!a nes-e Iogm- não

fOI'

prejudicial.

Si um

bloco ar-

tificial pal'til'-sP antes de ter sido collocado definitivamente no legar
do seu emprego, It compuuhiu IICVCl'á retirar os fragmentos desse
bloco, It sua custa. porém podout empregnl-u nos qnebrus-mm-ce,
corno blocos naturnos , pc!!! preço crm-ospondoute ,
(',.;I.,'l'd(l.

Al,/!Ilari<i de pcdnls /,)"ida.'·

Art. 7\). U~ concretos e atvcnanas de pedra brutu p.u'a muros
de abrigos e alvon.u-ia superior- «03 muros do caes, serão avaliados
petos cubos em 01"'11, não podendo OUI1C1. exceder o perfil eespeettvo prê\'i;1IllClJ[0 fixado. Q preço pnra alvcnarta de pedras brutas
eomprehcnde
ro.unt.unento com argamassa de cimento.
Em to-las as obras a. comp.uüna p-xlerü .~llbst,ituir a atvcnarte.
Ile nodeo lH'nb, 1)('10 concreto. comtanto que não prejudiquc 11,
solidez (h obra e com tanto que acccíto parn o concreto o rue-mo
preço da alvonurtn de podra bruta.

°
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C'.!"["l'ill$

.u-t .

"71 •. \.~ cunt.uria . ,L: grande o pequeno

ap~)al'oltw.

r-to

(O,

al,p,1l'cllw g:l'''!'.''eil·'> 011 fino, !o'CI';tO p;L'!n,~ 11!"lo c.tbo r-oa! em nln-a,
íntnn-ament» ter'mluu.ln , s.nn itllglllCllj".l de IH'PÇÚ para ;~" l-l1l.l'te~
l'lll"'lS oa eOIlPtlV,\S, a!lglll<ls ~fl.JiCllt"s OH I'C('Jlil'nlli('~. () nppareluo

dos paramentos vísivcís, () i'l)lf!l'ldço;onlCllt:l c rcjuntumentu com
n,n;a.m;)-":l. .tc cnu.uuo (!~l.'l() illcrllidl\~ no '1rr,':H ,I" eant.u-i '..
RdJüCú'<

;\]'1,.

':J. ,\ (ll""l!a~('I'I.

a extl','\"çàt\ .1.1

I\W!J;l, lll"-,c~~ari<l, pnrn

a f1l1HLu,\10 ,b,~ 1ll1l!'!).l!Hl." d().~ P.li.(·'·, as~illl ,",mo ,,~ mu-ocanicuto,
oJlde for('''1 ('1Il1'1·f'ga.lp~. H'I';'''-'
,C::n~ I'PIe' preç" li,), Ül,C'\la. i'\üo ee

r'

pa.g'u'iw;l IUl'i.': a . ah','Délri,:' 'i t~"'H'rct,,~ d('~ ilJa.O!".~ :t nivelar ;1,
Iumlaçáo anru Il.i receuor os blUt(l~ ertutctros comu e~t',l pl'el"i.~tj)
110 nrt . ,W, nem U revcsttmcnt , em coe-roto Ih parede anterior da.
rocbn. 110 raso previsto no ui-smo artigo: mas em -ompcneção
nbonar-so-hu n e;!mjn'lh':l. fl valor do~ hloeús al'ti!!<'iat';; :1t/· o pé do

,.,l.(~~,

id." é. <l,ll~ á c,)Ja-'; ',~)I p;l]',.,,,

l:

I.e~

P"'lllf'IW ou (k ulhGta~em

P-g"',!'"'f) l'al',~ ",w~ maior os ti·,» traus.ulmucos. Para rcnunernr
a t1e,\lf'z;(s (' .• 111 ontvcrnm-nt.. tlo CI1l·,1C;1~~W.lto por baíxo <laos 1'1I~
da61"s dil.~ 1l11ll'a!i,;1~ ,1,1 c.u'<. ~nl'[t ;d\()l1;\(\.( ;i cnmp.uu.ia a. 'luantm
Ik 7~, cure, POI' motro <jlw.'ll'nAu dI' ~'1l11f'l'(kit', 110 coroamento.
f'~!,iplllfl.,lo P,H';), I)~SC

ouroeament...

Ar-t., i L l1." cntc.uncutos "el":"io IWI' mcuo ~llp('rt\ciaL O~ IadJ"ilh ',n1l'ilto~ com eimcnto, aSl'llalto e betumo estortorc-, aos
tdhei ros (, :ll'nHU,('IJ~ sceêo pngcs pelos 1l1CSll\OS preços q IlC o, e u'.''llll,H''O·;. (J~ III ,;,,~ (i<l~ ,I,)" Tl:l."~ci,,: ,te O''',l;',tje í.u-mn-a. {l"',18 <lo
;11 i 111';\,. L'PI"'a ,l,· (l -. lO ,I.., [u'. ,r'IIl,1 ill;l.<l ..~. ~"I';-,,) p;;.~,,~ P'Jl' metro linetn-.

[H'I<1 ."1.. ·'_'ll'üTl~i).!II:"I,. 110 ,d·,'_,'·~)WIlI,' ;!IIH".X", '\I'IH'II\'ado 1I('"I.,~ data.

Art. i5. 0., arninzens pnrn morca-toua-, c 11,u';), mutcrtaes inos t('l1teh'ú~' p::w,'l. deposito,; de eru-vão serão pagus,
iJlteil';"mente tet-miuudos, por metro qnndmdo de sUjJl'l'fidt, cobru-ta, coruando-sc o comprimento e a t:ll'~ura rcspecüvu.ucutc 11e:
I'ixo a r-Ixu li'.h pilare , ou rilrede~ tatcrcce.
1I,1"nrll'lvd~',

;1"
IIm,~ H;I'<!"tll'il'<;
1~,lIpl'l'i a,1.t c,1I111'rc""Il .."tl·Il"Ç'ÚJ () " ,'c"P,ll'(,,'lL.l111'J11!-' ", '·(lI1.~el-'uilltlJlllell1.f',
a M'maçttn. coberturn, al!,<'ll<ll'<>, ;IS !l,U'i' {t'_<, " !adl'ill.J::~lllcllt·)
OI! s<>:lllw, as Jl,J)'~a~, as .:",nc:Ja." (' "ahJ1lw", :1, aI'JllClç:," de supplJl'I.i' do~ t"ilhoJ~ para "'; glunola~tl'~ "lJl'elJ~, O" f!'lill(la,"Le.~ nereos,

/,"-...;" ]"'e<:,o nlllsl·il

hl'U'\"lld,). II
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(J~ gíradcres, ns linhas rorrces c serviço interno, a pintura, etc"
estão implicitamente comprcnon.ltdoe no preço do metro quadrado.
Não estão ineluldo , nos preços tia empreitada do ar-ruazem e
telheíros, ()~ pessetos cxtcrtores c em volta aos mesmos m-muzcna e
telbeiros.

Art. 76. os jlO>ltl'S do cmarrceão. u.rgaueos c c~cad:tS Dm3
muros do cues ~01':-1O pneos pelo IH'oÇO da tabena, As nhl';t<; seguintc- serão executadas peln companhia dentro dos preços
etouocs do OI\'allH'll[u auncvo, com (Jbl'igaçlio, tl'daYi,1"lc -ercm
apl'cscnta,'hs Opp,'l'tlllPnlllnte a approv~~<:iHl jlo~ pl'o.i<~('tf\" respectivos, SCl1lpl'p. 110 nccórdo com o que houver lle mate ;).perf'1iç,Ytdo,

a saber :
a) doca para O mercado ;
li) apparelluuncuto 010 P'Jl't'J eompreheudcndo:

guindastes ;
ViM

rerrees :

canalização e

install;:t~':io

elactl'iü::l.lJa,I';t illuminação dos cães,

armazena e tetbetros ;
c) plnl'úcs u botas ;

tI) i-emoção do casco La France
l') esgoto .1,' acuas pluvíaes.
l"J,,·,lm!!w$ iJo>' '!r!l,!ulúll"u\,.7o

Art. rt , Si houver necessidade tio fazer-se trabalhes p.u-n 'J Governo, a companhia. devera, si lhe Iôr- requisitado, rorueccr os
me-c-os e opol'ltriu~ necossm-ícs, materiaes, mncumcs c rcnnmcntes,
conforme o pedido que lhu fOI' feito, O pagamento de wes ~erviço.~
:<úr,j, feito .tc acccr.lo culrl "cuJltr~wt(J (clau-uln, 1;-').
Art. iN. p.u-a ,'" tlus da. ctausul.c XX .10 decreto n , 5.5;:)(j, de6
de junho de HJO:-,. :<crà'J rouas mcns.umentc morhçõcs provtsonas
1100> trabntho . c'{('cll(:ul.,s n<l mm. <tntel'iUl', com assístcncto da, com.
missão üscat.
Ylsto.c.-Diroctoi-ia {;crn.llle Obl'1l,~ e Viaçfill,31 (te janeiro de
Iflni.-I F. /-''''Tl'jp1S !lorlll.

DECRETO
Cone-de

autO,.il~<>-'O

v.

1,351

ne :H DE rexsmo DE llJ07

" .."ocid" Pluauciêrc 01 COlllnull'ci~!~
Brcsittcnne» l,al'iI runcctouor na Rcpuhlica

l"t~noo.

o Presidente da República tios Estados Uuidoa do Braztl, attendcndo ao que requereu a SQciélJ Finallciõre el Cammercíole .FrancoVn;sili,'nne. devidamente representada, decreta. :
Artigo uuieo, K concedida. autorização á Sociéte Fim./ilci,',.c ce
CO>l/J>lt""'fll" l-ranco-Brcsiliennc para runccíonar na Repuhfica cora os

2J(;
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estatutos que apresentou, mediante as clausulas que a este acompanbam, assiguudaa pelo Ministro da Industrqa, Viação e Obras
Publicas e ücenao obrigada ao cumprimento das formalldadea
exigidas pela legislação em vigor.
Rio do Janeiro,:\I de janeiro de 1007, 19u da Bepubllea .
AFFO:\SO At'Gr.~TO MORE:IRA. Pt:NNA.

Miguel Calmon du ['in e Almeida.
Clausulas que acompanham o decreto u , 8,351, desta data

.'>odite Fínancicre ,.'1 Commcrciote l-ranco-Brésíliene é obrlgndo a
ter um representante no Hrazil, com plenos e ttttmttados poderes

para tratar e defini nvameeto resolver as questões que se suscitar-em quer com o Governo quer com particulares, podendo ser demandada o receber citação inicial pela companhia.
li

Todos os actos que praticar no Brazil âcarão sujeitos unicamente
ás respectiva~ reis a regutcmentos e jurisdieção de seus tr-lbunaes
judtcíanoe ou administrativos, sem que. em tempo algum. possa a
refer-ida sociedade reclamar qualquer excopcêc fundada em seus
estatutos, cujas disposições não podarão servir de base para quaesquer reclamações concorucctes á execução das obras eu serviços a
que etíes se reterem.
à

IiI

Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração
que a. sociedarle tenuu de fazer nos respectivos estatutos. ser-teeha. cassada a autorizaçTtll para. runcctonar na Republica, si infringi I'
esta clausula.
IV
Fica entendido qne e autorização é dada sem prejuteo do pru.cipio de acuar-se a sociedade sujeita. ãs di,;p()~ições do dit'etto nacional.
que regem as sociedades nncnvmas ,
\

.\ tcreeccêc de qualquer- das clausulas, para a qua! não e';~Qj;t
ccmmíuada pena especial, será. punida com a. muue de um conto de
réis (I ;üOI.'$) a cinco contos de réis r~;OuO$) o no caso de rcíacnleacla.
pela. cassação da eutcereecãc concedida pelo decreto em víetud.
elo qual baixam as presentes clausulas.

Rio de ,boair". 31 do junetro de Inl'i, Piu e Almeid".

.1Jigt"'l ('(I/nu);>

,I"
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ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL

E3tado de S. Paulo -

Cidade de S. Paulo

Bugcno Jutes recques Hollender de ronge. traduetor publico,
interprete commerctat juramentado, tr-aductcr da. Junta Ocmmeeclet, da. Delegacia. Fiscal do S. Paulo. da A8wciação Commerctal e
traductor omcíut nos consulados da. França, Hespanha, Áustria,
Paraguey. Saecía, uattc, sctesa, Inglatorra. o Noruega,
gue senador Peijé , 27 - S, Paulo.
Folhas do rogistro n. 7.
.rutes .reeques Hcllcuder de Jonge, traductcr- e tn.
terpreto commercíal juramentado da Praça de S. Paulo, certifico
que rue foi apresentado um documento escrrpto em rreucez e a pedido da parte o traduzi uueeetmenee paro. o idioma. nacional j a
N.

Eu,

6,6iJ~,

-

Eugi~fle

respeenve traducção diz o seguinte, a saooe :
Sociedade Financeira e Commercial Franco-Brazilelra., Antiga
Sociedade Nathan Co. em S. Paulo
~OCIEDADE A:\"·j:>;Y.\L\ CO~t Cl.\PITAI. DE FRS.

IO.fJOU AC(ÕES
Lisl,~

»»

5.0üO.f)(p.

DIVIDIDO E.lr

500 FRS.

dos subscríptoves

Banco da. Uniiio partncnse••... " .....••
Sociedade ánouyma em Pariz, 7. rua

3.1::;':;

Chauchat.
S1's. o. Bembúrg & comp
.
Negociantes, 5H. rua SL Laaares em
I'ar-la.
Sr. acrard Alfre(l. ......•.• ,
.
propnetaetc, 148, Boulevard Haus-

mann, em Perta.

Sr. Furuy Ernesto Georges ••.... " ....•
Em Pariz, 31, rua de :& ueecmc.

Si', de Ferry Atrred .•.•. ,
.
Propr-ietario, 51, avenida. de r ..\ Ima,
Pariz
Si'. Fry gamuel ,.'
,
.
Negociante, em Londres, Suííolk
Housc, 5, Luurauce pountney.

um.

SI', Picr-re nirotl.. , .. , ••.... _
.
Banqueiro, :"11, rua Lafayetto, em
Pariz.

0':;0:1

INl
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Sr'_~.

Heiu- & Comp •..•...........••••..
Banqueiros, ü:J. rua de la vtctoh-e,
em Pm-iz ,

Sr. barão Jtcdclpho Hottinguer .... _...•
Banquetro, em Paria, 38, rua de
Proveuce ,
Sr. barão Imbert fie Balcrre (Anue, JOSOf,h
Oeorges••..•....••. o • • • , • • • • • • •
Propr-Ietario, Casteüo do la, vouerís

501)

150

por cbamntemv (NiüVl'e).

Sr. Kahu, Albert ..•..•.•....•.........
Banqueiros, 102, rua do Rícheheu,

100

81'S. Mallct Fréres & Comp •...•••...•••
Ba.nqueiros, 37, rua d'anjcu, em Pariz
SI'. xtor!n. Georges Píerre, 'rhcodore•.••
:)0, avenkia o 'rrocedõrc, om paría.
"I', Nathau, Alton Chnpman, negocíuntos
onl Londres
.
Suffolk HOUHl. 5, Laurence Pountney

2~O

Pariz.

1:50

2.000

nm,

xrs. õo Neuüíze & Cnmp...•........•..•

400

xrs, Oiüer nunsener & Oomp.....•..•••
Pnnqucírus, 66, rua .te la Chaussée

100

Banqueiros, :)J, Lafayctte , Par-íz ,

d'Autin, Paria.
SI'. !lArsou, Prédéne, ramos,

Chartes,

Louis
"'. I·U~I. de Oourculles, em parta.

.

sr , scmumtcrser Ptcrre fJ'étléric emmeuueí •.•••..•.•.•••.. , ..•.••...••..•

1011

Ministro plentpotocct.u-ío honorar-lc,
49, rua la Boetic, Pariz .
Sr. víüars Lucien
,
.
5. avenida de I' Alma, em Pci-Iz ,
SI'. \Vdlrung Ricbard cuurtos .•••••••••
Banqueiro, 2, rua mancnc, em Perta.
Sr. Wilson WiIIi:J,m smtur
.
Negoctanto em S. Paulo (I1ra~.iI).

.'-'1'. \Vysal'd Edw1l.I·(! \YiJlialll .••.•..••••.
:-;"g-')cj,~llto em

500

S. Paulo (jlr;tzil)

S,'. Youlo terancís
.
Negociante em Londres. Suffclk HouBC, o" Laurence Pcuutney lIill.

500

11).000

Certi lirado conformo.
Société rtua.nctero & Cummorcia!e rracco-nrceutconc. ancteune
socléte Nathan & Comp.. ;t S. Paulo.
Um administrador. - IJoil·SOll.

219

Tinha mais a scgututc accrarocãc.
Visto pai' nós Mait',) do Nono Di3tricto de pm-iz, pu-a legalização
d;} fima do SI'. POhOSUll coüoca.ía em ü-ente,
Pariz, 10 de agosto de HlOS. - Besnl:ll-d.
Tinha ma!» um cnr-ímbo em tinta rõxa com os seguintes di-

aores :
Muntcipafidadc do xonc ntstncto de Parra. jtopublica rre,neúza.
Tinha mais no -cs-utnte dedara.l,·ao: Yist'l paru, !c'galiz.l.Ç~,o da.
ürma do SI'. Bnsnard, a.ljuuto do Maire do Nono ntstrtcto de Pariz,
acima ccuccedo.
Pariz, 13 de agosto de 1906. - O prefeito do seuc pelo prefoitc,
o conselheiro da Prefeitura delegado, - Tollow,
Tinha mais um car-imbo em tinta róra com os seguintes dizeres:
Prefeitura do scna. - Secretariado Geral.
Tinha mais a seguinte declaração: O Ministro das Relações
Exteriores, certifico verdadeira a nssignatura do Sr. Tallon.
Par-ia, 20 de agosto de 190(;. - Pelo Ministro pelo chefe de
eeceão delegado. -- Rexeítte,
Ttuha mais um carlmbo em tinta vermelha. com os seguintes

dtzeres : O )lini."tru .tas Relações gxtertcres, República Franeozn .
Tinha mais um carimbo de tinta vermelha, com O!! seguintes
dízeres : Agente contador das Relações Exter-Iores, 29 de agosto
de 1906 - quitação 4.933.
Tinha mais a soguínto declaração : Reconheço vorda.letra a

essignatura, pagina 2 verso, tio Sr. gctvülé.do xunísterto dos tc-trcn-

gOlros.

Consulado dos Est,a.dos Unidos do ameü em Par-iz, ao de agosto
de tOUG. - O Consnt Ger ul, Jo,70 Belmiro Lco.ü,
Ttnhn mais uma estampilha de 5.':;, dovídnmoutc tnuultsada
pOI' metode um carnnbo em tinta. rôxu, tendo no cent-o as armas
do Brllzil o com os scgutntes dizeres: Ropubltcn dos Esta·!us Unidos
do Hrazil, consut Ocral em Parta.
Tinha. mais os seguintes dueees : Este doca monto deve ser
apresentado ou no xnmstcno das Rotações Exteriores on na AI·
Iaedega do ";sbdo onde deve produzlr errcno, para a neceeeane
legaltsaçâo.
Recebi 14 Ieuncos e 20 ccntosímoa. - Leolli.
Tfuha mais a seguinte declal'ação: Reconheço verdadeira a
ürmc acima do cidadão João Botmirc Lecni, Republicu dos Estados
Unidos do Braaíl, em Pariz. Alfandega de Santos, em 20 de DO'
vembro de 190ô. _ Pelo tnsnector, Jos,' Pires DOmÚlfl!!es, chefe

rntertuo.

•

.

'I'iuha mais duas estampilhas rederaes no valor do 600 réls,
devidamente muttnsedus. - O traductor publtco, E. Hotíender ,
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Nada mais continha 011 declara va o dito documento, escripto
l, ao
em rrencea e que bem e âelmen ta traduzi do proprio origina
esacto,
qual me reporto , o que depois com este conferido e achando
fé do que.
tornei a entrega r a. quem m'o ha.via apresen tado. deEm
S. Paulo aos
paaeeí apresen te. que anigne i c eetteí nesta cidade
Hollendel"
4 de dezembro do auno de 1906. - Eugene luZes Jo.cqueJ
ntado.
jurame
ctat
commee
te
interpre
.
publico
or
traduct
de longe.
O referido ê verdade , o que juro sob a. fé do meu ameia. E. Hollenrle,.

Continha. maís duas estatnpllhaa no vetor de 1$200, devidamente tnutíüsa das pelo Sr. E. Hoüeuder ,
ESTAD OS UNIDO S DO BRAZI L

Estado de S. Paulo -

Cidade de S. Paulo

EugiJne .lulns .recques Hollender de Jonge, traduct or publico,
r
interpr ete comrnercíat juramen tado, traducto rl:da Junta üomme
reíat c
cíal, da Delegacia Fillc.LI em S. Paulo, da Associa.ção Oornmo
uc, Austr!a,
traduct or otâcíal dos consulados da França, uespan
paregu ay, Suécia, ltalín, Suis-a, Inglate rra e Noruega.
Rua Senador FeiJó, n. 27, S. Paulo.
N. 0.673 - Folhas do registro D. 8.
Eu, Eogéne J ules .Iacquca Hollender de Jonge, traduct or e lutarque
preta ccmmerctat jurame ntado da praça de S. Paulo, certifico
pedido
a
e
traccez
em
cscrtpto
nto
docume
um
tado
apresen
foi
me
da parte o traduzi ttueralm ente para. o idioma naciona l; a respectiva. traducç ão diz o seguinte, a saber:
seuc em tinta preta, tendo DO centro as armas da. Repubhea
Prancez a com os seguintes dizeres: Republíca Francesa, dous üectmos de accroacrmo. Um franco e cmcoenta,
Sello em branco da secreta ne da Fazenda da Bepubllce Franceza com os eeguíutes dizeres: registro , aenoa e domtntoa.
Sociedade Finance ira c Commercial veenco-uraeuetra (autig!t
Sociedade Natha n & ccmn., em S. Paulo).
ESTAT UTOS

nanco da União Par-izteuse, sociedade
mnuões de francos, cuja eéde
sessenta
de
capital
com
u,
anonym
7.
n,
at
cuaucu
ern Pariz, rua
courcettc
A dita. sociedade, represe ntada nestes pelo !"lI'• .Joscpb
tração
auminis
de
o
conselh
seu
de
nome
CID
agindo
ctor-,
sub-dire
seu
dos
termos
nos
fim
oete
para.
do
autoriza
lmente
e como especia
c
poderes a otte outorgados pelos membros deste conselho, conrcnn
reltx Itelapalrne em
documento r-ecebido pelo tabelhã o em Parlz,
dos origi21 de julho de 1906 ; cujo certtâcw tc ficou nnnesn a um
necs destes,
0::1 abaixo aseteuados -

ê

AGTOS DO PODl';R EXECUTIVO

E Sr. cnancs potrscn, residente em Puriz, ma. do Ccueceüee n, 75,
A"'indo em nome e como maudetarto do Sr. Píerre Julaa Girad,
banqueil'o, residente em Par-ia, Avenida. Hoche n. ,I, um dos soclos
eerentes da Sociedade De Neufííse & Cie.; cuja séde ê em Partz, rua.
'L;:fayottt> 11.31, em virtlllle da. peoeueaçêo que elle lhe outorgou,
conforme documento recebido pelo tabelttão em Perjz, Charles
Tcllu, em 27 de julho do 1906, cujo certlflcadc origlual, registrado,
ficou anaero ao um dos ongtnaes destes.
Em cuja procuração o Sr. Gtrod agiu em sou nome pessoal;
querendo fundar uma. sociedade anoayma, cujo fim será aqui a
seguir indicado, determinaram os estatutos da mesma nos seguintes
termos.
TITULO I
D8NO:lllNA':XO, OBJECTO,

eeoe

E DURAÇÃO

Art. I. G Fica conatltuída entre os aubscrfptoras, os propríetarlos de acções qUI) rerão logo após creadaa e das que ulterior_
mente o possam ser, uma sociedade anonyma da aecõedc com as
leis de24 do julho de lRGi, I de agosto de 1893, 9 de julho de 1902 e
to de novembro de 1903.
Art. 2.° A sociedade tem por objecto: (azar em qualquer paiz
e mais especialmente no Brazil, por sua conta propria ou por conta
de terceiros, ou ainda em co-participação com terceiros, todas as
operações, negoeíca ou empreaenatmentca commerctaes, financeiros
teduewtaes, mineiros, agrícolas, moveis ou tmmovets. todos em:
prehendimentos de trabalhos publicas ou de transportes por todas as
vias e todos os negccíoa rcrereetes ou que possam ter relação com
estes diversos fir~.;.
EUa tem prin.ci'palm~nte ~or objecto eontlnuar-, na medida que o
eonsotnc de admíntstracão o Julgar convectente. os noacetos e operações da Sociedade Nathan & comp. cuja sede u om S. Paulo
(Br;~zil) ,desdo que esta. sociedade seja díssolvtda.
'
A sociedade poderá realizar seus fins de todas as maneil'M e
seguindo todas as modalidades quo parecerem aproprtadaa sem
reeenceão alguma, principalmente dando seu concurso a todo~ particulares e todas 8S al'l~9ciaçõe8 ou sociedades já existentes ou
constituindo, quer só ou em co-participação com terceiros tod;s as
associações ou sociedades novas, sob qualquer fórma que seja e
outorgando este concurso do modo que mais lhe convier. quer ;eja
como in\e1'mediaria ou por intervenção dtrecte, .seja por meio de
co-participação pecuníarta ou de eeesãc. ou por meio de subscripção.
Art. 3. G A sociedade toma a denominação de: Sociedade
Financeira e commercteí Franco-BrazUeira (antiga sociedade Natban & comp., em S. Paulo),
Art. 4. G A ~de da sociedade é em Pariz. rua Chauchat D 5' a
sociedade poderá esta.belecer succursaea e agencias no BrazU·e
todos os outros paízes,

em

.\ sede social poterá ser tran-fei -lda em Pariz, por simples
de, em
llec.,',\o do consctu.r de ndrnluistrucâo. o pam outradelocalfda
accord., com o
vir-tude tio u\Jlibal'.u;ào de essembl é., g,wal, tomada
&1':. 47 aãeante indicado .
.\n. r,.Q A duração da soü)d'H le fka estipula da em 75 aunos ,dea
e:1~0S
conter uo \Ih do sua con_"tituição definiti va, salvo os present
es
previsto s pelos
lli~~,,[;_;ç'l,> antee'l) 1,h ou de prorogução.
.·_'11-,~.
est

TlTCLO 11

,;"pit-{ ,h~ocie,b':'J ,'. t.xni.i em ci.ico mlthõoa de
,U\ i,li," c':; !O/)') I J.r,ç::i, de ;:'!I'.! Imnccs ca..l:t uut.t, por
.'" ,,',j ,':U~:, -ur!o.
;,u:'·""
.'" L. 7." ,\ i:l';k~,:::.,~,:i;t lIa.::, "...-)" , que com, ,}0'l1 o oa.pit.u social
pelo
[' r.c ,1'\'/1"\ '"""lO sc·cLd ou nas ",iX,ts p.u'a ess : ttm designa das
c n.-o.uo .Io aUuliJ'!siXD.Çi\,) .
.\.s nccõos serão cc'lillns median te o pagame nto do meta.te lia
~lIbs{'ripça'J,
,~I'U -,-~l"r. Sf'j;\ 2r,'1 lh\l'ens Im oc-asião ,h
i
l) cxcc.tcn to ~('l'á ehaunrl o p~J() conselh o de administru(.:ao do
merudn t\:H' nccossrd.vres <!;c socieda de, 1,úr meio .lo «vtso publica de
cotu um Il\CZ de antec-d cnc!a , cru jornal de pubttc.içõos legues
Pariz.
Ar!.. i';' As aeç0es serão nomtunttva., mesmo depoja de sua
ter
inksra! ização. A conversão em titulas ao portado r não opoderã
de
depois
tt-açfio,
ad.mlnis
de
cousclho
do
t
propost
por
sinâo
logar
por
.da
autoriza
ser
o.
prtnetpi
úm
,
poderia
eli~
SUl integral izaçã.),
.J.7
delib\ll'ução da essemb r« gerat, tourada do ncc.u-do com o art,
aüocute indic:v b.
No caso de ser concedi da esta autoriz açio,:I' noções poderão
tn .
õosdc logo ser- nomina tivas ou no por tader-, il. escolha do acclonís
numa.~rt, \l,O A~ acçõeg da, eccicdad o são dc~tacada~ do tctões
asstra I,.~, cavtmnodas com o nome da aocíonedo c revestid aseda
stl'ador do um
gnctura tio IIOl!!! a.Iruíni stradore s ou do um ll.dmini
turae
ue:eg;\.Ilu <I,) conselh o ':0 atlmiIJigtl':ç3,o, Uma das duas assígna
.
carimbo
moto.te
]10:'
'~\
nppüca
ser
pu.I·;
Al't. [.1 . .\. propried nde das acçõos nomtca ttves b estabele cida
po: uma. msct-ipç ão 01'1 t-egist.rcs dit soctcjcd e .
de
.-\ cessão destas acçih,:, tem l.ugar por lima declara cãoassieucra,
ereosrcde
eccotto
de
ao
,lcdaraç
urna
u
tr~.:,sl'''l'('neia
es á
gnadas, UIU:1 reto co.tente c a outra pelo eossíona r!o, e entregu
soctedadc.
A transmi ssão uão 80 elTectU8i, s3ja entre as partos, seja com
de
rot.o-ão á sociedade atnão por lnscripç ão do transfor eneia feita.
asaíMe0!',1;) cciu estas declaraç ões nos registro s da socieda de e
gnuda por um dolegndo do ocusaui c do adminis tração
acções terem unortor mento passada s no portado r, a.
S~ as
do titulo.
cc~~~,_, õottas so edT.;c!'lllmi por simples entrogu
,,:, ,',' Q
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Art. li. ceda uma acção dá o direito na propríedede tio
acttvo social e na partilha dos lucros reser-vados aos accícmstea a
uma parto proporcional ao numero das acções emttudcs.
Art. 12. Os ecctcmetes sõ se obrigam pelo valor integral da
ceda accão : toda chamada de prestações dah! PO\' deante é prohibidn ,
A propriedade de uma accão subentende do pleno direito ndhesâo

aos estatutos da. sociedade e ás decisões da nssemblée geral ,
08 direitos e cbrtgneões íuhoroutea a ca.ta aecêo acompanham
o titulo em quaesquer mãos que este passo o a cessão eomprcnende
todos os dtvldendcs vcuctdos e a vencer. assim come a p.u-to eventual nos lucros c o fundo do reserva.
Os titulares, os cessíonartoa intormoti;~,l'io8 e 'JS subscnptoree
eãc respcneavets aoltdur-íarnente pelo vetor da aceto.
Todo o aubscnptoe ou eceíontetc que CEdeu set tit;llo, cessa,
deus annoa dopeis da. COSSiQ, de SOl' responswel pelas prestações
ainda não chamadas.
Art, 13. As aceões são Indivisíveis o a sociedade EÓ reconhece
um propi-jetarfo para ceda acção ,
Todos os co·pl·oprietll.l'io.~ tnttvtsos de uma aceão, ou todos os
quo tenham direitos por qualquer titulo que seja. mesmo ueorructuaetos ou propr-íet.u-ío t, deverão fazer-se representar em face
da. soctcuedc por uma mesma e uuica pessoa. Herdeiros, representantes ou credores de um ecotcntste não podem, sob qualquer
pretexto que anja, provocar- a. Lnp'Jsi<:ão <los seucs d:\ jcsuca DOS
bens e valeres .n eccrcaa.io. ,'CQ0C:I'Üi' a. pa.l'tilha ou hcitaçãO,OJffi
Irmniscuir.se de modo algum em sua administração.
Bues deverão conformar-se com os balanços socuca e com 11'3'
deliberações da. as-ernbh-a g~ral
Art. 14. Os juros o <li vtdenôos de todn acção, quer scn nomtnn
ttva ou ao portador, são vatldarnente In~,Js ao portador do titulo

ou do coupon .

AI't. 15, O eapitat social p()~lcj'.l <':1' utt-normontc au-mentado
em uma ou mais vezes. cru vir-tude li.) deliberação da. ussembléa
geral oxtraordtnur-la, soh proposta <10 C('lI.'clh'J do ndminisu-ação, por
et'eacâo .10 acrõcs, or.nnar-ías ou de prefet-encia, r-pruscntaudo ou
vetores existentes em n.itur, ou prcstaçõus em dinhelro.
Poderá sambem ser reduzido em urru 011 mats vozes pela assemblén gel'a.1 extraordiuartc, sob proposta do conselho de ndmíuis-

trecão.

",,"o caso de eu.rmento do capír.I por cmlsac de acções paeuveíe
em uíunerro. os p-oprtut-u-ius de accocs autertcnnento «mtuídas
terão um direito de prnferoucia. na proporção dos ututo s por cites
possuídos, á, subscr-âprão dos ututos n emittir, porém sõmento até
conourr-cncia da. metudo desse augmuuto ,
Com reíerencíu li. outra meta-to da importaneia do augmento
poderá, a ussornbrca ;:erl<l, llue decidir,i o uitJ eugmento. sob propo;h do conselho tle a.tminisu-nção. seja, reservar aos prnm-íotar-ios do accõcs nutoriorm.mco emit.tidas u direito a aubscnpcão das
ccções a cruuur. seju, decidir a, euiissâc das referidas ecçõcs nas
ecn-lições que julgar couvootentea.
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diEm todo o caso um ecercníeta não poderá. fazer uso do do,
sido concedi
reito de subscríp ção que lhe assiste ou que lhe tenha
ta
atuãc estando as aceõcs em v írtude das quaea eue ae aprovei
emls,
da
dia
no
ts
exigive
es
prestaçõ
as
toIas
de
isentas
direito,
deste'
são. )lo caso acima, aqunlles portado res de aeçõea que não ttvessom
nova
um numere suâtctento do tnutos pura outcrom uma acção Da
que jaemissão, poderiam reunir-s e pa.ra exercer seu direito sem
mais possa. resultar desse facto uma subscr-ipçân indivisa .
As condiçõelI,proporções, rórmee e os prazos em que o beneficio aas õtepostoões que precedem pcdcrê ser reclama da, serão reguladas pelo conselho de administração.
ís
Art.. 10. No caso de augmen tc por cmtssão de accões pagave
t.os,
em dinheir o, a assembtée geral, que dectdlrã estes augmen
io a. ser eiJectuada
de~ormiJ)a.rà a ímporta nctc da primeir a prestaç
esta
pelos snbscr-iptores, assim como o legar e as época~ emfi. que
do, ,,:efel'lIia.
prestaç ão deverá se~ feJ~a, sem que, bem enfendl
da
prestaç ão possa ser tnnmor á quarta parte do valor nominal
ao-ão.
, O exceden te será. presta-lo em conformidade com as decisões
do conselho de admlnis traçâo, c as chamad as de capital terão Iogar
um
por meio de um aviso inser-ido com um mez de uctcced eacte em
jornal do publicações íegaee de Perta.
es
AI't. 17. Na falta dos accíonistas errectua rcm as prestaçõde
edgivei s em tempo certo, serão passiveis de um juro de atrase,
que isso seja necessartc
tj ~/~. a contar do dia da exigibilidade, sem
ser requerid o em juizo.
A sociednde pôde mandar vender as eccees não isentada s das
prestações exigivc is ,
a
Para esse fim os acctontstas em atraso serão intimados io
pagar, por uma. simples carta de aviso, enôcecceda ao domicil
indicado na iuscrtpçào do registro dos aceíometaa.
Lm mel: depois da data da. inttmaç ão e sem outra fcrmalt dadn
r a. venda daa
prévia. a Sociedade terá o direito de mandar procede
Intermodlo do
por
Parta,
do
Bolsa
na
seja
tas;
duplica
accões sobre
dio de um
interme
por
,
cotação
tiverem
ellaa
si
titulas,
agente de
tubelliã o de Paris, o em leilão publico, si ellas não uvcram cotação
Os titules assim vendidos tornam- se nunca de pleno direito·é
entrega m-se novos aos adquire ntes, sob os mesmoso . numere s
isentos daa prestaçõos cuja, falta. motivo u este exeeuçã
rá nOI
O preço da venda, deduzidas as despesa s, se imputassadol!',
desempo
tee
acctcme
pelos
devido
rôr
que
no
direito
de
termos
que
que ücarão paselveis da dilforença, em caso de defeit, mas
.
excesso
haver
de
CMO
m
aprove uarâo.e
m
As modidaa autoriz adas pelo present e artigo não impede
de
ns
ccmmu
meios
doa
de,
socieda
pela.
neo,
eímutta
o exercid o
direito.
Todo titulo que não contenh a menção regular das prestaçõ es
exígfve ís, deixa de ser admlru do á traneacc ão e â transfer encia.
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TITULO III
AmIDlISTRAÇ'ÃO DA SOtIEDAf>E

Apt. 18, A sociedade é administrada por um conselho com.
posto de quatro membros, no mini mo. I) de nove, no maximo, tIrados dentro os accío.ustas e nomaados pela. asaembíea geral.
Art, 19, Os administradores devem ser propr'íetartoa cada um
lia 25 aCÇÕ8g no tempo da duração de suas runcczes.
Estas acções, destinadas â garantia da sociedade para os casos
pl'ovistos pela lei, são nominativas, inalienavoia, c.u-imbadaa com
.ueeree indicando :~ inalienabilidade o depositadas na caixa social ,
Art, 20, O primeiro conselho s'rá nomeado pela aesembtea
geral constitutiva da sociedade.
A duração das funccões dos admlnistradorea é de eets annos,
salvo o elfeito da renovação parcial que vae ser meucícueda.
O conselho se renovará cada anuo em condições eaee que a
duração das funcçõea de cada. administrador não seja superior a seis
aneos e que 8. reecvecão se orrecrue tão regularmente quanto seja.
possivel.
Para as primeiras eppncaeões d6!lta disposição a sorte indica
ordem de aahida ; urna vez estabelecido o gyro, a renovação tem
logar por antiguidade de nomeação.
Todo o membro que sane reelegi vel.
No caso do V<l.K't por Iallecimcuto OlJ qualquer outra c lusa
assim como no caso do numere de seua membros sei' tnrcncr ~
nove, o conselho pede prever provtscrtameme a substituição ou
accee.conter-so de noves membr-os, nos limites do m-t . 18 acima
indicado, serve couü m~,:·ã., pela pl'uxim,t assemtuéa gel".!.
O aômtutstrvio. n imo.«to cru slli.l·.tivliçã,,) tle outro 5Ô llelt era
funcçõea durant- c L'!"i),' :";} !",uk a pci'coerer do es-u-cíctc de seu
predecessor .
AI'L 21, Ca-la nuno, depois da essemuõe ger-al orclillaria o
conselho nomeia um presí.Iento deuta'o seoa membros.
'
xo caso de RII cu-ta 0.1,) presidente. 0_ conselho (l~sjglla aquelle
.tc seus membro , I[ nc deve exercer- ,\S tuneções do presidente.
õ

Art. ·?2. O consouro .te administração rounc so tantas vozes
quantas o oxieir.un os interesses tia sl'cietlaJe. sob com'ocnção
.to p.eédeutc "li d~ <l<lll~ 01lt,:,,)S mombror na Sé,;~ social ou em

{J'lal\}ucr outro log,.\" d('_~ignadlJ pelo aviso de C'JllVOC:l,'ã'J_

As {klibC'raçõr~ ~;;:,) tom,•. das P;J1' nuuoetn de votos dos mrunbroa

presentes ou representados.
Em caso de empate, u voto do president-e é pl'oponde,'ante.
Para a. validade li a ,;, deliboraçõ(ls nocessarío que, pelo menos,
rrea ruembroa estejam prcecutos ou representados.
Os nomes dos membros presentes ou represontaeos são declarados na <teta da. sessão.
é

Todo adnnnietrudor- pôde outorgar seus poderes em outro admí,
ntstrwror para (} fim 010 votar em seu tosar sobre questões deter_
minadas; em todo caso, o mandano Dão pode ter einâo deus
H>tOS contados com o seu propno.
Executivo -

t\\07
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Os a-huinlstradores podem também dar seu veto por escnptc
ou por {'Ot'rcspoudcncia teleg!'llphlc!l com conürmação por- c(H'h.
Art. 23. As deliberações do conselho de adminiatrüçâo são documentadas por netas que são iuseriptas em um registro especial.
conserve-to na sede da sociedade e asetgnedee pelo administrador
que presidiu á sessão o um dos ndministeadorea que neltu tomaram
parte.
As cópias ou extrnctos destas denterecõea são c 'rtitle,ulas pelo

presidente do conSOHIO de adrutnístraoâo on um admtníscradcr.
,\rt. ?4. O ccnsotuo de ndminisf.l':.(io ê tnvesüdc dos mais
amplos

!1f\lCl'US

r:..r'l, a gbJio e uduitntstracâo dos nogocioa da

socied:\,h.'; us tvs podcros ;50 pr-ineip..um-rue c.~ S('guillte~: eHe esta.
tetcce So.):1 rogulnmonto tutertor e tudos IJS regurameutos para, a
sociedade; nometa, revoga ou destitue todos os agentes ou empregados desta; rtotormtna ~eUS ncnomnos ou gratificações. assim
como as eomucões de soa adrníesâo ou do "na retimda; determina
as despezas geraes ,lI) administração; determina o emprego de
fundes df spoutvels, de rundos ~e reserva e ÚO preven-ão ; convoca
n~ asscmblõas gerues : "justa as contas que devem SOl' submetttdas
á osscmblée gera! annuat ;
Faz um relate rio sobro as contas e sobre a situação dos negoctcs
sccicc ,e propõe a â.acão do dí videndo a distribllir;
submottc á csscmbtce geral as propostas de modificações ou de
addltamento aos presentes estatutos, de eugmentc ou de diminuição
do cuplta.l social, assim como as questões de prorogação, rusão
ou dissolução antecipada da sociedade, Representa a sociedade
nas relações com tercolros e com todas na autoridades e administrações pubttcas :
Passa ua oonteaotos de toda espocic, consente a todos os tratados,
ajustes, orrerectmontoe c emprehendlmentos, de empreitada ou
outros; pede e acceita todas concessões on modifieaçÕt8 do concessões e contracta, por oceasíêo destas operações, todos os compromiFSOS c obriga.ções;

Compra, eede, vende e troca. todos os bens e direitos moveis.
todos os íu.mcveis e direitos rctauvos a bens de raiz;
Consente o acceita todos os arrendamentos com ou S"Jn ]'1'0mossa do velld,'l,; hi,Z turh~ ns oncunacões com ou sem Indornntz~l,;:io;

OlJ01'" todas as rei vindicnçêes . ti'anSfilrcncia". conversões e
alienações de fundos, rendimentos, croôttos C quneaquer valeres
pertencentes á sociedade, isto com ou sem g,trantia;
Dolegu e transporta todos os oredttcs, alugucta ou reudes,
venctdus ou 1)01' vencer, a pro ,03 I] condições que julgar conveniontcs ;

Pôde oontrnctar todos LlS emprestlmns com ou S2m garantia,

pote maneira, taxas, cncal'gu~ e eondiçõcs que julgar- convenientes,
quer lixo. quer por meio de abertura de credito. ou de qualquer
outro mudo. Todavia, o, emproafimos sob fôrma do e reaçfic de
obl'Í6açõc~ devem sui' autortaudos pela o.sscmbtce geral dos Meiouíatas, n"s condições previstna no apto :';9, a ~"gllir :

acros

DO PODE& EXECUTIVO

Pode hypnthecar todos as immoveis da sociedade, consentir
todas anuchreses o delegações, dar todos os penhores, seguranças e
outras garantias, moveis ou tmmevets, de qualquer nature2:a que
sejam, e consentir- todas as subrogacões, com ou sem garantia,
Regula a íérma e as oondições de ntutoe de toda espeele.
ordene á vista, orõens n ordem, ou ao portador, ordens com vencimeaso âxo, obrigaÇlles e corttücedos a serem emlttldos pela aoclo.
dade;
Accetta todos 03 penhores, hyputhecas e outras garantias moveis ou unmovcts ;
Assigna e ecccítc todos os bllbetes, Iettras, cembtaee, eedossoa
e titulos de ccmmerctc ; cauciona, avalia, autoriza todas as aberturas de credito e adeoneamentoe sobre valores;
Determina as condições em que u sociedade recebe fundos em
deposito e em conta corrente.
Recebe todas as imper-tauciaa d~vidas á secíedade, e dá todas &l'l
quitações a recibos, fixa. o modo de desencargo dos devedores da
sooiedade, consente todas as prorogaçOe9de prazo;
Faz e autoriza toda suspensão do sequestro, movei ou immoval,
de opposição ou de indiscripção bypó'becaria, assim como toda deeístencia de privileglos, hypctheeaa ou outros direitos, acçoos e garantias, tudo com ou sem pagamento, consente todas prioridadO.\l ;
RepI'9senta a sociedade, tanto requerendo como defendendo
perante todos os juizes ou trrbunaes, autoriza todas tnatanctaa judio
ctaee :

Trata, transige e dispõe sobre todos os interesses da socíedede ;
Fixa as condições ás quaea a. sociedade contracta ; toma a seu
cargo e negocia tO(109 empresumos publicos e outros, abre as subscnpcões para sua. ormesão e comparticlpa a. todos empresumoa e

sutecnpcões :

Funda e concorro para. jundação do todas al!l sociedades francezas

e estrangeiras; faz a sociedades cocetnutdee ou POl' constituir todos
deposites, nas condições que julgnr- conveniente;

Faz e autoriza todas declarações de subscripção e de prestação
relativas a todos augmentos do capital social ou a todas as constltuições de sociedades;
Subscreve, compra e rovondc todas acções, obrigações, partes
e íutercsses, ou paructpações ; interessa u, socte.rado em todas
purtícípaçõos e todos syndíoatoa j
Escolhe domicilio em toda parto, onde fõr necessarto ,
Pôde estabelecer, por símptea delibcl'aç:io, agencias ou SUCClll'saes no Brazil ou em qua.lqnor outra parte;
Preencho todas as for-rnalldedea nocessanas para eubmetter- a
sociedade ás leis de to-tos 03 paizes, prtlvillc!as ou cc'enías, onda eíta
possa fazer operações a nctcoemcotc no neeau ; designa, particularmente, um ou mais agentes, que, conrorme as leis desses pataes,
serão encarregndna do representai' a sociedade ecrtva o passivameute, principalmente perante as autoridades rcceea. e em julze
executar na doct-õcs do conselho ou velar pela sua execução,
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e
Este ou estas agentes serão os represe ntantes da soeiedad
sua
nestes paizea, munido s para esse fim de procura ções provand o
qualíde de de agentes reepcns avets.
Os seus poderes assim cnuncta dos só serão tndícau vos. o ocaa
setno tendo, como foi dito acima, os mats amplos poderes piora
gestão dos negocies soctaos ,
poArt. 25. O ccosetuo pôde delegar todos ou parte do seus em
011
llrazil
no
França,
cru
s
negocie
dos
ão
expediç
a
para,
dores
ao um ou mais
todos os outros paizea. li um ou lIlab adminis tradore s, seu
seio.
êtrocto res ou procura dores oscolhtõos mesmo rõra de
dos admiO conselho determ ina e regula as attnbut eõcs de oufixa,
si rôr
nistrado res, delegados, dtreetores ou procura dores e
valores que
necessa rio, o numero de eccõee da sociedade ou outrosdos
na caixa
estes utumos devorao possuir o quo ücerãc deposita
«octat.

r aos
De("l'm ina os honorar tos fixos e proporcionam, a concedecomo
lo'! ruiu i ;~,':td:)l'es, d.eJl~g~d~'s. dtrecto- os ')U procnrn dcree, assim
,
todas as d"SPi'~'\'~ (' iudnmn laaçôcs do viagom cu de-Iocac ão bem
lho
quem
a
pederos
r
contort
lambem
pô.le
u
cunso!h
I)
fins
mais
ou
um
pm-n,
mas
le.
scciodnâ.
o
oxtranu
pareça. mesmo
,\etermina<!os.
Tod',,: ,)<:,\'tn' ! t'cspm-u bilizaud o a soclcda.Io par-a com tercets,
['JS ,Iev,~l'i'i,) conter i\. assígna tusa , seja de doua adminls tradora
dor, seja
';11ja. ;", d1 .nn almi:list,I','1JcI;' ,: ilo uut .Jrecto r ou pro-ura
ão
as do ,!vil.' ·lil'cc'~v'I·:> 011 p:'I~1!r:\,I\Jl'e", ox -vptum lo se a Jcleca~
<i:l.{!;t a -un sõ '''1 u n.n mmIat '!'lo especia l.
Al't. !ô. 03 "rhuilli";;r,'(lor's re -obcm por sua presenç a mua
scrã
rcrcuuo racto. CI\j:t impwGo1.11c'h !~x ~d,l pL'!" <'t~,>'-nllll:"\ ;el;"1t
an'l~d a ah' !l"HI. dcctsão .
'>0:: -ca e.teuc'~l!~> ~ -r-n .llrv ito, <'l!'l',)~i'1l, :l parte d'_'> 11:<"1$
!eél t a .s('~:1il' snb ,) nrl ..1.1 .
sua
.\r~, 'n. (lo;' ;I"3in:-jti>').tk~":,_' H (o <'-lllr.l!leHl, 1)()1' C;Wo~ -tc
ueutc uca ecmproruissos
gC'~tão. cur-igação al;;ulll:l. pessoal i etuüv.u
runcuçâ o {h seu
(\<1 socleca c i. Itespoce abilizam .se sõmeo te pcl,),
maudat o '
-om
\ rt ,?8. Os «dmtms traãorea (h socieda de não polem fwel'tc.om
Isso
j , sem par-i
nt
cndimc
emprch
OI!
algum
c!o
cermucr
di.
o
-ddo :0.11 t0I'i7.:l<1'IS pclu ;'s'cml'j;"'l. _~,;)'tJ1 \ll),~ acciuní sta c,~ -nror-mc
lll"l~~ta.da~
fH nun
/'od,,'
8"1':-(')
1~1;7;
de
jil!!I('
'!C"
~,1
d,~
m-t , .to ua tnt
c-rprcü cndtco.ua à ;'<ss;)m1.1''>:t ;~c,\d d _ ,':.r.c:;<;ft,; (Io~ ,.('gudo_'1 ou
mentes quo cua touna asstm autortza dc ,
a
"-' Os odmtnlsu-edores pe-lem olJl'igal'-so conjunc tamonto c-nu
soctnuc. 'o pnra cem r-rccíro s c pc-tom eomp-n-tictpar- em toda
op-rnçâ c (la sooíeõaco ,

rrruu .

IV

CO~MISSARIO;;

ACTOS DO PODER B:UOOTlTO

Cuneções determinadas pelos arts. 32, 33 e 34 da lei de 24 de]ulho
de 1867 e podendo agir sés ou comunctemenee.
O ou os ccmmíssai-tos percebem uma remuneração cujo alga·
rismo determinado pela assembléa geral e que ~ mantida até
decisão em contrario.
Elles são reelegtveís.
é

TITULO V
ASSI!:~lBLf;AS GERAE:S

Art. 30. A assembléa geral regntnnnente con-ütutda representa a universalidade dos eccíoofsrae.
As deliberações tomadas de accordc com os estatutos obrigam
todos os acetoutstaa, mesmo ausentes, incapazes ou uísstdentos .
Art. 31. Todos os annos se reune uma assembíee geral nc
correr do semestre que se segue ao encerramento do exercício.
A assemblêa pôde, além disso, SOl' convocada extraordinariamente, seja pelo conselho de administração, seja. pelo ou pelos commlssa.rlos, nos casos previstos pala lei e pelos estatutos.
As reuniões roem íogar na séde social ou em qualquer outro
local que for determinado pelo conselho de administração.
Art. 32. A assembtéa geral compõe-se de todos os accíonístas
que possutreru pelo menos cinco acçõcs isentas das presb,çõo!J extgtveís.
Todo'> os propi-íotaríos de menos de cinco accões poderão reunir-se para formal' este numero e fazerem-se representar, seja
por um deltcs, sejn. por todo accionísta possuindo por soa ve/. o
neccssano numero de l~CÇÕOS para fazer parte da assemulca.
A assembtén geral crdtn.u-la é regularmente coastttuída quando
os membros presentes ou representados reúnem pelo menos a
quarta parte do cnpitc l social.
Si uma prillllJiI"1. nssembléa não se reune em numero, convoca-se umu seguntl., a~SlJJll],l('a e ella delibera valulamente, qualquer
que seja a par-te do capttat representado, mas aomeuto sobre os
fins declarados na or.lruu do dia da primeira reuntão.
Esb segunda .csscuurlén deve ter íogar com intervatlo, pelo
menos, de F, dias ,ta pt-imeirn, porém as convocações podum ser
feitas com un.ccoícncta somente de dez dtas e o conselho de administrnção detel'lllÍll;l.. paru o caso desta segundi1 convocação, em que
prazo :t~ acçi:; .s ao portador, si extsetrem, podoeão SCr' depositadas
para dar utroítc (lo flue!' parte da aesernbtêa ,
Nfngncm pia/,'r,; n.acr-se representar nas assombléas goraes
stnão por um m.•nIatai-io, membro POl' sua. voz da assembléa , A
fôr-ma dos pedercs n (l prazo para O,S apresentar são ücteemtnados
pelo couselho tlo a.tminisn-açâo ,
;\S sooledadcs em t-omoccuoctt vo são validamente representadas
por um de seus m.anbros ou procuradores permanentes; as sociedades .mouvmas por um delegado provido de autorização do conselho de adtuin bll';.ç:io; mulheres, casadas sob todos r s restmens. excepto com ,~epal':u,'ã0 tle bens. por seus maridos; oa menores ou tn-

230

a
tordlctos, pOI' seus tutoees ; os propr-íetar-ios de acçõos sujeitas
sela
que
sem
tudo
amente,
roctproc
e
tuartos
usufruc
pulus
to,
uson-uc
c do
uecessa r!o que o associad o, o gerente 0110 proeurn dor, o de.legaü
da proconselh o, o mundo ou o tutor sej cm pessoal mente ucctoní stas
scn to soctcda to.

{l
Art. ::::. as conv-ca c-cs, salvo o que fui dito no art. :;2 p;ll'a
2'1 dias.
case di' se runda u-scmbl én, são fcitas por avisos insertos
pelo menos, com antl\ce,l,\nda., em um jorll~d de pubJicaf,liJes Iegaes

uc Pariz,
Para ns as.omblca-, cxtcaoe unanas o" :t"iSDS dev .'m lndlcur II
objecto da reumão .
Por ewep-ã o. no caso de augmon lo do capital social, as aascrnsruce-

blé:',1' que tiverem do r-stn tuír, Sl1a sobre o rooonne címocto daes, seja.
dil;t,b da declara ção de -süusct-ipçáo do acções e de prestaçõ
rmente
;;o\.ll'õ as conclus ões de l'ehltlll'l')s de commís saríee anterio s que
nomead os. e. por COll;;8,~uiQte,sobre as modific ações nos estatutoo com
,]aili rnsultar cm, poderáo sei' convocadas por- aviso publicad
ueteceo uncte de !!) dias.
'O
Art. ;1!. xo C<lSO quo seja rll'cidid:1 n passage m das :l.0ÇÕ3S:s.
por-tadoe, come e previsto nos ru-t-. H" e 47 dos present es estatuto
díreíto
os pr-oprto teríoe -to neçõos no por-tadc t' deverão , para terem o
da.
de essísür 11 asscmb 'ée geral. depositar- seus fitul... . s soja. na sede
dE'si~.
socie,Ja.de, ~(>j1, nas casas b1~~i?'ria~?\l so~i~da.nes de crcauoantes lia
nados pelo conselh o do Idmllll~trnçHO, 11, dias, pelo menos,
opoce ru,U',~,dl para a reunião , 5:11\'0 para o C',S,) d·) s 'gnnda assem1l1'!!l. previsto pc!o art . :~.?, ncimaín dicn.í»
este
Toduvia , tem se'nr-rc o conselho a C,lCUlJa.:le ue reduzirpr·'_\z'l e accettaa- depusftos fora, deste ümtte.
Para as nssemnl éas cxtraor dmartu s, o conselh o de a-trmnt straçiw marra o prazo de ,lr;'1osito do- titutos ao portado r.
Os titu!at'c.-" de ,'1.;;oÇÕé>S Dom tnatt vae, que Illl.n tenrio numere neces§ '2" 110 art. 32,
,,\l'io quizcrc m usar o direito do reunião apontado nomenos
nos messão sujetto- li f)hri~w.';lin de li·,p');ilq 011 .le-em, pelo
lHOS P:':lZ"~' 1'·,z{'1' ~·\!)'_~r o conse.tro de a'.!rninl,t,ri\ç:1<) s-u ugt-upa

mente c

f"rJw,~e:'

seu'! rcãerce .

e·
O dcposu c dn'l('l'rti l1f"lI!os de .topostto f;Jl'rJ-:',~iilo 1Pi' {'s',a,'Jcl
'!_'E pe~;l C0:1'l3Ih,) Ufl
dlllr'nt" s "(' Cl'C ~it,) «n f'::\Q'-Is hlH~;\l-hc; ·'I'p~'o\'<l
wlmiui- rtrnçâo po:kl'á 501' arlmi;,Li-lo.

Serú

fOl'nc,~irlo ri,

,';uh

(\.~'l:)slt'mte

,h ututos ao »ortado r um

nomina «ar-tão li) a'.lmis~'i') pirn. a <tssclllhléo gornl ; e~t": c,1.rt~') é
.
tivo P":":"0l1.l
o
OS proprie tarlos de accões nomina tivas devem, para. terem
da
r.e
regtst
IW;
os
macrtpt
ser
gera'!,
lca
assemb
fi
«sstsur
,lit'iJit.<l ·h
rcsoctedade I'; dias, ]';11\ 1!l'~1l0S, f\nt(J~ do dia. marcad o pare, a

nnruo.

dn aS1>CJll·
,\1" •.. :.-). (l'lin1.0l Ji;!r', pelo m ..:lOS, antes dn rcuulãn
ucnto do in·
bk\a ger;~1 uunual, todo o ucctours ta pude tem-er connceu
resu·
voutal'Ü ' e da lista dos II.cciooistM o pedir cópi:'!. do balanço
mindu o illventR rio, assim ..,>mo do l'cla.torio do 0'1 lJQ~ eommls

sario!l.
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Art. :;\3, A o-dom d,) dia é marcada pelo conselho da admínterração •
Btta D;i.O deve conter slnão propostas emanadas do CODS01ho de
:J.<1minisl.raç[i,o 011 que teuhum sido ccmmuntcadas ao conselho um
moa, pelo menos, antes da reunião, com ao aS'iigoatul'a de acctomstas
que tenham o direito do assrsur á assembléa u representando ao
menos a quarta. p:trte d.) capltul aoetat.
Só podem ser submcttidos à õenboreeao o'; aS'1llmpt'ls declarados
na or.tem rio dia.

Art. 37. A assembtea geral ê !lresinÍi\:t pxlo 'Pl'e~idl'n~ do conselho do ll{iministr:tç;(o) c em caSIJ de impe;liment,) PI)!' uni ndministrador design'IJo pelo conselho.
_
Os dons maiores accíoeistas presentes, ac;:,.it<:l.llUJ, suo chamados
:\ cumpr-ir as juncções de examinadores.
A mesa dosignu o secretario, que poto não ser acoícntsta.
Art. :)8. ,\gdelibel'~çi}'3S são tomadas por metona de vetos dos
u.cmbros presentes.
cada. um õeucs tem tantos votos quantas vezes represente cinco
..ações. seja como proprtetanc. stija como manrlatar'ic.
Para constínução üeünt uva du sociedade, todo nccíontsta tem o
direito da votar, sem poder, seja como proprietário, soja como mau-

dat.a.rio, reunir mais dedez votos.
O escruuntc secreto tem logar quando é reclamado por aecíontstas rcpresentando , DO minimc , a quinh parte do cepítal 50dai.

Art. :19. A assem'iláa geral annuat ouve os relai.orios do 000selbo da administr:H;ào o do ou dos commtssucíos sobre a situação

da. socledade, sobre o balanço o sobre as contas.
glla

discute e,

~i

11lI. Icgar, approva as contae. A delíberucão

approveudo as contas é nuí!a, si não fúl' precedida da tettura do
retatceto do ou U03 eonuntssurtos.
Sob prcpoaçu do conselho de l~t1ministrrt,:rj,(} ella determina 03
dividendos a uiSLl'ibuir e evoetnaunentc H.~ applie'lçÕ,18 a raaer ás

reservas.
Ella nomeia os administradores e um 0\1mais eommtssartos para.
o) próximo cx-rcloto,
Ella dohbcrn o eetetue soberanamente sobre todos os interesses
lia. sociedade, sal vos O~ casos prevutoe no lI.rt 17 a. seguir, c contere
ao eonscnio de Iiti!llini~tl'açfi.() todos os p:,{bre~ supplementat-es que
sejam r'econheuidoe de uuttdado ,
A ossombton unuuat ou a.sserublóas g"rae~ compostas d:t mesma
maoeu-o po rem ti utélrizitr todos os empr,~~(,i-no.s 1101' meio do omissão
de obt-lgaçôes com ou seru hypotheca .
A assambrée geral annuat pôde S(Jl' orJin\l'l-l c cxtraordínarlu, si
reunir as ccnd içõca neccssan.,s.
Art . .ti). ,\5 deliberações lia assembléa geral devem constar do
netas inseri pias em registro especial e 8s:>igull.das pelos mombros da.

mesa.

Será eonsorvaôe uma folha de presença contendo os nomes
c ucmtelüos tios eccíontstas e o numero do eccõee poasutdea por
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cada um delles. &lIa. folha cer-ââoada pela mesa da assembléa é
depGsitada na séde social e deve ser communtcede a todo o reque-

rente.

Art. 41. As cópias ou exteectoe. que devem Bel' apresentados
em juizo ou algures, des deliberações da. aaaembléa geral são easígnedas pelo presidente do conselho de administração ou por um
administrador.
Depois da. dissolução da sociedade e durante a liquidação, as
cópias ou extractos são ceeüücados por um liquidante.
TITULO VI
CONDIÇÕES DE SITUAÇÃO

Inn'nlario.<

:\d. 42. O anno sceta! principia em 1 de janeiro e termina em
3! de dezembro.

PuI' escopçâo, o primeiro exercício comprchender d o tempo decorrido entre ti. constituição deânttiva da sociedade e o dia 31 de dezembro de 1907.
Art. 43. O conselho de administração organiza em cada. semestre uma expoeíção resumida da situação acüva e passiva da.
sociedade. Esta exposiçãu é posta á. disposição dos commtsscrtos.
gstabeteeo-se, outrosim, no fim de cade nunc social um inVODbrio contendo a. lndieaçãa dos valores moveis a immoveis õe eocícdado e om geral do actlvo e passivo da sociedade.
O inventm-ío, o balanço e a, c .nta de lucros e perdas são POlltos
á disposição do 0\1 dos commtasanos 40 dias, no minimo, antas da.
assembtée geral annuel .
São apeeeentadcs á assemblee geral, que tem o direito de OS'
approvar ou de podir que sojnm cort-igtdos. como o julgar couveniente,

TITULO VII
LUCRO;; --FUNDO DE RESERVA

AI·t. 44 Os prodnctce liquidos, deduzida.s tod'tS amorusaeões
c todas as de.~peza!l, constituem os lucros.
Sobro estes lucros dcduacm.so ;
lo, cinco por cento para constituir o fundo de reserva prescríptc
por lei;
2", a importancia necessarta para sccvtr ás acções, 5 % sobre a
impor tancia tio suas entradas c uão emorueuões, sem que, si 0S
IUl'I'OS eleum anuo neto pc-mune-em esses pngamen I,O.~, os necíuniatas
possam roctemor os lucros d0S (\11005 subsequencea.
Do excedeu te se deduzirão:
i", 10 '/0 para o conselho ,lo ;,,-!mi[Jistrar~(). quo os repartirá
entre

SOOl-;

ruomt.r».

C01110

,j

ju'g[\l' couveutante ;
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20 , toda tmjoetsncte que a aaaembléa geral decida sob proposta
do conselho de administração para aoreação do todo o rundc de re ..
serva, de prevenção e de amonização.
O saldo será. dístríbutdc aos aoclonistas.
Art. 45. O pagamento dos juros e dos dividendos se faz um on
mais vezes, em épocas marcadas pelo conselho de admlnístraçâo, que
pOde, sem esperar a reunião da asaembléa geral, proceder á dtsteíbulção de uma parte do dlvidondo do anuo corrente, si os lucros e
quantias díspontveís o permittirem.
Todos os dividendos não reclamados nos cinco annoa Lia sua exigibilidade estão prescrtptoa e ficam pertencendo á.sociedade.
Art, 46. Quando o fundo de reserva preaceípto pela. lei tiver
attingldo a deeirna parto do capital social, a deducção destinada á
sua formação pcdcrã ser dimlnuida. ou mesmo suspensa por decisão
da eseembtéa , todavia recuperara. SiU curso, si vier a descer
abaixo da decíma parte.
TITULO VIII
MODIFICAÇÕES NOS ESTATUTOS -

DISSOLUÇÃO, LIQlIllJAÇÃO

Art. 47. A essembíea geral póde, por iniciativa do conselho de
admtníetreeão, applícar aos presentes estatutos as mcdlâceções cuja
utilidade fôr demonstrada.
1';lIa pôde decidir pr-lnclpalmente :
O augmento tio capital social eru uma ou mais vezes, seja
flor meio de ca.pitaes novos, seja em dinheiro;
A creecãc de acçõos, do prcfercncia íuvoeüdcs do dir-eito de
partieipar-, antes das outras accões, ã. repevtíçêo (los IUCl'üS ou á
partilha do ecuvo socíat ou a estas duas vantagens conjunotemente;
A conversão das acçôes em tuutoa ao portador;
A divisão do capital em ooçêes de tvpo dtüereute do de quinhentos francos ;
A amor nzução du capital social OI! sua. reduccão POl' meio de
reembolso, CO:,lPI\1, troca, snppressâc de cceões ou tio outro

moao :

O protong-unonto, a redueção

d'~

dUl';tÇ:t,) ou a díssolnçâo

antecipada (Ia sociedade, a rusãc com outras sociedade'! ou a
araorpçâo de todas as sociedades;
A mudança da denominação da sociedade;
A transfOl'mu,':-lu da Pl','s<:llte eocte-redc em sociedade do quatquer vu tro. furma,
A~ m'J!iiflca.\"õn.,; podem ra.cberu rere-n-so ecs nns da sociedade,
peíuctpatmentr, sLJhr,) sua extensão, mas sem pJuel' aHel'al·1\, cnmpletamentc, nem tri.) POUC,) atterat-u, em sua eeeeoctc.
Nestes diversos C:l.;0S, a aescmulõa g.u-al I) composta confor-me
o ar-t. :32; poré.n não I' regularmente constituída stnão quan-to 09
accíonist-is (llle a compuz.-re.r. reprcsentaro.u a POl',':i q do capital
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social exigi<la pela lei em vigm-, no momeutc da. convocação ll.csta.
as'elllhll'a.. e servo, ah-m disso, si houver logar-,a apptícaçãc do
ultimo p~lrag'rapho do art. :14 do Código tommerctar, comptotado
pela lei de ro 013 no\-01111)1'o do 1903.

As conv.eaçõos são renas o a (lelliocrnçfto terã Iogar- em conIorn.ídade com O~ arts :l:l e :iB UC>8 prcscutos estatutos.
:-':0 ens.. em \1\10 1IlJ11 primeira as-erubléa, composta do accordo
com o ar-t. ~'2 acima. não rouca 11m numero suülciontc de acções,
o COllS~~:JlO rle nrlrninistrnçãn podent. procedendo a uma segunda
convocação, com dez dias rrnnccs, pelo menos, de iutcr\·allo,l1.)cidir
tj',l/J todos os a.cciollista,;, mesmo C$ que só possuam lima cccãc.
possam aestsüv (l nova rouatão e quo roda. acc'outsta tenha. tantos
votos quanta., acções representar, sl"ja por si propi-io, seja como

;n;l.n\~~d:;.r:,,; ~,i esta f',ICIJ!dMlc rôr po;;ü em pratica, devera Isso
const.n- I!O.~ avisos do convocação.
E-I:', segunda M~efJ,].'!0;t só ecr.t rr-rularmente eonsütulda, si os
:V'c;onb'c;:< present-e ou rept-esen! 'lOOS constttulrem a porção do eapite l snainl detor-minada ectmo .
Al'/. l~. EIIl qualquer- \;lloca. (1 em todas ;1., crrcuinetcncras a
;)~:wml)I(\l gorai, consututda de uecordo COlll o art.J7 acima,
pude, sob propostn do conselho de uIruintstração, pronunciar a díssr.íução da. sociedade.
No case de pcrou J~s <l'OS quartas partes do c;1pibl soclul, os
:l\lmiuis~r,,(hl'CS deverão prnvoc n' a rcuníâo da nrsembtéa geral de
todos os acctontstas pura o fim dn eslatuir sobre a questão do saber
,"'l ',:1. :Og'l· de pronnu.uar (I. dissoluçãu fIa socieda. lo.
'.ifl f'IHa de COllL'Clll,:I\.O pOI' pauto dos udmlutstrudorea, o ou os
commíssarlea podem reuntr 11 ssserur.téa ger-a! ,
Papa 081-\ assemüb-o, espeelal todo o acctoutsta tem tantos votos
qu.mtas acçõc3 peesuu- como propr-íetnrio 0\\ como mandatário .

.\ resotucão da essembléa

é,

em todos os ca-os. publícada ,

Art.-H). A expiração 'la sooledude ou, em caso do õtsscrccão
.1.1!tccipada, a assemblu gf)!'(l!, solo proposta 110 conselho de administração, regula o mudo de liquidação e nomeia os liquidantes,
dos quaea um , pelo menos. será eacolhldo õcnwe os membros do
eonsetuo do ndmímsrmçüo cm oserctcio, no momento da disso-

lueso.

Duranto n )i'Jllid".'·:in,. O~ p'J,l"re~ ,!~ :l<-"',~m!;~'·;t geral conu.
nunm come ;lnl''' nte a. f!xr"t,;)ucia. ,tI scofe.lu-to ; otla outorga, si ha
Jogar, todos lJS !·(HJr'I'e~ cspcclaes U'1~ Hqutd.rntas : approva a<;
-ontua fh li'Jllionç'10 o dú 11eS"'flc,I!';:"O nus Ibjuidantes ,
Os liquidantes toem pot' mlesao roanzar-. mesmo amtgavetineut-i. toú,", o act.ivu move: 0\1 tmmovet da. sociedade e de extin
guil' u :·r,s8ivo. Salvas as restr-icçõos 'pie oppuver ;l essemt-loa
gnr-al. 011"8 teem, para esse fim, em vir-tude <la. sua qualidade
nnlca, os poderes mais amplos de aceordo co:n ns tere c usances do
commercío, incluindo os de tra.tal', tr:lllsig:ir, compromener, oonceder todas nsgaralltia<;, mBSIllO hvpothecarius vi houve r- legar. consentir todas as d-ststonctaa e aunuttacões. com 011 sem pagamento.
Atom disso, com autorlznção da. aasembleu geraol e nas condições
marcauas ou accoitn." por dia, ellc,~ podem elrec~ua-r o transporte
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ou a cessão a todos os par-ticulares ou a qualquer- outra sociedade,
seja. por meio de dinheiro, seja. per outro modo, de todos ou do
parte rios direitos e obrigaÇ\~og da sociedade dtssol'lida.
Depois da exunceão do passivo, o saldo do aerívo será em pro,
gado, em primeiro logar no pagamento aos acoíontstas de uma
somma igual ao cepttat pago pelas eceões e não amortizado.
1)0 restante sorti deduzida:
t-, uma ímportancta , que seru marcada pela assembléa w;ral,
para ser- attribuida ao conselho de administração em ex-rcícto no
dia de sua dissolução, que a repar-ürá entre 09 seus membros como
julgu r a propósito ;
2°, lima ímportancia, '{IIO sru-ê eollooeda á disposição do conselho
de administração, para ser repartida á directoria e ao pessoal, conforme o conselho julgar de ccnvontencía.
O saldo scr.t repartido por partes Igeaes aos ecctontstes.
TITULO IX
CO;';"flo~STAÇÕES

Art. 50. Todas as contestações que possam suscitar-se durante
a extsteacte da sociedade ou no tempo do sua liquidação, seja entre
os proprios accionístas, seja entro os ecctcctstas e a. sociedade, por
causa dos negocias aociaes, etc aubmettrdes 3 competencia dos teíbunaes da jurisdicçii.o da.8Me social .
.\s contestações concernentes ao interesse geral e coltecuvo da
sociedade não podem ser dirigidas contra. o conselho de administração ou 11m de seus membros senão em nome da tctalldadc dos
nccícnistas e em virtude de deliberação em essombtée geral.

Todo aectonísta que quteer provocar nma eontoat içâo desta natu.

reza, deverá. disso fazer communícacêo ao presidente do conselho da
administração, que deverá fiUer constar a proposta nJo ordem do
dia da próxima essembtea geral, cem a condição de que li. eommunicnçãe tenha- sido íctta com um mez do antecedencta.
Si a, proposta fur ropclltdn pela nssembléa , nenhum aoclcnista
padera reproduzít-a em juizo com Interesso particular; si ella rÓi'
uculhid-r, a essemutoa desiguarã um ou mais comnnssartoa para &0-

gutrem c cuntestnçâo .
As nrrtlflcações resultantes do processo serão dirlgldas umoa-

mente fW1:! commíssai-íos . NotificJ.Ção alguma individual podorú
sei' feita aos accíomatas. Im caso de processo, a opinião lia ,t,SSOlDhíéa deverá ser submotttda aos trtbunees, ao mesmo tempo (lUC o
pedido proprto .

Em caso de contestação todo nccícntete doverâ. ctczcr domtcüíc

na jurisdíeção dos tr-ibunaes lia séde social, e todas as ncüncecaes e
cítnções serão vatbtamente feitas ao domicilio por eíte eleito, sem
attenção ao domicilio real.
Na falta de eleição de domicilio, as DJtiftcaÇíJlUl judiciaes e estrajuõtcteee serão validamente fllitas na sala de audíencras do Tribunal
.civt! da sõde social.
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o domicilio eleito acarreta formal ou implicita.mente a att1'ibuíção de Iurtsôtccãc aos tribunae. competontes da séde social. tanto
requerendo como defendendo.
TITULO X
;;l:RmSSAO ,,,- LEGISLA~'ÀO BRAZILEIR\

ArL 51. A sociedade cumprirá as rcnneudedcs neeeesertas para
obter do Governo dos Estados Unidos do Braatl li autorização de
operar na Republioa.
EUa suumeuer-ae-ua as disposições das leis deste pala, concernentes ãs sociedades auonymaa estrangeiras, prtncipalmente no
quo se retere 11 realização no Brazil, no prazo mastmo de dous
anncs, de dons terços, pelo menos, do seu capital, c suas relações
com seus acctontst..s, seus credores ou interessados, queesquer que
sejam, que estejam domiciliados no Hrazi! .

TITULO XI
CO:'lSTITUlo;'Ã0

1•.\

SOClI::OAf'l:

Art. 5:. A presente sociorlndo n(io estará definitivamente C0!l·
stítutda sonãc depois quo;
I», todas suas eccaes tenham sido subserlptas e que tenua sido
paga. a metade do valor deltas, o que será provado por uma dectaração roHa perante 11m tabeutão, pelos fundadores d;~ sociedade e ã
qual seeã annoxn uma lista de subscl'iiJÇ:'io e do pagamentos em
prestncfío contendo as exposições Iegaes ;
2°, uma a;Bl'!;lbka gera.l tiver reconhecido a sinceridade de
dcclaruçãn de subscrlpçâo c de pagamento, nomeados os primeiros
administl'adofOõ, um ou mais eornmiss.u-los das ccutaa c sua acceitação,
Esta assembtea será comI;1ost<\ e suas deliberações serão tomadas
segundo as pt'cacrlpçõua da 101.
Por cxcepção, e~t:t aeaembléa poderá ~C;' convocada com anteccdenctn de. «ruonte, dous dias c
um jornal ttc pnhlio cõcs 1<';,':\",;

]Jo~' meio
(j,. Pai".

,10 uma

in~erç'.'io

feita em

TnTLO xu
( llf.1C.\I:õES

Art. 5". PJ,l!l. nUCI' publicar 0< presentes estatutos e tOt!0S os
act,).~

e act!, l'l'!ati'a~ oi, cOllititlli(''l:Q,I:t

sociedade. todos os poderea

são outorgados ao !'od",,}w,k um c xc.raplar ou do 1I111 cxtrncto
desse oocnmento .
Par-ia. 2.') d'J julho du 1905. Lnvralo em um só exemplar. lido e
.spprovado. -{A-'I,":"l;' ",li {''l-''-,-:'';"" Lido c :tppl'Ova!lo.-J. Courceüc ,
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Numero deus mil e quarenta e seis.
Observações do traductor.
Tinha mais n seguinte declaração; visto por nós, maíre do nono
distrtctc de Parta, pera Iegalizaçâo da firma dos 81's. Poirson c
J. courcene. acima collocedas.
paria, !O de agosto de 1906.-(ASBignado).-Besnard.
Tinha um carimbo em tinta rõxa com o seguinte dizeI' ; Nono
Diatricto de Parlz., xraíre. República srenceea.
'rtone mais a. seguinte doclaral;ão: Visto pura legalização da
firma do SI', Beanard , adjunto ao Malre do Nono msmcto, acima
collocado, Paria, 13 de agosto de 1906.- O prefeito do serre, pelo
prefeito, o consctnetrc da prerettura Delegado [assfmudo) Taitow,
Tinha. mais um curímbo em tinta rôxa com o seguinte dizer:
Prefeitura do Seinc, Secretar-la Geral, Legalizações.
TInha mais a segutnto declaração: O xüníatro das Relações
Exteriores certifica verdadeira a asatguatura do SI'. Talíon, Pal'iz,
29 de agosto do i9(Y.-Po!0 Ministro, pelo chefe do s: cção delegndo
(a!l8ignado) Reveille.
Tinba um earnubo em tinta. vermelha com os ,~cgllintes dtzeres:
Minilfierlo das Relações Exteriores, Repubhca Franceaa.
'rtnna outro carimbo em tinta vermelha com os seguintes dizeres:
Agente.contador das Itelaçõos E:tteriore!", recebido um fJ'an~. quitação numero quau-oeentos o n-os e cinco.
Tinha mais a seguinte declaração: Reconheço vordadeíra a esstguuturn pagina quarenta, do sennoe nevenre d... )Iini~tel'io dos
«strangerros. Consulado eeret dos Estados Unidos do Brazil em
Pariz, 30 de agosto ôo j900.-0 consul g-eral (l1,ssigna.do), Jorra Iieimiro
Leoni , Tinha mais a seguinte declaração: Reeehido~ francos 14.20,
-(Assignado) Lcooi, Tillh;t mais uma estampüha consutar no valor
de 5$, devidamente ínuttusaua por meio de um carimbo em tinta
vermelha, tendo no centr-o us armas da Repllbli~,'\ e com os seguintes dizeres: JtclJ.H'Jllca dos E,tados Unidos do Bra ail, Con-utado
em par-ia.
Tinha ma i" ,t s.nruintc ,lnclaraçi'io: Esk d"cunwilh deve s,'r
aprescntcdo 011 no :\lillbt(!I'io (las Relações EX'~erior08 ou na .ttruudegu do Estado 011,10 ceve produalr clfeito.
Tinha mais a seguinte declaração: Reconheço verdadnírn a,
firma acima do cidadáo ,!<,ilo setmíro Leoni, 1;:0, Repuulica dos E"tados
Unidos do Bnzil em Parta.
Alfan-Icga do Santos, ,0 de novembro de I:JOO.-Pol·) Inspeetor,
(assignadol Jose l'i>'Cs Domin!l'uJ~. cheio interino, Tinha mate dua,
esta.mpilhas federacs no valor de GOO réis, devidamente rnutntsadas.
- O traductor publico E, tíottcnaer,
Nada mais eominha ou declarava o dito documento, escrtpeo
oro rrencez e quo bem e fielmente o traduzi do proprto original, ao
qual me reporto, e que dopots com este conferido e achado esecto.
tornei a entregar a quem mo o havia apresentado. Em fé do que
passei o presente. que nsetgco e selle! nesta cidade de S. Paulo, aos
5de novembro de 1906.-Jo;ugéne Jures Jaeques Hollender!le .rooge,
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tado. o rcferi,b é
truductor publico, luterpro te commerctar juramen!Iof/e/Id
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meu
do
fé
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sob
juro
que
o
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verdade
Iuutütente
devl.íam
8$.
do
valor
DO
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cetamp
oito
a.
Continh
sedas pelo Sr. E. Hollend er.

ESTAD OS UNIDO S

Estado de S. pnuto -

no

BRAZI L

Ci.dade de S. Paulo

e
Eugene Jules .tacques Itollend er tio .rcng e, traduct or publico roomme
Junta
da
or
truõuct
tado,
juramen
rciaí
comrne
ete
Interpr
ccmmc rcíat
mcrcta t, da Delegacia. Fiscal de S. Paulo, da Assoeiaçãu ba,
Austrte .
Héllpl\n
França,
da
dos
Consula
dos
crüctat
or
e tradu-t
a.
Norueg
e
rra
Inglate
Suissa,
Itália,
Succíu,
Paragu ay,
Rua scne.to r Feijó, 27. S. Pr.ulo.
N. n.610, folhas de registro 7.
Eu, Eugi.'DC .tutoe .Iacques llollender- de .roegc, rraeuct or publico
certie interpre te eommercíal jurame ntado da. Praça de S. Paulo,
reences e a.
fico que me íoi apresen tado um dccumonto escr-ipto om naciona
l; [\
pedido da parte o traduzi Iitterrlolmente parn o Idioma.
respect iva tradueç âo diz (I seguint e, a saber:
Folheto com eape. amarclt a contend o esta f-; scguíut e- dizeres

em manuecrípto :

II de lI.,'J'O~tl) d'} 191)6.
Deposito de cõptns da assembtéa geeat consuv uttva da Socíade
dado Pmauce ira e Curnme rcíal rranco- nrazüo tra (antiga Socieda a"
verde
Nathan & Comp .• em S. Paulo) e impress o em tinta preta as
seguint es palavra s: de 250 BL!. st. Garmal n , c em tinta
de
seguint es patnvra s: Sr. Pellx nclaput me, tn.l.dllão em pai-ta, rua
VilIerox el n. 8.
O texto contém o seguint e:
Sello da. Republica. sraneee a com os seguint es dizeres : Republlquo Fra.nçaise, üous ãectmos de acerescimo, I te, e 5.;: cento
Sello em tinta azul, contendo os seguint es dizeres Sr. í-ejtx('
Delapalmo, tabcnm o em Pariz, 250 BI!. SI.. üermaín , e 00 centro
n. 12.8IJi.
As lettns FV em pontilha do perfura do.
seüo em br-anco (lo MinistGri'l da Fazenda com os seguint e"
ôtscros . neetstro . Se1l0e uorututos.
Perante o Se. Leoa Feli" Detapnlrno. tabnlli5.0 em paria. abalxo
,('
asslgna do, eompae eceu o Sr. cbancs Puírson , banquei ro, resideol
em Par-Iz , rua. do courcct le u , i5.
Agindo em nome da Soeledatlo rtnance tra o Corurnercial g'raueo.
em S. Paulo) socíoBr:~zileil\'t(nntign Socieda de Nnthan & comp.,
dividido
dade anonym u com o capital de cinco müuõss de francos. ptna
em
em IO.OllO acçõcs de 500 francos mula. uma. todas subscr-í
estadmhoir o. cuja !'édo é em Pariz, rua Chnuch at n. 5. o cujos
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unos estalraiccidos -nb aselgnaturas particulares foram deposltedoe
para minuta ao Sr. Deiapalme, abaixo asslgnado, conforme documento recebido pai' eltc em 31 de julbo ultimo (1905).
O qual por estas. depoz ao S1', notapetmo, abaixo itS.signa lo, e

a elle requereu de coüocer juntamente com as suas minutas com
data deste dia. para que dellas sejam entregues todas as cópias e
todos os exteeetos que precisos forem.
Uma cópia entregue por um ndrnlnístrador da dita sociedade,
da deliberação d~. aasetnbléa ~eral constitutiva da gociedada Finauceíra e commerctat Fr;mco-Brazileil'.\, havida em 4 de agosto do
190G, constatando:
lo, o roconb.ctmento comosincero c vcruaacrro (1<1 declaração

de subsorf pção o de pagamento feita pelos fundadores da dit,'l, socte.
dade, conformo documento passado perante o Sr. nctepeimo, abaixo
assignadu, em 31 de julho ultimo (1906);
2°, a nomeação como primeiro administrador nos ter-mos dos
arts. li c 20 dos estatutos, dos Senhoros:
semuer Fry, morador em Londres, Suffofk Houso, 5, Laureaco

Pountney HilI;
Plerre Girol'd, morador em Parfz, avenida Hoche, 0.4.

AlIen C. Nathan, morador em Londres, 5, Laurence Pountney
HiIl ;
Ohai-les Puieson, morador em Par-iz, rua Ccuroeüea n . 75, com-

pareoente.
E a apprcveçâc destas Iuncções paios administradores 011 por
seus mandataríoa.
3". a nomeação do SI', ucorgcs Feray , morador em Perta, rua.
de la uaume n, 3J, e o Sr. barão do waiôeuer do Preundstelu, meredor em Paria, avenida xrarcoau n, lO, como commtssm-íos com
faculdade de agir conjuncto ou separadamente, para f .•zer- um i-elatorto á assembtéa geral sobre as contas do primeiro exercício social
o a acceitação destas íuncçõos pelos commtssanos dosignados ou por
seus mandatarios ;
4°, approvação dos estatutos acima enuncta.tos da Sociedade
Financeira e commercíat Pranco-Braaileira (antiga sociedade Nathan
& Comp., em S. Paulo) e deetareção que a. dlta sociedade estava,
deâniüvameute constttutda ;
5~, a. nsacêo da tndemntdedc annuat em favor dos membros do
conselho do administração o dos comunssartos.
Cuja peça. cJl'tillcada vordudoh-a polo comparecente. nccu aqui
aunexe apõs menção,

Para. se fazer publico, r.dos os poderes são outorgados ao pertador .te um extracto ou de lima cópia destes
cUJO lNSTRUME;'iTO

Feito e passado em Paria. rua Chauchat D. 5, na sede social, no

anno de 1906, em 11 de agosto,
E foib ti, leitura. o comparecente eselgnou com o ta,bellião

(assign:'.tlo) POil"SOIl,- F. lJefllpalme.
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ícru sl.'guidot acha-se mencio nado o seguint e :

Registrado em Paria (decíruo primeiro

~abelliã.o)

«gesto de j006, folha 94, divisão W.
Recebido:
soctedcde, d\~z mil rraucoa•.•.... ........ ......• .. ....
Mercado, dez trencos ....•.. .••.... ....... .......
.tuuto, dez mil e dez Iraucos .. '" .••.... .•..... ......

Decimos, (10US mil qulnben tos e doze fl-ancos e ctncoen te

eenumos .••.... .....

0.0.0'0

•••••••••••••••••••

••

Total doze mil quinhentos e õozo (:'(\OC08 e crncoenta
contt.no s ......• ....... .. , '
(.\,~jg!ll\(101
S('gli0-H~

o

.

em 17 de

In.(I1)O

10
10.010
2.512.5 0

12.512,: )0

B",·":c.
1-('0[' do 'Il111C:W.

1,\,;(\ ~'i!l'\.lW('i:·i\ c Cornme rci.rl Fl'alko· Br;\zi!ll ira (antiga
k
"'cit"hu ."l,~l,ll:\n & Cornp., I!Jll v. Paulo}.
~""i"

Assemh lén geral constitu tiva de 4 de agosto àe 1906.
.xctu-c xo a.OIlO de I\} :6, sd)"a~() -1 de :lg0S~(), .ts qua-ro hN'"g
30,b tar-de, os accíonis tas da soctod.uto unonyrue, doucmi uada:s<.idc«toda-te Finance ira c r'ommo rctut Frnnco- Bcazue irn (a.n~jga.
de
,10.;,0) Na thau S. Cump., e.n x. Paulo) for-mada C')lU o capital
cinco milhões de fl'allco,,", divi.lidu em !O. ~iUO acenes de 500 francos
..atla uma, to. las emtt-fc as e sabscrrp taa cm dinheir o. nn, futura
Rounirn m-a- em aasemb téa geral acnstitu tíva
que 11I,_'s
sú.IP,· !;ocial, rua Ohauch nt n . r"~ em Par-iz , sob convoca ção,
tnscrtao
aviso
o
e
couronu
reunião
e
present
a
assist.irde
n-íta,
foi
o titulo
IWb
Pariz,
em
publica
se
que
I(\gae~
ões
publicaç
Jl,J jorna l de
agosto
de Pelitcs .l(fiche.'. jUI'Il,~l g,l'~! ,lo aunun aícs, folh, de I de
de 1%6.
Organiz ou-se uma rutila de pI'C~CUç~, {IUO é assigna da pelos subes.
"cl'iptor es pres-nt cs á reunião o os mamlal"d'ics dos não present
,\ ns-cmbt cu procedo á constttu tcão da sua mesa,
Audr-é de Neuftizc, da. cosa xeuützo c\: Comp.• é designado
(j
p.u'u cccuuar a preslden ola ,
O Sr. JOS'i'1i COlli'C0J 1e, repr.:...r-nlnu.Io (I ltnnco <I;, tjntão Par-i
C. i'laztcnse. (\ o Sr.- ,:il;I,L'l'S l'oit sou. r-epce-eut.mdo o Sr. Allen
ehasão
do,
aoccitan
c
s
pré-ente
ta~
a.Cciotlh
ruaior-cs
dois
Oi
uian.
ctoros.
cxcmuu
uodos como
O se. G, de Castern n é deslgnn do corno secreta rio.
A mesa, estando csstm compos ta, o SI', prestde nta vertüce ,espela
ou
liJ\lJa, de preseuc u, que 03 ucclonts tes suosc. tptorea present dez
represe ntados são em numere de vinte e tres •e represc nvun
mil llCÇ,"ios, isto é, a totalida de 110 capital social
ficará
A folha de presenç a. certitlC1tla pelos membro s tla. mesa,

."1'.

annexa Ú j.resont c actw.
A ussemb léa, represe ntando fl. iotil.lidlU-3 dO) capital, social é doctarada regular mente constitu ída,
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o Sr. presídonte põe á. dísposíção dos membros da assembíéa:
l.» Um dos ongínaes dos estatutos da sociedade denominada
Sociedade rtoeoccrre e ccmmerctat Franco-Brasüelra (antiga socíedado Nathan & Comp., em S Paulo), estabelecidos conforme documento sob assignaturas particulares com data de vinte e oito de
julho de mil novecentos e seis, e um de cujos originaes foi depositado com o Sr. Felix Delapa.ime, tabcllião em Paris, conformo o
documento :1.'lui em segvido enuncia-lo, de trinta e um de julbo de
mil ncvccontos e seis, contendo a declaração do eubscnpção de pagamento.
2." .\ cõpíu do um documente recebido pelo referido Sr. Feltx
Delapalme em trtnte ~ 11m de jujho de mil novecentos e seis, contendo declaração F!O Sr-. ,1. Courccl íe, representando o Banco da
União Pcrtztcnso I~ S~·. Cua'Jes Poirson, rcprcecntundo o SI', Plerrc
Gu'od da casa do r;, \~qiw 8. Cou.p.; rundaôr.res da eoctedcdc em
formação, que a totaududo das UC(;Ul'S todas emttudas contra pagumonto, da, Socteda-íc Financeira o Commerctal Pr anco.uraaãetra
(antiga Sociedade Kath"o & Comp., em S. Paulo), foi inteiramente
eubacrípta , e que cada um subacnptor pagou em conformidade com
os estatutos uma somma igual á metade da importancia das seções
por elle aubscrIptas, soja, no total de dous milhões e Quinhentos
mil francos, a cujo documento âcou unncxa. de accõrco com a lei, a
lista dos eubscrfptorea das referidas eccõee com exposição dos pagamentos effectuadcs por cada. um õenea.
3." Um exemplar, teganaado e registrado, do jornal Peliles
Affiches, numero do primuiro de egosto de mil novecentos e seis,
contendo o avíso de convocação.
O Sr. presidente temera que a assornbléa csm reunida ,la
eccoeôo cem a lei, para o fim de :
l°, venücae e reconhecer a sinceridade (la declaraçiíu feita
perante tabellião e acima citada;
2G , nomear os primeiros administradores ;
;]G. nomear um ou mais commtssanoa encarregados de fawr
um reratonc s-bre a3 ccutc-, do primeiro cxcrcícío ;
4", constatar :.\ nceeuaeão, JlU!' parte dos admtnt-tnutores ou
dos commíssertos. tLt~f uucções que lhes são coufcrtdas ;
5", approvar os estatutos e declarar a sociedade definitivamente conl>tl.nlda;
60, vota:', s l ha logur-, sobre tof as proposições accessorfas .
. O Sr. presidente fn; observar que a constítutcãc definitiva da
SOCIedade deve ser proclau.ada pote presente usscmbléa, ereto que
nenhum vaior em objecto tendo entrudo para a sociedade, não ba
Iogar para nomeação de commtsaarto encarregado de avaHar esses
valor~s. e, per eonseguinto, a reunião do.~uma eegunda aS$emblé:l.
ooestuun va .
Em seguida o Sr. presidente manda proceder- á leitura, á
assembrea, do documento de declaração do subacl"ipção e de pag.
mente e da Its;e, a eüa anucm ; submette á assembrea csu.. declaração e as peças que cem eJla seem relação.
EJ[eeulh"o _ 1907

16

ecro s
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Quarla Tesolllçi!o

A assembléa geral epprova os estatutos da. sociedade anoJ.ym'l.
denominada Sociedade Financeira e commercuí Franco BraziloIra.
(an\iga Sociedade Nathau & Comp., e~ S. Pnulc] \ae~ como estão
estabelecidos pelo documento sob aesígnetuees particulares com
data. de '28 de julho do 1906, acima euuneiudos, um de cujas ongtuaea foi depositado no numero das mtuutas do Sr. Fehx nctepatme,
taboUião ern Paris, conronue documeuto p-u- alie rcceuídc em 31 de
julho de Hl~-,G, e declara a r efor-l-ln, socto I .de deflnltivam.mtu CO:1stltuida, todas as Icrmahdados prescnptes pela lei tendo sido curuprídes.
. ,
Esta resolução [;Ji adoptada por uuantmídade.
Qdnla resolução

A assambtée goraI fixa, até decisão em contrario, em 2.500
francos por anuo o valor das fichas de presença. a attribuir a cada
administrador nomeado ou pvr nomear, devendo o presidente receber uma somma dupla, soj>l. de 5.030 r-cocos.
E.sta resolução é adoptada uuanímemcate.
8e.rla j'csolução

A assamblea ger-al fino até d-císão em ccrtrsrío. em 1.000
â
qual toem
direito os comrnisser-ics, conforme o art. 29 dos eseaeueos.
K~ta resolução
adoptarla por uoanímidade .

rracccs por afino e por commtssarío a remuneração
õ

SJlima r('soluç"o

.\ ussemt.léc geral da 11.03 adrutnístraõores as autorizações provistas pela lei J,,) 2-1 de julho do 1867 por causa dos tratados ou
negócios que pudessem concluir com a Sociedade Financeil'a e Comrnorcíal Fr-auco-Brazflotr-a (antiga. Sociedade Nathan & Comp., em
S. Paulo), quer seja em seus nomes proprlos ou em nome das sacie.
cedes de que sejam admiuiJtradorcs.
Esta resolução não é aJoptada. por unaninndade .
.\ presente deliberação, assim como a declaração foita perante
tabelüâo, da subsceípcão e de paeemento, e os estatutos serão publicados em confcr-ruid..de CIJID a lei.
Para fazer-se os deposít.,s e as publicações, todos poreees são
outorgados ao portador de uma. cópia. ou de um exwacto,
Nada mais estando na ordem do dia, a. sessão ê encerrada ás
4. 1/2 noras.
De tojo o acima. foi organizada a presente acta, que foi usetgnada. pelos membros da. mesa. e pelos administradores e oommísaartos ou seus mandatarícs pum eccenecãc destas funcções.
Por cópia certificada conforme um adminIstrador.-(Asjigllado)
Poirsow,
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Tinha mais a seguinte decl<\ração :
Reconheço verdadeira a firma acima do cída-lão João Belmiro
Leoul, Republlca dos Estados Unidos do Brazil em Pariz. Alfa.ndega
de santos,20 de novembro de 1906. - Pelo tnspector, José Pires
DomiI19t1cs, chefe interino.
Tinha mais duas elltampilbas federaea DO valor de 601) réís,
devidamente tnutütsadas.c-. O traductor publico. E. HOllender.
Nada mais continha ou declarava o dit-o documento, escrípto
em (ra,ncez c que bem o üeímente o traduzi do proprto original, ao
qual me reporto, e que depois com este conferido e achado exceto
tornei a entregai' ao quem m'o havia apresentado. Em fé do que,
passei o presente, que assignei o sellei nesta, cidade de S. pnuío, aos
"' do novembro de 190(\.
Engerw ,11110s .racqucs Holleuder de .íonge, traductor publico,
interprete ccmmcrctat jvrcmentaõo.
O referido é venta.le, o que juro sob a fé da meu oütcícv-E. HoUe71deJ·.

Continha 12 estampilhas no vntor de 3$300, devidamente ínuttliSI\das pelo SI'. E. Holtendet-.
EST Anos UNIDOS no BRAZIL
Estado da S. Paulo -

Cidade de S. Paulo

Eugene Jules .tacques Hotfender de Jonge, traôuctor publico e
interproto commercial juramentwlo, u-aductor da Junta commerctar. da Dolesnctn. Fiscal de ~. Paulo, da Associação Commercial e
traductor omeial dos Consulados da França, Hespanha, Austria,
Paraguay, Suécia, Italia, sutssa. Inglaterra e Noruega. Rua Senador
Feij6 11. 27, S. Paulo.
N. 6.670, fi. 7 .10 registro.
Eu, kugene Julea Jncques HoUender do jonge, tr.rductor- e interprete commcvctct jurumontado na pruca de S. Paulo, certifico que
m« foi apresentado um documento esc, ípto em ünncoz e fi. pedido
da parte o tl'adu~i uucrutmento para o idioma nacional: a rcspecriva trnducção diz () se;.:uinte, a saber :
Folheto e-m capa amcreu., conte-ido (',;ta, os sceututes dizeres
em manuscrtpto ;
_':.7 de ag-ü~t,) (le I ~W;.
Deposito de) d"lib"l'<l.)ín coucernento á Sociedade rtnanccíra e
ccmmerctal Pranco-Braziteu-a, a ntlga Sociedade Na.thnn & C~., em
S, Paulo. As "f'guintr~ paluvras em tint ' verde «?5il Bh, Sf.. 001'main~.e em tini&.: preta os .;eguintes dtzct-cs «SI'. Vcli:l: Delapaíme,
tabelhão em Pmis, rua do vtlloraxet n , x;»
O testo concuu o 'lc)l;uinte ;
. Setlc da Ropublica Fl'!lllcelll.. com os seguintes dizeres: Republique Prançatsa, uous décimos de acoresctmo um rrcnco c ciucoenta
centcstmoa.

216

Ar.TOS DO PODER E"HCUT!\O

Sello em tinta azul com os seguintes dizeres: Sr. Fclíx Dela.4
palma. tabellião em Pariz, 250 BJ. St. eermatn.
As Icuras ro em pontilhado perfurado.

Sello em branco do Mtníetevíc da Fazenda eom O~ seguintes dizcreas Registro. acuo o domínios.
P..arauto o Sr. Léon seüx nercpctrcc, tabelliâo ábalso assiguado,
compareceu o Sr. Boné Edouard Laen.rce, sub-chefe do contencioso

do Banco da União parisiense, o qual, por estas, depositou com o
S,', Folix Dclupalrne

ü

lho pe.hn que juntasse ao numero de suas

miuutaa com a data deste dia para que dolle sejam entregues to Ios
0'" extractoa e cópias ao quem rÓI' üe dírcíto.

Um estracto em uma folha, com seno de 60 ccntestmos. do pro'
rocotío das deliberações do conselho de admlntstração da Sociedade
gfnancetre c commerctat Pranco-Braalletra (antiga Sociedade Nathan & ç., em S. Paulo), sociedade que tem aua séde em Parfz,
rua cuaucuat n, 5, em cujos termos o conselho de administração da
refer-ida soclodade tem eleito em sua sessão de 4 de agosto de 1ooo
o Sr. P. Giro-I, preeídento do conselho de admlnistraçâo du rcrcndc,
sociedade, e tendo designa/lo o ,sI', Ch. r'otrson para cumprir ali
Iuncçêes dc admíotstrador delegado.
Cujo exrrcctc Ilcnn aqui jUlHO npóa menção e depois de tet' sue
cert.íâoado verdadeiro pelo comparecente.
Cujo tnsu-umcuto feito e passado em Paríz, 7, rua ohaochat,
nos oscl'iptOl'iOS do Banco da Lnião Paríxtense, no 11.000 de 190G, em
'!J de agosto,
E, feita a leitura. o comparcccnte assignou C'IIH o ~ll\Júlliã(l.-

rz .

Loermec.:-: F, Ddapo[lJIc.

Em seguida. está esertpto :
Registrado em Pnr-lz (li" tabellião), em 29 (lo agosto de 1906,
11~. 2, divisão 2~. Recebidos trea rrancce e 7fi ceeteatmosv--. Dolmac,
SociedadiJ Financeira e Commcrci.u Franco-Brnaileira (lntiga
sociedade Nathnu & C"., em S. Pnuto) ,
gxwucto do protoool!u das deliberações do conselho do adrulnistração, Sessão do dia 4 de agosto de 1<;;06.
g-tnvam presentes 0$ S1's. Ft'Y. representado pelo Sr. P. Girod.
-P. uírcd. Nathuu, representado pelo Sr. Potrscn.c-- Poirsoll.
O Sr. p . Giro'.! li eleito presidente (lo conselho de nrhutnlsfrn .
çã» da sccroseec Ftn.meeira e commorctet Prnueo-Hrazileira,
íall~ig,'l,s('ciedatl{) xatuou &Co., ems , P'lll!O).
O Sr, CI!. r'círson e .1,~'ig;lo1dq til!'.\ C1llllpl'il' as runc..õos de
admtulatradct- del"/FI,lo,
Usando da faculdade que lhe ,J:, o 11 ri . ;!;) dos estatutos, o con-

selho delega de medo permanente ao SI', Pou-sou os seus poderes
par-a 11. oamtntstracso da socto.Iade I'ú:a (".,8 sessões do conselho e
para a. representação da sociedade em juízo, tanto requerendo como
defendendo.
O Sr. Poieson d"'clarJ, ,..ccenac as ruuccoos que Lhe são cun-

rertdas ,

Pa'ra eJt.tl';t~to cc'rtiflc,,,,'ç, CO;lrO;'m,~.:Pierrc (;irod.

Um'

adnli"nistrador:
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Em seguida catá. escripto :

Registrado em Pariz m- tabellião), em 29 de agosto lia 1906,
cs,
fi. 2, divisão 2". Recebidos tcea francos dectmcs e 75 centeeím
-

Dalma c.- F. Dclopal me,

Observa ções do traduct oc :
oTinha mais a seguint e declara ção: Visto por nós Sr.noHaucqu
impedi.
ville, juiz, para legalisação da firma do SI', üetepaí me,
mente do Sr. presidente de Tribuna l de I" Instancia do Senna,
Par-lz, 3D de agesto de 190ô.- RaNc'lll 'millr.
Tinha mats um car-imbo e.n tinta roxa, tendo no centro na
armas da Republi ca srancez a com os seguint es õtacres
Tribuna l de lw tnstancte do Scnnc .
Tinha mais a seguint e dcotara çâo : vtsto para !egaU~a.çãod;t as::.n de
';t do S. Huuequ eville , ccuoead e acima. Pa.riz,
~i;:rnatlll

:tgosto de moe.

Por doregação tio guarda do seUl', ministr o tia justiça, pelo
chefe de eeecao. c- ,ldmn,
Tinha mais um eaelmbo em tin!.<l. verde. com as arruae da
Republíea sranccza o com os seguint es dizeros :
O Ministe rio da Juatíça,
O xünistro das uetaçõo s gxterio1 'es. oeeãüe o vcr<l:\deil'a a nsel-

gnatura do Sr. Atlam.
p'\l"is. 31 de agosto de 1:100.- Pelo ministr o. peto chefo de

secção do delcg;l.do. &>Jeil/e.
seguint es
Tinha mnts um carimbo em tinta. vermelh a com os rrances
a.
cu
dizeres : O Mtntseeeíc das Relações Exterio res, Republiverdade
ira e,
Tinha mais a seguint e declara ção : Reconh eço
asalgna tura, pag . 2 v.. do Sr. Ruveiíté, do vtlntstc río dos Estrangeiros.
Consu:a"lo dos Estados Unidos 011) Braall 0111 Paris, 31 de agosto
de 19,)1.;.- O coneut gcc.ct, .10<10 nctmtro LC1mi.
ada
Tinha mar- uma estamp ilha rio 58. devtdam onto inuttltz
:\8 :).l'ma~
por meio do um car-imbo em tinta r,',,,,:t. tendo no centro
do areatt (l com os acgutut cs dtzc Os: 11opubl;Cl doa !':~n(lo3 Uni-los
110 Brazf l . Oonsul:vlo I~el'l[ em Por!z ,
Tin!u mars os so.ruint cs dizeres :
Esk ttocumo nto devo ser apre~t'nt;do :'11 O) ;.Ii,li,{cl'i-) d,t1 Re-.'
lações EXtCl'iOl'0'l ou 0:\ .UC;tnoJl'g"1. do Esf,:l.,l') nn'Io d,\'i() Ill'u;luztl
effci to para <lo necessu -ia leg.tllsaç.io .
RCCL,bi 11 l"r,l.:J,ws e '!D ;;(jnt,'~i;~l("i, -. Ec,,;.
l'a. a
Tinha mais !\' seguint e der:l!tl'a{'io: Rcconb e-c \"~rda(k·i
firma act ma. (~o cldadâo João uctmtro LlJ0:1i. Repuott ca aos &<tado~

untuos do Braail. Em Parta.

r.
élfunde ga 110 Santos, 20 de novemb ro do l\10n.-l 'olo ínspecto
,
interino
chefe
ues,
DomiJJg
.IoBe Pires
Tinha. mais duas estampü uoe fo,J.eraes no vetor do efll) réis,
devldamento tnuttusa dea.c-o traduct or pubflco, E. Ho/lfm.1rr.

Nada mais continha ou declarava. o dito documento, eacnpto em
Jrancez o que bem e fielmente u l,raduzi d" propno original. ao
qual me r"port<:l, e que depois com este conrcnêo e achado exacto.
tornei a entregar- :\ quem me o havia apreselltallo. Em f,j do quo,
passei o presente, que asaígnet e seltet nesta cidade do S. Paulo,
aos 4 de dezembro do anuo de 19013.- EugJ"e lutes Jecqves Eatt-ender de JOHgC, teaductor publico, intarprete commorctut juramentado.
O rcferhlo verdade. o que juro sob ;1. fé do meu offlcL)._

n.

õ

Bailei'der.

Continha tees est.nnptlhas uo vabn- de 1$, devblamente inutl-

üsedes pelo Sr. E, Hollender.

DECRETO:-;r. D:).',2 -

DE :')1 DI; J.\NI:lRO DE

1907

\1"·,, ao ;'lini-I",.io .1,1 hl"ln.,lri" Vi,,-:,',o ~ OJoI"l' l'nhlk,,> o credi!o de
':Il;I'pn~, l'i'l"a "e,. "1'."1;,-,,,,: " c,""·I.,<,,, .1')$ I,',d.all, .., oi·, "(-<"C""ca".cnl" ,I<- H\IO, " ,',n-~'o ',1 D' .,,'ciC'l';J ':cr,l! .1" :'>Iali"li,'"

o Presidente da República dos Es~i1;.L,s Unidos do Beazfl ,
usando (\.1. nutortzaçâ» conrcriaa na altne., ,: do n. XXVII do
m-t , 3!) 1:1. loi o. 1D1i, do 3'1,1.) dezembro do 1907, decreta ;
Arti,:W uu.cc. Fio), aberto ao :'liui.~,wio (h Industr-ín, Yinçãc
c O!Jl'a'> Publieas o r-ro.Hto do '~II;q,.j{).~, pn-a ser applicndc {~ couefusão dos trabalhos do receuse.uncmc (lo I:;il~ I. a em-co da mrector-íc
Oorat de Estattstlcu, no oxcrcícíc de El1l7,
.
Rio do Janeiro, 31 de janclro do 1007, tu- (\3, Repubho.t ,
,\FFO:'\S') Au{a'STO ,\fOREIIU PEN:'i/A •

.11'{/I'<:1 Calnlt>n ,lu ['Úl c ..U meidl!.

m~ClmT'j

N, ii:i5:) -

DE 7 DE I'BVERIm.O DE 19 I;

!l.hr.' a" "in;·I"!,;,, ,h "I,,,'.nl,a '1 cr I ;'1 1 1.'1,'.':1' ;".~.

navi .....

""\,·",,,~I('!'i.ll

I''!l',l ~.)ll"""

lo" ,',.

il""luJn!~

o \'l'o'>hl"llt,) üo. llcpll'Jli('.,~ ,LH I·;~t~rlos Unidos do ureau, usando
ll."t nutoriza,'.'w Cúllti,h nc § 1~ do art. 19 d~t Iet u , HH7. do '10 de
uczcuibro dc 19fjO. te~LJI vc nbr-ír- eo Miutstarto .ta :\lal'i'lln o credito
,lI:' I . ')1)0; 1)(,r,::, pai-a concer-tos do navios c ',:]I,!,) suater-ia! Iluctu-rnte.
::10 <I' .ranetro, 7 de rcv-reu-o rio I!JO;, 19' d\ Rupüblic.r..
AlI"');-';;,-ú .~l·"rsTo :'IlorrEIltA PENC'lA.

Acres DO PODER Ja.ECU'I'IVO

DECRETO N. 6334 -

Abre ao

DE

7

DE FEVEREIRO DE

1907

~lini,terio

da Marinha o credito de 600:000$. pa rc a ppar..lhamento dus .uqucs exist~nk'~ na ilha ,l~s Cobras

o Presidente da Republíea 110s Estados Unidos do Braail , usando
da autorização contida no § 10 do art. 19 da lei n. 1617, de 30 do
dezembro de 1906. resolve abrir ao Ministerio da Marinha o credito
de 600:000$. para apparollmmento dos diques da. ilha da~ Cobras, ou
em legar apropriado, do modo a servirem paru os novos couraçados.
Rio de Janeiro. 7 da rcveretrc de 1907, 10" da Rcpublicn .
AFFONSO AUGUSTO MvRElRA PEN:-lA,

Ale.vrmdJ"ino
DECRETO N. 6355 -

DE

7

Fal"Út

de AlenwJ'"

DE FEVERmmO DE J 907

Abre ao Ministel'io ,b Mar-inha o cr".lito .le ,,0:(11)0$ para D eOll~!I'Ucçilo
de um quartel para .1 Escola de Aprcndiacs /lInrinlwil"oo nn Cab-det!o,
no E,;tatlo da Par-ahvba

O Presidente da Repubhea dos xatados Unidos do nraau. usando

da autorização que lhe conrcre o § ()o do [lrt. rü da lei n , 1617,
de 30 de dezembro de 1906, resolvo abrir ao Ministario da Ma.rinha
o credito do 50:000$, destinado á censteueção de um quartel para a
Escola de ApreDtlizes :\Ial'inheiros om Cabedello, fi) Estit.do da Pa-

l'ahyba.
Rio do Janeiro, 7 de fevereiro de 1907, I!J> da nopubttoa .
. \FFONSO AUGUSTO MOREIRA. PE:":>IA •

.4Iex·,ndrillo Faria de .1/ellcar
IIEcrrETO :.;. 6:;;0; '- DE 7 De I"En:Er::mu
AIJl'"

lV' ~Irni"tcrin li"

I,,~ 10,'7

,lnl'in:'J {} <;l"l',liL, 01" ~,.):()O')~ l'JI",l a rr}ilIp\"J '"

,.,'hoca 1.,,'

!,"l"

'J g

'n";"" oi" """'ul""'"'

um

u:' rll inl".<

O Presidente d-. Rcpnblicn dos Estctdo.'l Unidos do Brazil, usa.ndo
lia autor-izacão que IIH! conrero o !õl12 do ar-r. In .Ia lei n , lrd" de

:{:) '19 dezembro .to l!lliJ, resolvo ubru- ao xliuistecio <la :\i'l.rinh(l, o
cI'atl~tr. r'e ~O.llJO-.:, ,leBtLl,'"\lio;i, !wt}ubk.'iu de um roooci.ter para o
serviço .10,'O)OCOI'1"0"0 ma.fumos, ,t cru-go du C"pítnnin. d., Podo de
Parauaeud,

E,~ltdu

do P..ranú .

Rio <la .laecn-o, 7 'lo reveco.eo ,le
AFFON~O

lUO;,

ro- de.

Republicu.

At"OUSTO MOREIRA PE:"INA •
..1fo,,"cH1rino l-~Ii"Í(! do Atenour,

ACTOS DO P01}Ell EXECGTl W
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DECRETO N. 63:'>7 CP

~

D8

7 DE FEVCI~E1RO DE 1907

Ill(l,is unl:l lJdgnua ti" infantar ia ,t, .,·u:ll'das naciou.u -s IH\
d" Cururup ú, no Estado do 1I[(\\'"nh;;o

Co"lal'''~

Braeü, para
o Presidente da Rcpuhhca dos Estados Unidos dodecreta
:
1896,
de
ro
dezemb
ue
14
de
431,
[I.
decreto
do
execução
. de
comarca
da.
l
naciona
guarda
na
cI'eada
Fica
nulco.
Artigo
tufaude
brigada
uma.
mais
ão,
Maranh
do
cueuru pu, no Estado
de tres batarla, com a desjguaçãc de 41", a qual se constituirá da
reserva ,
do
talhões do serviço ecttvo, RS. 121, 12'2 e 123, e 11m qualíüeu
dos nos
sob n, 41, que se organlzaa-ão com os guardas
('''11.ttstrtct os ti:>. referida comarc a; revogad as <\5 dispnsições em
1[',,1'10.

RIO de .rauctro,

j

de rcverotr o ,k 10(jj, 190 ,b RCllUl.>ji':::l•.

nECltK rO N. 1,:i58 -

VI-: i

I>E FEYEREIRI1 1'1; [':l0:-)

junto ao ~a",
J\I't"'uva os t1,·",,,tlO~ ('~pli":di\',,s"" crc aur filo d" t,' -rt'o
Il\l(-[\1an \,·
d,' alvvneri a , na p.11'1· "lU qu,' ",I:i ".<\ ,b·Ic.. ;r!" ,1 l"'-Hll..
no porto oi,· :>lnnáo8

atteno Preside nte lh~ Repubh ca dn» Estudos Unidos du I1razil,crtc
da,
eesston
limíled,
,
Ikrrbour
Mal/rios
a.
u
requere
que
ao
rleudo
:
decreta
,
:'lanáos
do
porto
tio
mentos
obras de melhora
occamc ntoc
Artigo cerco. Ficam approva dos oa doseebos e o do
Obras c
gernl
e
dtrector
pelo
os
rubricad
baixam,
este
que cem
I'11OiJrus
e
Viação
a,
lndustl'l
(la
gstedo
Ilo
:ri.'.
>O;l;Cl'ct:
Viaç:io d.:1,
cães
blíoas, do aterro feito pela lif(1.Jiâos llm'vour , lilldc:l, junto ao to.
üuctuen
de alvenar ia. na pai-te em que este! estabele cida a ponte
á conta
no porto do M;l.mlos : devendo eer opportu nament e leva'1.1.
nc:« 110
do capHaI ll'-l. eompan lna a respect iva despez r, nau Importa
, 3i)?,'), de I 'te
G7:78~,~, nos termos d~~ clausul a XVI do decreto
agosto de 1900, alterad u pelo de n, ettn , de 2:; de outub-o
d.: 1907.
Rio de .ranetrc , 7 de revorctr o de IQ07, ID' dn. Rcpnldi ca .
.\I'1'O:"8 u ,\{;(;L','T O :'IIoUElR A PENl\",\.

,1fl!ll,le!

('('[Jli071 <IH

Pisa

li

Aimcida ,

acres
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DECRETO N. 635~J -

DE

7

DE FEVEREIRO DJC

1007

~JodjnC:l o p"l';il,!n muralha

dor-acs em con;lrur~ão no porto .I" Santos,
approvado p,·lo oinr,·t.:t n , 4·12 ", de fi de junho ti,. iG02

O Presidente da Ropubtlca dos Estados Unidos do Brasil, auendonde ao que requereu a Companhia, Docas de Santos, ducreta :
Artigo uníco. Fica mo.ltâcado o perfll da muralha do caea em
via. de ccnateuceão no porto, de Santos, approvado pelu decrete
n. 4-121;' de fi du junho úc l~l02, de accordo com 03 de~enhQs. q~c

com este baix.vrn rubricados pelo õtecctor geral de Obras o vtação
tln, Secretar-ta do Estado da Indnst.fe., Viação c Obras Publicas.
Rio do .ranotro, 7 de rovcreíro de 1907, l!lo da Ropublica .
•'\Fl"ONSO AUGUSTO MOREIHA PEN".\.

i1figuel Calmondll Pin e Almeida.

DEet:ETI) X.

n;;,~ú

- DF. , DE

FEVEltl::IRú DE 19m

.\['pro,-:\ a; p131.l1a; " o or-çumcnto das auras p,,,'a o l'ru!ong-alll.-llto dos
('"~ol-,,s

3trlll. ,lo l,"'Lho do cace

UlUl'O de arr-Imo, no porl

J

d,'

~~nlig<lo

ao

")"I'~:l,I,)

pu],\i(\<J

,lo

\1~1l'\o'

O Presidente da. uopubttcc dos Estados I'uidoa do Brnil, attendendo ao que requereu a .11,(1'1'10$ lIm'UOlO', /imiled, ces-lonarta das
obras de motuoramecto do porto) li<, xranaos. decreta:
Al"P,'l:<.l uníco. Picam nppi'ovados as plantas c o orcamentc QW'

com cet-' üaímm, rllhl'ie:'lli'S pelo drroctoo geral de Obras () Vi,lÇlo
tia Secretar-íu d.: Est~dll da lndusuln, Viação e ou.as Pubtícns, das

obras para \1 prolung.nueuto dos esgotes at!'az do trecho tio caus
connguo oo llIOn~adl) pubhc.. o <lo muro do arrimo no porto tlu
xíanuos, ll,~l'elJllo ser vpporiuuatuentu teva-ía a conta. do) c .pttnl tia
o.mpanhte a respecnvs. th'Sp~z1-. ;;(1. importnncia de I li):? ;2~747,
nos kl'/OOS da clausula X VI. <10 decrete u . :Ji'!':>, do 1.II'l :16U"I,) ti'.,
1~11I1l. alter:u.la pelo li" n , üWl, dc·tl de outubro de HltY.•
Hj.')~ln

Janeiro , 7

i~C

revcrcíro de lD07,

19~

da R0PllL!iéU,
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ACTOS DO PüDI':R f:Xrn;UT,,"O

DE','RETO N. G:lIi!-I 'E 7 DE J'EVF,RElRO DI': 1~I07
das g alcz-ias
ApprOVll as plaIlL:.I~ (' {) ()1'~alllrllLQ plll'll O protonga nu-nto
li
(I.· -sp oto .la rua :'Ilal'<'chal D<,üt!úro (' avonldn Eduardo n:l:lCiro,
Manãos
,In
p('I'Lo
no
,·nl'renla l' com o novo rdil,c;Q <la AI 'iln(\<':'ll.

o Prcstdc ntc da ítopubü ce dos Estados tjntace do HraziJ, nttendas
dendo ao que requere u a Bionnos Hal'brmr, limiter!, ceseronene
:
dc~reta
.
xranaos
de
porto
do
amento
melhor
obras de
Artigo unico. Ficam approvedas as plantas e o orçamento, que
Viação
com este baixam, rubricad os pelo direeto r geral do Obras ePublica
s,
tia. Socretartn de Estado dn Industría, Viação e Obras Marech
al
para o prolongamento das uateríus de esgoto da rua.
novo edificio
[),'O,lOI'O c avenida Eduar-do Riboíro , a. enfrent ar com o
e
da Alfundc ga, nu porto do :\1:tUilOS; deveu-to ser oppcrtu nament
, na
levada. li conta do capit.nl da eompau hia a respeeü vn dsspeaa
impoda flcb de 1.'1:77:~4.~.q, nos termos da cbusul a XVI co decreto
u , :)7'!5, de I de agosto) de ]9l'O,altcrada paio de li, (;HH, de 23 de
outuhro de HI06.

DECRETO N. 6.362 -

UI;

i

Dl; r-P.VEP.E JRO VE 1907

aeo prostt.m .o (h Hepnbllca. 1105 Esta los u-u-tos (lo 81','"(;;[1,
, devitendendo ''\0 que requere u n (~olllpflnhi<t C,~rl"t',i~.I'i;], nrauma

damente represe ntada, decrctn :

da. comAl'tlg-o «utco , I"lclt appvovn da ,~ i'oronu« 1105 Estatut os
em

panlna Cer-vejarln. Brabm: t, de accor.Io eum .'\ resclucão votada.
taa em 25
ussemb téa g-or,'1 oxtrcor .l!n 1rla dos respecti vos accionís
obdlPdo1,
hln
cotnpau
mesma
n
porém.
ncnndo.
1\)06;
de
de outubro
l)1011(la(la,~ na tegtelaçõo
1'1)~'.J'!1
es,
uttee.or
'kú',s
formnJj
t\~
a oumpr-u
em vigor.
Riu ,k .tanelro, -; jle revereíro I!'~ 19017,1') 0 (la Republíca .
:\fr":\~0

Acocs-r o ),[OltEIP ,,\ PB:-\:'>A,

.11igud Calm!)'1 dI) Pín e Almeida .

ACT0S

no

253

POhP.ll EXt.GUIlVO

Compunh.ia Cervejaria. Brahm1L
ACl'A. DA ASSE~!8Lt;A GERAL EXTRAORDINARIA. DOS ACClONISl'AS, EM 25
DE OUTUBRO DE 1906, A QUE SE REFERE o DECRETO N. 6362, Vil: 7
DE FEVEREIRO DE 1907

Aos 25 dlus do mez de outubro do aano do 1000, na séde da 50·
cíedade Companhia ce-vejarto grahma, á rua Visconde de sapueah;y os. 104 a 144, ás 3 horas da tarde, rounidos_17 eccícntsees, representando por si c por procuraç,õe823.338 acçocs, constantes do
livro de presença e constitutivas de mais de dous terços do capital
social, o SI'. Joh, Kunniug, presidente interino da dtrectceía d~\ com.
pacnte, assumiu a prestdeeeta e declarou que, estendo r-eunídos
accíonístaa representando mais Ú'J dous ter-ços do) capital social,
abria a aasembtéa. Em seguida acclamou preekíencc da cssembtée u
accíouíata Dr-. Ulysses vrenue, o quo foi app.ovaôo unanimemente

pelos accíonístas presentes.
Assumindo a presldencla, o Dr. Ulysses Vianna agradeco a
eleição e indica para secretarias os srs. QUo TheH, como direetor e representante do Braeilíanische Bank fÜl· Deldscliland,
EmiUo Nielsen, Iudicaçõos essas que, submettidas á assambtéa, foram
unanimemente epprovados pelos acctontstas presentes. Q Sr. preaidente declara que constituem objcetc de deltuerações da essemêree,
em primeiro lagar, a approveção do substituto, Sr. Joh , Künnillg,
apreaeatedo pelo Sr. üeorg Maachke, para o exereíclo das funC<,'ões
de presidente, nos ter-moa da ctauaula 3~ do ccntrectc por ene calebra.tc em data de 16 de novembro de 1905, o. em segundo lagar,
ao eleição do consetno fiscal. O SI'. presidente expõe que, nos
termos d08 estatutos e do centrecto celobradu com O) Sr. George
Maschke, para que se torne eâccnvc o direito que tem o Sr. ücoege
Maschke do se fazer substituir nas runecões de presidente, ~ preciso

que se realizem conjunctetuesuc duas condições: I". q ue o acetonísta apresentado SC'j'L rdonec e approvado pela asscmbtoe para e8S~
fim conetituídu ; 2~. (IUC OI essemotéa approve as clausulas do contracto para. a, substituição. (} qual deve ser celebrado pela Mesa
da aasembtéa c scometn.to á epprovacão da mesma «ssembtéa. e
que, sem o concurso d('j~a,; duas condições, a cuntlnU<lçii.o do
obl'igatoMa
SI'. Oeorgo Ma~chl(c na prcstdcecía da dtreetone
salvo o caso de molesvia provada, quo o impossibilite de exercer a~
Iunocões de presidente. Assim, propunha á assembléa que fosse a
Meg.'l. autorizada: t-. a emítttr parecer sobre 1\ idoneidade de Sr. Joh.
Kiinning, eubetiruto apresentado p-Io Sr. George Maschke para o
esercietc da presidencia da dtreotorla da companhia, nos termos
da clausula 3'~ do coutractc de 16 tio novembro de IU05; 2-', que
caso f osae reconnoetda a idunoidade, a ajustar- as clausulas do coo:
tracto com o Sr. Joh , Künning, pu-a o exercício das funeções de
presidente da, Compantna Cer-vejar-ia Beahma, SubmeUida á rííscussão a proposta do Sr. presidente, ntnguam eobre eua pediu a
palavra. Submetnda a votos, foi eltu epprovcde , O SI'. presidente
propõe que a. assslIlbiéa suspenda os seus trabalhos pOI' duns horas,
õ

25,J

ACTOS DO PODER I::XECUTIVO

para. ser-lhe submettido o trabalh .. d'\ mesn, o que foi unauímemente upprovedo. naaborta a sessão as 5 horas e 20 minutos da
tarde, foram lidos pelo I" secretaria o seguinte par-ecer e n. propostado coun-aoto a. ser celebr-ado com o Sr. roh . Kiinnlng c
«Senhores accionlatas da. Cumpanhin Cervejaria. Brahrua :
A rnesn da nssernbléa, hoje reunida, dos aoctomstas de VOS5a
compnulua, em vista dos estatutos e do contrccto de 16 de IJ()vembrc de 1905, celebrado crm o Sr. George Maschke para o cxcecicio das funcções ele presidente J:l dírcctorte da companhia, depois
de examinar a proposta de sua sub,;tituiçãa, fuita pelo Sr. Georg
Maschke, do conformidade com a. clausula 3~ do citado eontracto de
16 de novembro de 1\)05, sentiudo ser a companhia privada da coaünuação dos serviços do SI', Gcorg Mascbke, propõe á. vossa. epprcvaçiio o sc-guinte :
J, que seja recouuecuro tdouec o Sr. João Kiiuning, para ser o

substituto do 81'. Oeure: Maschl~e nas

pauhia Cel'l'ojaria Brnhma ;

fUtlcçÔl'S

de prestdontc da com-

2, que seja approvadu o eontrncto njustadão onu-e a Mesa da
assembtca c 081'. Joh Künning, pa-u. o exercício das funccões da
presidente da Companhia. Cer.ej nia gratuna ;
3, que êCj,~ ampliado o prazo do eonn-acto para tros annce, em
logar- de ser at!l o dia lG de novembro de uns, como é presci-íptc
na clausula 3 3 do contractc eelobrnrlo com c Sr. Gecrg Ma9Chke, e,
fazendo esse conrracto parto integrante dos estatutos sejam os
mesmos reformados na parte quo prescreve que o coutracto, que
tem de ser cotcbra-to para o fim da substituição do Sr. ücorg Maschk seja restncto ao pr.wo que resta para o in te~ral implemento
do referido contracto do 16 de novemurc de IDOS, para o que (,
competente a asserubtéa, não só por estarem preseutea ccctonteees
repreaentan.to mais de duas terças par-tes do cnpítal social, como
por ter sido isto expresso nos annuccíos da respectiva convocação."
O conrr-acto aiusteõc entre a Mesa tia assombtéa e o Sr. Joh ,
KiirllJiog é o seguinte;
«Entra os abaixo assignados. de um lado utvesos Vianna,Otto
Thel1 corno utroctores do nJ'a.~ilianisch B'mk (ür Del.ltschland, a
Emttto Nicíscn. presidente e soecetarlo ua assembtéa KCi'u,1 cxtraordína.rra das acctontatas da Companhia Cervejaria. Brahma, auiortzi1<lus potes oesatutos e pela mesma. assemuléa em sessão de hoje, e
do outro lado .luh, Künní.ig, é ajustado o seguinte contraeto, cuja
validade li"a dependente da epprovacão por parte da cseembtea
gcr-nl extraordinaria dos acctouistas da Compnuhia Cervejaria
Bratnna,
1, Joh, Ktltmiug exercerá, em virtude do presente eonteacto, as
fUIlCÇÕClS de prcsulnnte da dírectcna da Campanhíu
Cervejaria
Brahma, com os direitos, nttel buíçõa, e obril::-ações que são courcrtdos ao presidente pulos estatutos ua mesma companhia,
~. O prazo deste contracto é de teos annos.

3. Joh. Kúnning obriga-se. por sua voz, a exercer o cargo de
presidente pelo mencionado prazo de tres ennos.
4. Seis mezes antes do vencimento deste contracto, ello deve
ser denunciado ou por parte da Companhia Cervejaria Brahma,
que neste caso sorA. reprcaenteda pelo conselho fiscal, ou por Joh ,
Küuuiug, não tendo sido denunciado, no prazo mencionado, conünuorã em vteor-sempre P'JI' mais um anuo, de anue a nnno.
5. Joh. Künning não se põde ausentar do Brazil som licença do
conselho fiscal, Dom POI' prazo matei- de seis mezea. Durante a sua
ausencía percebera somente a porcentagem sobre os taeros, em
conformUade com a clausula 6" deste ccntrecto, deixando de receber
os vencimentos mcnsacs.
6. Job. Künoing percebcnt mensalmente os vencimentos de
3:000$, além de uma porcentagem de 7 % no p-lmeíro anno, 9 % no
segundo e 10 % no terceiro anuo. sobre os lucros liquidas apurados
nos termos do art. 43 dos estatutos em vigor.
7. Joh. Hünufug fornecera mensalmente ao conselho fiscal um
relataria por escr-ipto sobre a marcha dos negocias da fabrica o
todas as demais informações que lhe (orem exigidas pelo conselho
fiscal.
E, por estarem :18 partes de aceordo, easígnam o presente instrumento, que será. fielmente cumprido por ambas as partes, como si
publica esceíptura fosse.
Rio de Janeiro. 23 de outubro de 1906. - Ulysses Vianna, presidente.- alio Theil, l° secretario.-EmiUo N,eben, 20 secretario.
-Joh. Kunning.1>
O Sr. presidente submette á. discussão €.I parecer do, Mesa
conjunctemenee com o projecto do ccntraeto ajustado como Sr. .ron.,
Künning, sendo pedido expuea-ões a respeite pelos accíontstaa
Srs. Germano Thime e Pedr-oüeneato. Dadas essas expncecões, foi
encerrada á discussão, e o Si'. presidente declarou que ia. ser submettido a vetos o parecer por acções representativas do capital, nos
termos do art. 3U dos estatutos.
O Sr. presidente declarou que submettta a votos primeiramente
o n. I do parecer, que reconhece <lo idoneidade do S:'. Joh. Künning
para o exercício das tueeçõea de presidente, como substituto do
Sr. Georg Maschke; uma vez. no caso de não ser apprcvado o
parecer Da parte referente á tdoneíõado do substituto, ficaria prejudicado o projecto du couteacto. 0.;1 see. George Maschke e Jch .
Kiioning declararam não tomar parte na votação.
Posto a votos o a. I do parecer da mesa e recolhidas as cednlaa,
em numero de 13, foi epprovcdo por 800 votos. representativos do
~O.220 ucções, Submettldc a votos o projecto do eonsrectc e recolhidas as cédulas, om numero de 13, (,;i approvado por 800 votos,
representativos de 20.220 acçõea. Posto, ânalmenttc, a votos o n. IH
00 parecer e recolhidas as ce lulas, em numero de 13 foi eppr-ovedo
por 800 votos, representanvcs de 20.220 acções.
eer- O SI'. preetdonte declara o Sr. JOG. Kiinning eleito presidente
tia dtrectoeíu d.'t oompentna Cervejaria Brahmn, de necordo com o

contr;I,d1J que acatava de ser approv.ido. Foi em sBgllÍlh apresen-

tado pelos srs. xremnros tio conseluo üscat a se!,uinte

Os abaixe assiguadcs, membros do cousetbc fiscal, sentindo que

o Si'. I.~corg Maschtce uctxc do continuar a oreetar os seus serviços,
como presidente lia C"mpanhi;~ CeJ'vejal'i.t Brnlnna, ped3111 que t'ej:t

inserido na neta um vo,o de recoatrecnncnto pelos relevantes s~r'
viços prestados pelo mesmo Sr. üeorg Maschke na direco;a.o dos uegocios do companhia,
2~) do outubro (~e 190ü' - Ulysses
LOtóS R, Gr,I!f. _ Emilio .YielseYl.

Rio de Janeiro,
Bert, lVa!d'eldl. -

Viail;w.-

S:lhll~()tt>h essa moção a votos pelo Sr. presidente, fvi ene
approv::'.t unaunnomonte rotos ucc.ontsta» presentes. O Sr. üeorg
.lI!asdd~,-, pcd.ndo. cttfin u, l1.1.1;>.\"1';\, decl.u-cu quo ag'radecin, penhora.Ioc cs tel'JH!JS li;;'])jeü'ús til', moção que acabava de ser approvada l',-'h assl'lliL,j"J. (! apro\'citrH';1 o enseju pai-a, por sua vez, agroa'
docer rnmbem o valioso DonCUl'SO pl'e~bdo a el!e, dar-ante o tempo
em que esteve <1 testa dos l!'lgOCl()S da comj aulua, pelos seus 001legas da rhrectorin c conselho li~(;~tl e pOI' todos os empregados da
eompnnlua, o cspcrevc que to.tos conunuasseni a prestar o seu
concurs • ao 110'1"0 pl·').,id'_~Il~e Sr. Joh. Küuning, para 11 crosconta
prosper-idade da Companhia C(~l'vejal'ia nrehmr. Por proposta do
Sr. i;e'lr;:; vrascukc li coneodfda pela asaombtéu permissão ao
Sr. Juh, Ii:ÜJllling para ser um dos dtroctores da Companhia Vidraria «Santa Mar-ma» em .rgua Branca, S. Paulo. O Sr. preaídouto declara quo vae se passar á 2·' parte da ordemdo dia,- eleição
do consettto fiscal - e convida os Srs, accicuiatas a depositarem as
suas eadulae. Recolhidas c apurada>! as nadulas, são eleitos membros
do conselho fiscal os sre. Bci-rh , waounotdt com IH; votos reprcaoeteuvos do 5a.177 aeeõee ; DI'. Utysses vtanna com 901 votos,
representaüvos de 25.747 ecçõea : L. ,\. Gutscbcw com UOI votos,
representativos de 22.71.7 acções, 00 Sr. Louis R. Gray com 891 votos, representativos de 22.407 aecoee. Foram oreuoe supplentes os
Srs. R. :\laer!t1iu com 9.21 votos, representativos de 23.277 ncçõoa ;
o Sr. tcmüío Nictsun com IEW votos, representativos de 22.252
ucções : o SI'. juttos .t rp com :101 '..atos, rcpresentattvos de 22.747
acções e o SI'. M,~xFalcKcom i;91 votos, repl'CSl'lltnUvos <lu 22.4&7
acçõee. O Sr, Haus gtoltz, como representante dos accetontstas
81'S. Iferro., stoua & Comp .. apresenta a seguinte

/Jldic"çll0

A reruuneração do consetüc üscal sera (!e qu.uro por cento
soure os lucros Iiquidus eunuaes, que sere dlatr'Ibuida a. aprazimento
dos seus Ires membros. ,\ remuneração do dolegado fi8cal sera

marcada pcsterformcnte ,
gubmertidu li drscusaão a indicação e nenhum acotonísta sobre
ctta pedindo n palavra, ['JI suumotuua 11. votos e unanimemente
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approvada, deixando de votar os membros eleitos do ecnseêbc fiscal
que se achavam presen tes .
Nada mais havondc a tl',ttal', o Sr. presldente suspende a sessão
POI' uma hora, ufhn de ser- lavrada a act.s,
Reaberta a sessão, é Ii.h, eppeovada e as~igoada. a presente
neta, que eu, 2 0 seererario, lavrei e mandei escr..ver e V1tC aasignada [Jelo presídeute, ecereeanos e demais accíontstas prosentes.
Rio de Janeiro, 25 de outubro do 190rJ.-Utyss8s Vianna. pre~id·~Jlte.~()1I0 l'heil, I" secretar-lo. - gmilia Niels6u, 2" secretar-to,
- 1:'01' procuraçâo oe He.ru-, Hotcti, 1'h80101" lVill~ ,~ Ccm p ; - Por
prueueaão de sertn. Waehlleldt. - Por procuração do F. Laisz,

H. SIHpalwlf.-.1f. HI!l.lSsler.-Anna Jvtia preiss.-Joh. HI~asfs.
RlI'l ll . Richtt8r. - losrpkina Gedrodes Fríederici, - Brasiiianisch:
Ballft (ii,' Deulschlan'l.-Por procuração de Theil e por procuração
de Paul Til. Fl'itz, Rmest Heilts. - Por procuração de Herm.
Stoltz & Comp .• Ba>le Sloftz. - Por procuração de J. B, Kennedy,
Lauis R GrllY. - ÚJI4i: R. Gray. - J. Artlnw llTraubeclt. - G •
•lfusch1le. - Por procuração do prof. DI'. Krause, rv. Lue Roeseíer;'
-D. Susi Roeseter, -D. EmmyBochm. _D. FriedLilulemann._
D. Gertrud.-Maschhe.- D. DOTO Roeseler.-G. Mascf,ke. - JQh.
KU1lning. - Por procuração de Pretsa Hauseler- & Comp .• em
liquidação, Emílio Nielsen._P. Woftr.- Frilz KI'ug, por si c por
cabeça. de sua mulher e de seus cinco t11110J! menores. - Por procuração de Theodor WilIo & comp., Bertk . \Vaecheneldt. - Berlh.
1Vilchneldt .-R. RutGtci!sch.-A. Wendlel·.- Jos, Klepsch. - a"_r·
mana Thieme, - Pedro lIf. Genesia,

DECRF.TO :1'. 6353 - DE 7!lI!:

FEVEREIRO D~;

1007

Approva os estudos defmiLivos, o~~am~ntos e relacão de material para 011
dous trecboe de. primeira secçào das obras do pt)rt'l de Belém, no Esta do tio Pará.

o presidente da RepuLlica. dos Estados Unidos do Brazil, euondando ao que requereu o engenheiro Percival Farquhnr, concessío.
nm-ío das obras do porto de Belém. no Estado do Pará, decreta:
AI·tiRo unicc, Fir-am approvados os estudos dotinith·09,ol'ça.
montes e relação do material, epresentedos pelo engenheiro
Percival Farquhar pnra os l° e 2 G trechos quo constituem a. l~
secção das obras do porto de Belém, constantes das plantas e
demais dccnruentos annexos , rubr-icados pelo director geral do
Obras o Viação, observadas as clausulas que com este baixam,
asalgnndas pelo Ministro de Estado dos Negados da Industr-la,
Viação e Obras publicas.
Rio de Janeiro, 7 de revcrcíro de 1907, 190 da Republiea.
AFFONSO AUGUSTO MOall:IRA. PENNA..

M iluel Calmon du Pin e Almeida.
Eneuli~o

_
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Clausulas a que se retere o deereto n, 6363, desta data

Ai! obras de melboramcuto dos primeiro o segundo trechos

da primeira secção do porto de Belém, tio Pnrã, que constituem
objeeto do eontrnote celebrado em virtude do decreto [I. 597H,
do 18 de abril de WDli, c dos estudos «cüntrívos apresentados
pelo engenheiro Percival Farquhar', serão executadas de accor-

do com oa placos geracs. desenhos de detalhes, orçamentos. tabailas de preces o especificações eunexas. rubricadas pelo dtee-

ctor geral de Obras o Viação, observado o disposto nas crauaulas seguintes.
II

eoncesstonano fico nbr'Igado a npresontav. dentro de pr.uo
de seis mezcs da data da publicação deste decreto n, 63lJa no
Diario 0/11<' i ot. o pr-ojcoto o orçmucnto de um empedramento ou
cacs do snueamonto. p Ira. reguhl'i711ção rio littor_ll, l.'ntl'~ e
ponta do casteno e') Arseuat '!e Marinha.
I)

III

E' ecmputadc em 35.001 :260$800, ouro. c orcemectc ll!l.ra.
as obras do primeiro trecho, e em 2:>.750:061$240, ouro, o orcamente para as obras do segundo tr~eho, d" accordo com L'S preços c especillcal,'(je~ aunexas, na llln';d~ fôrma rubríca.íos : IL'ande, todavia, 11 fixação do 1Il<1::irncl d,) capit:.l <~ cmprcg.u- ôcpcudente das hupor-tanoías semostr-uraoate rccouucetdas como
eüecüvemente gastas nestas obras c das provenientes de outras
deepazas realmente feitas, de accordo com o contracto.
Esses preços poderão ser modificados, a juizo do Governo,
pelo ccnesasionarío, em qualquer época, tendo-se em vista as
condições dos mercados estrengetrcs 6 do Estado do Perã ,
IV

o rnetertut neeessurrc }':lr.1. o inicio das obras, conforma o
díspoatc nu clausula lI! tio decreto n.5978. sunraeita.Io, e constante da relação apresentada, 'IUO nesta data âca tambem
approvada, uevera sor. em tempo, accrescida de umn draga de
alcatruzes de 200 metros cublcoa de capaci.lnda por hora; ücando. ontrotanto. pura ser oppor-tunumentc fixado o maxlmo do
valor eaacto do mesmo material, ;l vista das facturas o mais
documentos devidamente legalizados, conforme estabelece a.
clausura XIV do decreto acima referido,
V

antes de inlctar- o sei-viço de dragagem deverá o concesstc,
narioprocedor a novo jovnntamento da ptautn hydrographica
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do porto, com asststcncra da commtesão físcal, abrangendo
também n área a nterrar.
VI
Dentro do segundo prazo ce quo trata a clausula IH do referido decreto n. 59i8. o concesstonartc apresentará í·ypos de
partis deânlttvos, não só para a bacia de embarcações mtudcs,
como ainda para os caos ucostaveís, devendo. de prefereucia.
ser utilizado o concreto, cnn e as estacas de Iundueão, quando
o emprego ,Iesl~'.s Si) tornar neceascc-ío,
I1l:1 de ranctrc. i tio fevereiro do \(1(17,- Mi(JlII:l ('('imoH /7"
Pin (J ..t/muio/".

ínau-uce cos pc r a aS eleiçihs municipaes de que trata o
decreto kgi ..lati\·o n. HlHJ A, de <li de de s c rubro de 190G

D~

o Presidente da Repubtiou tios estados Unidos do Brazil,
no. conformidade riu disPllSto no § 5° do art. lodo decreto legislativo n , !(j!9 A, de :JI de dezembro de I~'OG. resolve qut',I]<)
Districto Federa!, para as eleições mumctpaes de quo reata o
mesmo decreto, ai' q.iucs deverão crrectuar-sc no dia 31 de
março do corr-ente .u.uo, se »bsorve:n as in!otrucç('e~ annexns,
que vã.') assi ana.írs reto xuntstro do E.,;t", 'q da Justicu e Nogo-

elos rntertorca.

.

.

Rio de .t.mciro, !--l de rcvcrctro de ]DOi,

tu-

lia Hcpublicn .

.\II'O:--;SlO Al'r,l'STO ;"[ol~EmA PE:"iI"A,

":"!/!l.'!o T<lrtll·,,'S de LU"'"

Insrrucções a que S9 refere o decreto n . 6364,
desta data, para a eletçao de intendentes
muntctpaes no Districto Federal
CAPITULO
DA ELEIÇÃO

AI't. L° ~o dia :q do marco do corrente anno efl'ectllarse-ha, no Diatricto ~'('rler;ll, a ettcãc. de que trata o decreto

legislativo n, j(jJ\) A, do 31 da «eeembro de 1006, pare coaeutuição do ooneenio Municipal, quo se compoeã da 16 membros,

elegendo cada um dos nctuaes distr-lctos 8 tntendentas ,
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Pal'ilgr,tjlho UllICO. Nos-a eleição ~el'ão admittldos a votar
ua eidadâos alistados na !'tJ!'ffi;lo da lei u . t ees, de i5 de

túd~,>

novembro de IUOL

Ar-t, 2." .\8 secções cleuoraes para a, etoíçâo municipal
lle:\I do m;\['ço serão a" mesmas da ultima eteícão federal e
Fnnocionur àu nus erltflcius jl de-jgnud... ~ cu em outro dcsutuado
pelo prestdeute ua junta. dos pretores, do que trata o § 5" do
art. lodo decreto legislativo n , In 19 a. dez dias, ao menos, antes
da üleiçâo, quando tenha deixado de existir o pr-imitivo odtücío.
§ I." As mesas etet toruea serão nomeadas, no dia 11 de
março, pela, mesma junta que serviu na orgallizal,'iio das mesas
da ultima. eleição federal.
§ 2.° Para cada. uma das mesas serão eleitos cinco eleitores, d'entec os ufiscadcs [la re'3pcct;iva Secção, âos quaea um
expressamente p.uu pr cstdente, c 08 rcspocttvoe supptentes, em
mnucro igual.
i:i 3.° Essas nomeações e a designação dos edifícios serão
pulrhcadas pVI' edital., 110 prnzu '!<l tlU7, .nas antes da eleição, e
eommuuic.sdas acs JneSitl'Ív,; ctouos. ilU .Juíz ,lo..; Feitos ua Fazenda. àlunlctpal p ao Prefeito, nu falta do anterior Conselho.
§ 4,° ()" mosartoa e supprentes exercerão suas funcções
nas eleições mumcipaes a que se proceder dentre do período
do duração do mandato tio ocuectuc.
Art. 3." Todos os livros necessertos tl eleição serão abertos.
numerados, rubricados c encerrados pelo Juiz dos Feitos da
Fazenda MuuicipaL que os remeucra aos Presidentes das mesas
eleitoraes com as cópias authentloas do alistamento, rubi-í,
cedas em todas as rcuins pelo mesmo juiz.
§ 1.° O Prcsldente da commtssão de attstumento no Dtstrletc Federal fal'it oxtrahir-, com a necossaeta nntccedonola, cõptcs
authenticas do atistamcntc por seecões. segundo as divisões
feitas, e as enviara ao Juiz dos Fci.us dn seeende Municipnl ,
§ 2 " A remessa dos lívru.J e cópias do alistamento, devidamente encerrado, e I:l(:rado-l, s-ra fei!.a por lntermcdto de oütctccs de Iosuea. os quaes exigirão recibo em dupltcata. um
para sutvaguordo de sua. responaabthdade e o outro para. ser entregue [>O respectivo j:dz, c erchívado em em-torto.
§ :3, ~ .to Prefeito incumbo Icruecer, com a devida antecedeneia, os livros, urnas c mais cbjectcs nccessartce 1\0 serl'iço
cloítorat.
§ .1. 0 Si não forem recebidos O~ objectus peoeísos paI'"a a eleição,
o pl'esidentc da. mesa eleitoral pruvidenciurá sobre o quo faltar
e lU<ludarâ por um eleitor, quo ecrvtré de seereeaeto, tavrar os
competentes termos tle aber-tura e encerramento nos livros, quo
serão numerados e eubr-ícedoa pelo mesmo presidente, devendo
tudo constar da respectiva aota,
Art. ,1.0 O~ cid-ulâcs que tenham de constituir as mesas elettoraes, não podendo comparecer. por qualquer motivo, de-lerão
per-rícipae o seu impedimento, até ás 3 horas da tarde da V08jlOra da. eleição, a seus su pplentea, sul) pena de malta de I :OOO~ a
2:000$, Impnsta pelo Juiz dos Feitos da Fazenda. Munlcipnl,
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Art.. 5. °Os membros da. mesa eleitoral, entre os quaes não
ha incompa.tibilidade de natureza. alguma, serão 8ubstit.uidos.
si não comparecerem no dia da eleição, pelos supplentea eleitos,
e na ordem da. votação, excluídos aquelles de nmccrenerem na.
eleição a que se estiver procedendo.
Paragrapho untco . O presidente será. substituído pelo mesarío que for eleito pela maioria dos presentes, incorrendo na
multa. do artigo antecedente. quando faltar sem prévia ccmmunicação a qual(IUel' do, mesaríos .
Art. 6.° Os trabalhos cteuoeaes começarão ás 10 bOI'as da
manhã, depois de reunida 11. mesa, que devera se,' tuetattada no

mesmo dta, ás 9 nor-as.
§ 1." O c crtvão do pretor. ou. em sua üuta. um cidadão

nomeado ad "fi!: pelo presidente da mesu, lavrará íogn a acta
de instaltnçro. no mesmo livro que uvor 110 Servir para a
eleição.
§ 2." Quanuo, no dia da eleição, até as to noras da manhã,
não f('r possível ínstauar a mesu eleitoral, 11M haverá oleíçãc
na secção respectiva.
§ 3." Deixara sambem de haver- eleição na. secção onde por
qualquer- ~)lltl'O motivo a mesma eleição não puder ser feita no
dw, propnc ,
§ 4.° O recinto onde deve ruccoíouar a mese eleitoral sera
sepCl.rado do resto da sala, de modo quo os eleitores presentes
possam âscalizar todo o processo eleitoral; dentro do recinto,
junto aos meeertos, estarão oa üscacs dos candidatos, e só po(lerão ahi entrar os eleitores, á proporção que forem chamados
para votar.
Art. 7." Compete ao presidente da mesa regular a polida
da asaembléa eleitoral. chamando it. ordem os que della se
desviarem; fazer sabtr aqucltes que ínjuetavem os membros da
mesa. ou qualquer eleitor, mandan.ío lavrar ante o reapecüvo
auto e remetteedo.o li autorídadc competente. No caso de
orrensas pnysícu- 011 ce outro c-une centro qualquer- mesarto
ou eleitor, o pr-esidente premiertí o aegrcasor e o enviará
á

uutorídude competente, ncompanuuao do uutode 11;,gl',mtc, para
ulterior procorhmento.
Parugrapbo unte.i. E' cxpec samontc prohibhía u presença
Lia fOrçi\ pur.ttcn ([cntl'".I'J e lindo em que s,\ Pl'ÚCO'[c;' ácldç5n,
aiuda mesmo ~i requisiçâo du. musn. parn manter ri. ordem.
Art. ::t." )lilo ,<ct'ã" vãli.hs
a) a eleição Iei ta mo di;~ tiiffel',mte ,10 des ig na-!u, ou 'pie
Hão o tenha sitio jx-to poder compotenre ;
li) u orerçcc feita em 110ra utrreroutv da detc rminula nostns
jO-;t:'llC<;'uCS:
c) a oloiçilo que se 8IT'~Ct\l~,1' em IOral' -nvcvso tiJ previa-

mente designado ;
d) a eleição que so l'ealb:al' per-ante me-u org:ooizada do

modo contrarie á< datermínações destas tnstruecõos ,
ei a eleição em quo foi-em rnc(1)idos ongtobadnmante votos
que ôcvcsecm ser tomados em sopar.vto ;

soros

2<12
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/) 11 clcíção em quo se recusar receber votos que possam influir sobre o resultado da mesma;
!J) a eleição contra a qual houver provas de fraude que projndiqua o seu verdadeiro resultado;
h) a eleição em que forem recusados os üscaes legalmente
nomeados, os mesartos OH seus aupptcntcs.

Art. \l.o Todo candidato tem direito à eprvseutnção de um

üscal, em carta I mo. das mesas etettoraes.

§ I." Poderá sei' ftsca! o cnladão lu-azneíro que tenha as
eor.d.çõe. de elogibilidade, embora não esteja .dlstado eleitor.
§ 2." O candidato poderá tamuem o.nrcseuter como flscal,
em qualquer secção do munieipio, um eloit.u- de outra secção
01\ pretor-ia, mas semente vetara quando estiver alistado na
eecção que necouzer c desde qce exbtba o seu titulo de eleitor.

§;

a.«

A romeecãc ,ic ü-cet sera feita em otrícío dirigido á.

mesa eleitoral. dat:\<.lo c a-signado pelo candidato ou seu procurador, indr-pendontutncnjo de reconhecimento de firmas, pod<:>o(fu () mesmo offil'Í' S

l'

emrt-zuc em qualquer- estado em que

se noho o processo elcttorní .
~ 4." O mesmo dh-eitu é conferidc ;\\),; etettcres, •desd, que
tormem um grupo de dez, ao menos.
§ ;'.0 A mesa, em cnso algum, poderá recusar os üscaos.
§ 1.1. 0 Os üecees terão as; .uto nas mesas ekil.orac.~, não
podendo, porém, to mal' parto uns suas deliberações.
~ i," xão é uullulade <lo nua de <lo .signa.tura do mes.n-tc ou
üscet ne acsa, desde quo se declare, mesmo com a. nota -- em
t.<Jlllpv - U motivo por (illC dctxou dc fiLZd·u u.u ou outro,
§ 8." Poderão os ôscees e os caudt.leto, exigir da mesa,
ccnctutda a apuracão o antes do lavrar-ao a. neta dos trabalhos,
u.u boletim, assignadu pelos mesas-los, contendo os nomes dos
enndi-lntos, cs votos recebidos, (j (I uumorc da ctettorce (IU~ tiverem compaeeerdo á eleição; e distei p:ts.,adJ o respectivo
!'<:ÚilIO. que deverá s.a- mencionado na acta, LCiIl as-nu a recusa,
c si a houver, por parte (los mesmos âscaes c candtdatos.
bt"s bolertns, com as firmas d,~,.; mosanos reccabectdas por
La "ontão. pxlcm ser apresentados. na nptu-ar.io g-oNI da eleição,
pai-a subsu tutr a 'Leta,
,\1';;. In. . \lltl''lj(' «uucç u'em os 11-;lI1-\lh,; eleit.ir.rcs, ostando l'eunida. a :L]I'8:). OI IlI'<:s'.I·'! It" J1 ','k~:') 'inl dos meaanos
secretario. ,k"igIUl"i Hl(r'.) Inl',l; i'a?"J:' ~~ (~Inill,t t.t e um t-rceiro
par-a ('x1tluintr os tt l.ulu s dos dúit<.ll'cS . . ~(13t~ occasiâ j a urua
se-a ;ll)(lrr,(1 (! nHl;~I'<I!h ;") d"itOI"L'!(J, para que verf âqn-, estar
VRBia.

\rr,. 11. O uleivot~i.l'.ldi",,<l,i--,.
I ';I.l'[I.'!1" ,ph,)

~ ..)

In

tora

I")', li' ,),~ ,~,~~ç'!{o

e'llp" uver

unico. I H'" 'i t.·)I'.-'~ "'li cuja "'C<'i\" ncu ver recusa
de ti;;;,~;\l. ou cru que nâu se reunir ;', mesa etcitoraf, poder-ão
votar na _ .occão mai;:l pp,j~inn. ~,'Il,I.) 'x-us v..tos tornados em
sOp,tl'.vlv 'J ücanuo-uu-. i'/'t.;,I'.IS 1)' l.i'.lli,),,; 1'<1.1" -ornm ouvtndos a
junta. npuradoru,
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Art. 12. lluverá uma. só chamade : mas, fiada esta o não
estando aber-ta, a urna que contiver os v0tOS, a qual se conservará fechada,:I. chave, emquanto durar a votação, serão
reocbídas as ccdutes dos eleitores da sooção quo não ueeeem
votado, I!S dos necaee. quando forem eleitores o alistados na.
secção, D, em separado, as dos eleitores do outras secções, nas
bypotheses previstas nestas instruQÇÕes.
Art. H. O eleitor não poderá ser admittiu'J !lo votar sem
pré-ta e:rJdbiçao de seu titulo, bastando '1110 o exhiba para não
lho s;'r recusado u voto pela mesa. Eutrotanto. si esta tiverrazões fundadas para auspeít-s- Ih Ideutidude do oleitor,
tornara o seu voto em separado e reterá o titulo oxhlbido,
enviando-o, com a cédula, á respectiva junta apuradora, para.
deíto tomar conhecimento.
Paragmphn uuíco. Na falta da lista dos elelteres, estes votarão por ordem alphabetica, com a símpres exhibiçãc de BCUS
titules, aovíaemeotc legalizados. Esses titules, rubricados pelo
presidente da. mesa e pelos üececs, serão arehivados, e reaututdos aos eleitores, depois de deflnitivameute julgada a
eleição.
Art, 14. Cada eleitor, à proporção que for ctemedo, essígDal'á o seu nome no livro proprto, e, em seguida, dcpositará
na urna uma cedute. contendo seis nomes.
Pa.ragrapbo uutco, E' vedada a. nsstguatura por outrem
do nome do eleitor !lO Itero de presença, sob qualquer pretexto,
consídernndo.so COlUO ausente aquene 'lUO não puder reect-c
pessoalmente.
Art. 15. O voto será mauuaoripto, ou Impresso, o-n papel
commum, não devendo ter marca. slgnal ou numcraçã-r,
§ I. o .1. ce.luta doverá couter us nomes dos caudtdatos. por
extenso, som abrcvtaturas nem emendas, e sonl. fechada por
todos os lados.
R 2." Si o. eudnla ~,J1ltiI'CI' maior numero IIJ voto.'! 'lo quo
uqucttos Ju '11!0 o Pldtol' lJ"d,~ dispor. serão apma-los somente.
!la urdem U,t ccllocaçâo, os nomes peece.leutomento escríptos,
'\té completar o numero lelal, desprezando-se os cxceôentcs.
i:i 3. QuanJ'J a cc Iute counvcr nu.noro inferior üo nomes,
soeão estes apurados. rucocronaneo-so na neta ' fado, e.írn de
explicar- a falta. de votos.
,
<:i.j" Será» apuradas em sep.tl'adv :\S eeduins que coa!lvC'rem:~Ig:na()~ ,,~tol'i"J'e< ou rntertoree ou ai 'oração por r..Ha"
augmcrr.o OU"UP]lI'(~s~ilo ,1,~ nomo. sobrcnume ou unpallído do
cidadão vetado, 01,' muo quo não ee pos.su vei-Híoar que se
rerere,n visivchnenre a indivuluc úctcrmtusdo Não se.ão upure-tas as eedutcs (IUe c-nt.vercru nome rHc «to e substitui do por
our ru, on não, ou quan-to se encontrae mais do uma om um sõ
ínvotuoro. 'rouas estas ecdulns, depois de rubr-icadas pelo prosídente da mesa, serão remerãdns, com as respectivas actas, li
secr.·ta.ria du Governo xruntctpal, para eer-om presentes ã. junta
d~ npercçâc geral, composta U<lS pretores, a. qual as unvrara ao puder verificador.
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~ 5.° jcmbora não so nono feelmdu PU;' to.tos os lados alguma
,'edula, ou uw tragu rotulo, snrri , nno obsta.ntc,llpurada.
Ar-t, ltt. E' pennundo a. qualquer eleitor votar a desceber-ro, não podendo a mesa recusar o .0',0 a'8: m rormutudo .
Paragrapho uulco , O voto deseobcrto será dado epresentendo o eleitor duas codulas, quo as.;ig-n:Hâ perante a mesa.
uma das quaea scra depositada na ur-na e a outra lhe ser.r
I'estituida. depois do datnua e rubricada pela russa e peroftscacs que compaeecerem .
Art. 17. Finda a votação o em seguida a assiguatura do
ultimo eleitor, o presidento da mesa mendorã lavrai' um toemo.
que ,erá assig:n;vlo pelos mesa-tos, declarando o numero Ik
f'lfitores quo tiverem votauo .
Al't. IS. Lavrado c a~sj;;nal{o (I termo do filie tr-ata o artigo
autertor-, o presidente da mesa nnnnnciurã que se v~i P"O'
ceder á apuração o dhidirá pelos me-arroe as Icl.tr;~~ do atphaneto para o trabalho da. apuração.
i;i J" ° A· proporção que o presntentc proceder li leitura d,'
cada ccduln, devera pnssal-n aos u-caes e MS mesartos. pern a
vort ficaçâo dOI; DOI!'.es por ('110 lidos em voz alta,

;:: 2.° Os mesarír.s cscrutadoros unnunclarâo, em voz nlt.i, n
votação quo ((Jr obtendo cada um dos candidatos.
Art. HL Finda a apuração, o mesár-io quo aervtr de secretario orgnnizar-t uma lista de todos os cidadãos que houverem
obtido votos, pela ordem numortcaüe votação.
Paragrapho [mico. ESEe resultado será Immedtatemeute pubHcado por meio de edital, quo o presidente da. mesa mandará
a.fflxar na porta do euíüoío onde se uvcr effectundo a el('jção, rdevorá ser esstguado por todos os membros da mesn .
Ãl't. :?O ..\ votação não será encerrada antes das duas acres
da tarde ..\ apuração de votos o a confecção da acta poderão
prolongue.se o tempo noocssnr to p n-n a conclusão dos n-abathos,
,!ue não serão interrompidos .
.-\1't. ~I, Couetuído a apurar-ão dos votos, será. luvrndn pclc
scereecr.c. e a$"ignatia pelos mesar-íos. fiSCM'S c can.Hdat.» que
o quil(']'em,;1 neta do." truhalhos t-tcüora-s. rcco cm "C'guid,'l. á
do instalJaç·ão, devendo C'_'llt~l' o namoro de e]eH'tr!;s quo não
tiverem r-ompar-er-irln e os nornr-s de 1,;"10_" os eidndaos quo
houverem alcallçad'l Yut!lçàlJ, pera ordem oumenca .tosta, tem
assim a desjglla~"io) muurciosn {lo t"d,,, os fac~LI' occorrtcos
durante a eletçâo , \<1. aela e 1<0';; "..c)l(',·i:l1 mouçà« (los 1·1'0/,es!os c"~'!·ipi;'·1! 1l1'h,,<cnladu,' 1·01' (l'~:::'pll'l· ,·lp\I01' (I·' "("·(·:lO.
II-c.-.I OI! (':lllIlidalo" tesos pl'ote.;:j,o.s, dl'l'o~s d!' rllf'l'icad"s pOI:l
mesa f' (""nt.l'a]w<lksfadpl! Ull I,[i", ;;c)':"I:' <IPPI'Il.<U.s ;i e'·'j,i;l '1-'
Illesllla ,leLI que fj \"(>1' de ,(:1' 1'l'lIiet/-id;, :Hl 1\,'d"I",
Parugruphe uníco. A nota mcnctonará, no alto da pr-írnctra
tolha, o utsn-ícto etottcrat fi. que por-toncer fi, e-eçêo ,
Art. 22. Ess~t acta será transoríptn em uvro espacial, P"I'
tabclfião ou pelo oscetvõo da pretor-ín, ou, na falta destes, por
qualquer cidadão, a convíto dc presidente da, mesa.
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A transcf'ipç5.1) ue acta <lov(~rá. ser assign:ltl:t peles membros
da mesa o pelos fiSI;,lCS quo o qutze-ern .
Art. 23. A mesa farl\. extt'll.hir duas cópias dessa acta, bom
assim das assignaturall dos etonoree que uvarem votado, dovendo todas 1'101" aS8ignadas pela mesa e concertadas por tabelHão, pelo escr-ivão da preteria ou pelo) cidadão que tiver feito
a n-nnscnpcâo.
Paragl'ajlho unico , Uma lless~s cópias será i-emertí.la ao
pl'clflr (la ch-cumsct-ipção em que tiver runcoícnadc a mesa.
eleitoral, e a outra ,1 fio,:retal'ia. 010 Governo Mumcipat : esta. ultima sora accmpnnhadn do cópia autnconca th~ neta de installacão da mesa creucrat.
Avt. ~!-L O IiVl'O riu aesjgnatura dos eteltores e os das aC~lS
o da rranscrtpcão serão enviados pelo presidente da. mesa á secretaria do Governo Municipal. juntamente com as cópias a
que ee rerero o pa.rngrapno umcc rio artigo anteoeccnte.
CAPITULO Ir
D.\ A I'URAÇÃ0

ArO. 20. A apucacno da eleição municipal sent feita, dez
dias depois do d;l eleição, poíos pretores reunidos em .juuta, sob
a presidencia do quo, pera esse fim, for eleito pelos seus pares.
For maioria relativa de votos.
§ I." O protOl' que não puder-comparecer- aos trabalhos da
; pueação fará a devida ecmmunícação ao presidente, reroottento-lhe as respectivas actas,
§ 2.0 A junta de pretores constituída para os trabalhos da.
apuração, os qnaes ~Ó se realizarão achando-se r-eunidos mais
de metade do~ mesmos pretores, não poderá, sob qualquer
pretexto, ndinr ou interromper- os duoa trahalhos, quo começarâo ás tn horas da m:lnhã e ;;0 eflectuarão em dias consecunvos, sob peun lle multa do 5008 a I:OOO.-!:, além lho responsabíHdnde criminal. A multa será Imposta pelo rl'c~ideote d:\ Curto
de .\ ppcllacão .
§ :3. o Findos os trabalhos da apuração, Iavrae-ae.tu uma
IH,h elrcumstauclaua. que coutontm os nomes de tOI!O.-> os cldndãos votados. pela. ordem numcnca d:\ votação, considerando-se
eleitos os oito nrats votados em cada um dos ôtstrtotos cteíto-

raes,

Esau aeta será enviada 1\.0 Juiz dos Feitos da F'lzollJa Muntolpal, para ser arctnvada ; dellu se cxtrabírn uma cópia para.
aor remettida <i secretaria do OnVOl'HO Municipal.
§ 4.° A cada um dos ínten.teutea eleitos dirigirá o pretorpresidente um omctc communtcaudo o resultado da apuração
na parte que lho disser respeito.

2G{}
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D.\ VEitlF1C\.Ç'ÃO I'!': PODEltES E DA

POSSE

A1't. 20. Ao Consolbo Municipal que for eleito compete a
vorificaçiio dos poderes de ~CU8 membros. a qual começará
cinco dias depois de linda a apuração. entrando o mesmo Conselho em funcçào logo quo esteja legal monte constituído.
Paragrapho untco. ,\ sessão de pos-e e abertura dos tr-abalhos eJfeetll<u'-se-ha desde quo OSi.(ljam reconhecidos dons terços,
ao menos, dos tatendoutos eleitos, sendo dada a posse pelo Pre-

feito, na falta do anterior Conselho.
Art. 27. O Conselho Mumcipal , sempre que, no exerclcío

da attribllição de que tratl~ o artigo anterior, auunllar- uma
nleiçãc sob qualquer fundamento, resultando desse neto ficar
o c.mdídato uiplonJ:t,lo i II f..rtcr em nUHh'1'O do votos a qualquer
outro 11~0 dil'!<'ll1atl·.', m:'n,l:tl':í procedc1' a nova eleição para
preencher- ri \'iOga ou v,1ga.' rcsutmotos das nultidades, prevarecondo. ontrezunto, ::1.' <'!ei<,'õe, dos outr-. camu-íatos ,
CAPITULO 1\'

Art. ~8. ~ii.o po i,)I'ào ser votados pai': membros do Conselho Muuieipalr
I. o Os que 11.'i0 Hvcrom, no mono;", ~,~H mozos de residencia

no muntctpto ;

2." As <ttltlll'idade~jl1dici:ll'i::ts, o; Cllilllllfl1Hlantps de fOl'ça
nevet c ri u rlhtt'icto millt:ll', (IS comrnuurlnn t30: de força políclu.l, (I

chefe e dclog '~.,~ <lu p,-,liei;', os co.nmíssm-íos de hygiene e 0:'1
mspeceorcs escorares, que ttvorom 0J1Cl'ci'lu seus cargos dentro
de scts m-zos anteriores á eleição;
:l. o O., 11'W tiverom litígio com ao Munícipaltda-le :
'L" Os mupreltcu-os de obras muntctpnos ;
5:' (l~ dirf'~tore,. sub.dir-ectorus, omchl)s·maiol'{'~, dwff':l .to
sec(lLl" '1U<1O:>""IOI('I' outr.is runcciono r-ins '(110 -unjvm 011 a.lmllIi,tl'om rl1l':I"! :e~i'i"s (>oI('l':wS ;111 "il~'~ d. '!,,'n'.!.olvh·:, ,~_ q11 'tO"'IIHll'
ruocotouartos muntcrpnne :
';.Q O~ IlI'!<Oflhnil'o'; '~oh!'!)'l (';n!Jl·,'I1"I~,lid:lS nu munieiplc
pet- eOIl';;~ .ru em vtetu-to de enn n-ac«. com o g-.)\-crno municipal

ou ro.temt :
7.·' O,; a-cendcntes ou dúscen,lont{'-s, .urcctos ou couetoraes.0
<>It consaueumoos uu am(]~ do Pt'efeito do l.lsteicto, al,(~ o 2
IF<Í:'J:

R." (l., lIj).J..P flii\.dos em o"\.l~OS I1lTlllicjV<t('~ e

rederaos :
verem Ji1"e~t:t O!I tn.tuv-ctnmeute tntereesrdos
em qualquoe contracco üIWI'O~<) com ~l MllniciF,llidado, por si 0'·1
como I\adore_; sendo (11lC nsta_ incompatítnltdnde não attin,ze os
possuidorus (lo nccões d.~'ocicd!l.des ;11NnY11l<t;; que tenham coafi," Os q Ih!

(~~li
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trMto com a. Municipalidade, salvo si forem gerente s ou fizerem
parte da. dtrecto ete Lias mesmas socícdadea.
Art. 20. Não poderão servir conjunc tamente no Conselho
Municip al:
l.0 Os escendentos c descend entes, irmãos, cunhado s, sogro
c genro, tio e sobr-inho ;
2. 0 Os soctos d:\. mesma firma. commo rcíat.
pnragra pbo unrco. Si a eleição designa r cidadãos nestas
condiçêee, tomw.t assente o mais velho, cOllBideran,~o·sc nuüe 1\
eíeicüc do outro 011 do-; outros.
Art. :lO. Perderã o o Iogar de intende nte:
J, o Os quo S') mudare m do utstrict o Federa.l ;
2." Os que perdere m GS direitos potuíco e ,

3." Os (111e tloixarem õe compar ecer ás sessões, "'O;H causa
jU8tiflc;vJa, .uruntc 20 dias cocsccu uvoe :
4." Os .jue acccita rem cargos nas dírecto nas ti commtseões
üeceea de emprez is 01\ compan hias desttnad as :j. explora ção de
concess ões e bVOI'IH da. ~lunicjpaliuadc.
paragru pho untco, Impor-ta em renunci a do mandat o a
a-cettec so do 'J'IP,!qUC l' contrae to com a Municipalidade.

1,>ISPOS1\·ÕIl:S I'E:"lAES

Art. :'1. ,\16m dos aeücuo s no Cedlgo Pen"l, serão eoneidorados oruno contra o ttvrc esercici o d6·; ,Jif"jt,'S r,HUcu s os
becos menctou .vtos ,:J;; s.r-ugos seguint cs .
~
Art, :;2. Deixar qualque r ctdcdão . iD,'e"thlo ces fUDCÇõe
cteído governo municip al ou cuamad o a. exercer- :J.ttliLuiçLics
toraea, tle cumpri r cosn-tct aiuontc os ôeverce quo lhe sflo irnpO.'HI's e !lOS prnzoa pi-cscr-lptos. scru c:tu,,·\j usü1k;d a ;

Pena;

suspen- so dos -uret tos poli'ico.~ p.l!, .lous a. 'lu~trü ;lODOS.
das
At't. :-n. Deixar o eidadâo , c-leito p-u-a fazo" ll[11'1o
mesas cI0i:o!'i\cS, do s,\t·isfazcr ,IS uctermt nacaes da !el DO prazo
l! exigido, quer
13~~i1.1'c!"('ill,), qn-vr no to-ante no serviço '1'.10 Ih.;
308 elr-ttores,
isp""'~a"
,I
,-l',~
que
a~
g-.'ranti
1\.s
·it"
"F
I'
no (llle diz
som rnot.ivu ju,.:r,ili', "'\'J :
PClHt

<uspensão aos ttircttos polu.íeo, 1})1' dons a quatro annos .
Ar-t. 31. ll~il'[J.l'qU:~lquer dos membro s da mesn eleitora l
r « copia llJ. ae\;]. (la C'ldç';~oJ tirada pelo rlscnl, quando
rubrtca
~le
lS~O lhe for- cxi.rido :
Pena :
De dons a .'leis meses de prisão.
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Art. :'15. A fra.ude, de qualquer natureza, praticada. pela

mesa clcnorat ou pela junta apuredora, será. punida com a

seguinte
Pena;
De seis meses a. um anua de prisão.
Paragrepbo untco. Serão Isentos dessa pena os membros da
junta apuradora ou da. mesa etcttcect que contra ao fraude peotestarem no acto.
Art_ 36. O cídedão que, em virtude dessas disposições, [.,1'
oondemnado ti. pena de suspensão dos direitos pottttees, não
poderá, emquanto durarem os eífeltos da. pena, votar nem ser
votado em qualquer eleição federal ou dos Estados.
Art. 37. O; crimes aqui definidos e os de igual natureza du
Ccdigo Penal serão de acção publica, cabendo dar a. denuncia
aos procuradores da Republíca, perante os juizes scccronees.
§ I." A denuncia por taos crimes podern igualmente SOl'
dade por cinco eleitores, em oma sõ pcttcno.
§ ?o A fórma do processo de taes crimes sei-a :1. ostebelecída
para. os crimes de rcsponsabítídadc dos empregados publícoa.
§ 3.· A pena será graduada, uuenacndo-sc ao vetor das

ctrcumstanotas do dctícto.

Art. 3~. Será punido com a pena tio sois mores a um anuo
de prisão e suspensão dos direitos pouucos, por tres a see ennos,
o mesonc que snbtraníe. accrescentar ou alterar cedutea etettornes, ou ler nome ou nomes dtücrentos dos (Jus roe.vm
escr-lptos ,
CAPITUL0 VI
DISPOSH:ÕES úERAr:S

Art. 30. A duração do mandato do cou-cuio Municipa! será
11e trea auuos, sendo permittida a reeleicãu,
Al't. 41). No caso de morto, renuncia, escusa ou ruudançn
.re domicilio paru nu-a do uístrtcto Feder-al de algum membro
do Conselho Municipnl, procedur-se-hn tt eleição para pl'(~C'n("hi
tneu to da vaga.
§ 1.° Em qualquer dos C;ISOS mencionados, o pl'o.~j,lente do
Conselho é obrigado, S Ib pena de roaponsaburdode criminal, a
mandar preceder a n .vu, otníç.to, dentro do prazo de 60 dias,
tazemlo as devidas communícncões .
§ :l."' Deixando o prest.rcnce do Conselho de cumprir O~"('
.tcvcr lflgal, o Mtnistro do Interior desígoaeã o dia da eleição.
Apt. 41. Os requerimentos e documentos para li!l~ ok-ttorncs
são Isentos du seuo, custas e dirottos.
lU,) ,!n .runob-o, I I \1<' l'eycl'cil'" de WOi.
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DECRETO:"!. 6365 .\~,\,~

no :\lin,,1

<'l';')

Y<',.l>a IS' -

26.

De I4 DE FEVEREIRO DE 1907

«.. Fazenda

~lü'<l

o ~rl!,lilo ,1"7013:SIO$OT;>, ~upp!e"'c"tar
,t,) Hclldas' e Collectortas, ,to exe"cicio de f906

o Presidente da Republ íoa dOI! Bstadoa uetdce do Brazil,
usando da eutci-ízação contida no art. 26, § 1°, da lei n. 1453.
de 30 de dezembro de 1905, e tendo ouvido o 'rrtbunat de Contas,
na conformidade do art. 2°, § 2°, n. 2, Iettra c, do decreto Iegíslatívu n. 392, do 8 de outubro de 18\)0 :
Resolve abrir ao Mínieter-íc da Fazenda o Cl'údito de ..••.•
706:810;3075, supplcmentar á verba 18' - Mesas de Rendas e 001lectonea - do exerctcío de J906, para oceorre r uo pagamento
das despez as com o serviço do arreeaduçâo das rendas federaes
em diversos Bstodos .
Rio d-a Janeiro, 14 d~ fevereiro de 1907, 190 da Republjea .
•'\l'FONSO AUGUSTO MOREIRA. PENNA.

David Campista.

Concede " I3(l/rI'! (;<!$ (lmll']ec!J"ir CQmp(wy os favores constantes
,lo :lecreto D. !>6tG, ,Ie 22 de agosto <1" IV05, e ,ld outras pro-

vi:lcncias.

o Presidente da Republica

\l{).~

Estados

untôos do ueoen, aucn-

dendc ao quo requereu a. I3ahia Gas arl,l meclric COI;/jJany, rceotve
conceder ,í. moema companhln os íuvorcs c mstantes do decreto
n , i)1J,jü. 110 2~ de agosto de 190:->, 11" rorma c~t,al)eleci,l;), no
mesmo decreto o motucntc as clausula" (IUO com usto baixam,
assuma.Ins pcto xrunstro de E"t1l.<1o tia Iudustrta, Viaça:... (J Obras

t'ubücaa.
mo de .ranotr», II Ih' rcveeen-o dc lflUi. 10" d,!' Republiea.
AFFO:"'ilO Anj"STO :>!(llt81It,\ PE:"'''.\.

JIíyt'el

(.'(,{,;Ion

,lu l'ia c .IlJ.>leida.

Clausulas a que Se refere o decreto n. 6366, desta data

A concessão, [cita pe.'o presento .tocrotc u. 6366. só é epplícave] aos sorvíeo , relativo> ás installações hydro-etccn-ícas que a.
l).,I,j, ( I: .e <'.>!'l l~:e,.'l>"ic Company pretende reafizat' nç Estado lia.

2iO

~C10S

oo

I'OlJEB i.:.\I'L:l'TIV O

"
BalJia, para tius de utünlud c U'I conv euieuc! a I) lhli,;u" me tíaute
apro\'dt: ll11()llto (1 u~iliy,'~~'ii'J . .1.'1. 1'01'('-' liYlll':t1Ilica:
l", ,las cachoei ras ti" no .tequiuiçti , sitnndn s no district o dos,
prazere s 110 muntctp !« do .hgultri hc e 1\;\ tazenda 1'0Ç') Re.l-mdo
do nlllni('ip in oIp Valelu;<t·
ern, no mu.L~,; 'IUÓ'!,lC: (1:: Pnuci.l» . 1;1':'1\,1·, do rio <ertnhu
'Jo
uicipio d" S':lIlb,I·I 'Iil.
11

,\ compan hin <ubmetx ur.i :'0 "lilli~ted.J tI:l, Faze.i-Ia., por í.uorde
médio do IJllgc;lh eil'ofhca L [I, 1'"laç:\o dos mnuu-u cs quo houver
tmpm-t.a- I';",~ 03 sel'.iç()~ (lc que kab. a clansul a I
lI!
rruu u '1ua:I((1 do
.'\
!'-'" atl":~:l
12:(I()(I;:', qr-c recolhui -n ao TiI()"OIlI'(l Federal po.' "IJII10SI. pu!' parte
ta.tos, ptL'I~ 11." llo.~:\('z;I." da li;j~diztlç:tO a '11\0 ftcn eujnita,
;i"'~
d<1 Goyer,tO ~'cdel'itl, ti. qual ser.i oxcrcms . segundo as in.~tl'nc'
(·"mplll ltiil. r'lItl'ii'l lir:i

a:l!llw.l: ll.,Il!('

que rorvm expetlidn-. 1'''1' e~te rntuístc r!o.
li

A jl -e-.cuto «oacess ão ücnr-t sem crr.';to. .'i a. cotnp\n hia derxurI.') "ia~
de a,,·dgll"" o t-espeet.ivo tei-mo de ccnu-ac to no pe.rzo U·
contado s d:>. pubtica çào deste '(":1'010.
RlodoJ aueu-o, l-t de fcvrm-ir o de U)11-;.- .l[i.'7"e/ r'II',WJI d,'
l'in e .\l.iic'id/ l.

DECRETO N. G3ô1- DO: 14 DE FE\·EREl .RO DE 1907
de 22 d,'
Co,welle " GUinle & Comp , 0& favores do decreto n. 56.6,
agoato de I~)Q~>, elá outras providencia~

o Preside nte d.t Rcpuhli ca dos Estados Unidos do Brasü,
attende ndo ao que requere u (I firma Guiníe & Comp , , decreta :
uutntc
Artigo umco , rtcam concedi dos á rtrma comm.r rctat
agosto de
& ccmp. os ravorca 110 decreto n , 5616, de 22 de
te as
IU05, na rõrma estabele ctda no mesmo decreto e median
n de 1':8clausul as quo cem este baixam asalgna das pelo Mlrüstr
tado dos Negcciu s da Industr !n, Viação c ubres Publica s.
Rio [!e .janeiro , 14 de fevereir o de 1907, IDo da Republl ca,
AFFO"SO Al:OUST O MORBIR A. PII:N:'IlA.

Mi.11Jel Calmo/l dI' Pin e ,1lmeida .
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Clallsulu R qae se re'eu o deol'eto e. 5357, desta data
A concessão feita. pelo presente decreto D. 63(;7 só é applieavet aos serviços relativos ás iastallaoõea hydrc.electrlcas que
eutnte & Comp. pretendem levar a eüeíto, para fins de utilidade
ou coaventencte publica, nas proximida-les da estação Alberto
Torres, no Esta-to do Riu de Jauelro ,
li

Os ccncessíonm-ios suumetterão ao Minister-lo da Fazenda.
por lntermedio (ia engenheiro âscal, a relação dos matertaes que
houveram de rmpoetar purn os serviços de que trata a ctauaula r.

ur
Os conoosslonarics contribuirão anmntmente com a quantia
de 12:00r,S. que recolherão ao Thosouro Federal, por semestres
adeantados, para as despezas da. nscaneecãc a que ficam sujeitos
por parte do Governo Po Icra.l, a qual será exercida segundo as
tnetruceõea que forem expedidas por este Micisteriu,

IV
A presente concessão fic:\,rá sem eífelto, si os conocsstouerrcs
!leiur{\m dc assignar o respectivo termo de coutracto no prazo
de 15 dias, eontodos da. dJ,b da nubtíceção deste decreto.
Rio ele Janeiro, 14 do fevereiro de I~07.- Miguel ('almo>l du

l'in e .-tlmei'la.
DECRETO N" (n:8 ~lodillc~

c

rc~imcn

DE: 14. DE FEVI::REInO DE 1907

especial l'a.'a uxecu çâc de ot.r cs de melhoramento

<I" 1"."'(0", cslahclccl.lll p,'Ir> ,tcc.rc!o n , ·18,,:), tle 8 de junho de
H)O~_

o peostdento da Republtca tios Estados Unidos do Brasil.
usando das autcrtzacões confbridas pelo n. IH do art. 30 da lei
n, 1616, do 30 de dezembro de 1906e polo n. XI do et-t , 35 da lei
n, 1617. «c lgun! data, e modificando o regimcn estabelecido pelo
decreto u , 4~5(J. de H ,Ie junho do !Do3. decreta:
Art. 10. As obras de melhoramento dos portos e -íce nave,
gaveta da República serão íuícíados á medida que o Governo
Federal approvar os planos e orçamentos correspondentes e
determinai' as demais condições para a respectiva cxocucão .
Art. 2°, As otn-as sueão executcdas por administração ou
por contracto, podando comprohender as que, embora fora dos
càes, forem ncoossanas no tl'afogo das mercadorias papel os

mesmos, e a exploração commercrot ,leste. será estabelecida
segundo o restnreu que mais e.mveuha a cndn porto.
Art. 3". Para as aeepeaus necea .•artus i execução dos melhoramentos do~ por-tos c rios naveg.cvnis, o Governe fa.rá. as
precisas oporaçõe- de erurttto, pn.Iendo emi~~tir tttutos em papel
ou em ouro. Cllj.l. :l1ll<Jrtizél.("t,j eim'us possam ser sausrettos
pelos recursos díspoutve-s da caixa. ne que truta o art. 40 deste
üecr-to •
Par"lI;r:~]Jho unícr, O 11l',,,lHcto ,Iest,:;; titules, que aM sua
applteação tícará em depcsuo o por conta especial, não poderá
ser empregado em ourros serviços.
Art. 4~. Pura u serviço de juros e amortização dos tuutoe
emit-idos ha .... erâ uma caixa especial constituída com os reCU1'SOS
seguintes :
I. Renda das proprtedadea udquir-idas o desaproprtadas e o
productu da aticnaçâo das que se scrnarem dlspensaveía par",
os serviços dos portos.
11. Prcduet.c <..la taxa ti" 'l 0/., OUl'O. solH'e o valor úffiehl da
importação pelos portos e fronteiras tia Repnblíca ,
JIl. Renda dos cues, armazena e demais accesaortos do serviço dos portos. mcdtanto o pagamento das taxas que forem
estabelecidas.
IV. Qu.tlquel' outra renda eventual relativa aos portos e
rios n wegaveis ou duteçâo c-msig nada em lel .
Art. 5°. _\ receita especialmente eonsfgnada às obras e
sei-viços de POl-tOS e rios navcguvels, compreheedcndc não só as
rendas mencionadas no art.igo anterior, como tembem o produeto dos emprestunos a que se refere o art, 3° e quaesquer

outras rendas eventuaes, relativas ao , serviços dos portos e
rios navcguveis. sl'r.i reootuúta em deposito ao 'rucsouro Federal e ahi esat-iptura-ta em Hvre cspcctaea.
Paragraphe nnico A receita capecíat ar-reoadadu nos portos
CUj;lS obras consu tun.m obje,:t'J 16 couteecto nos termos da lei
n , 1146 do 13 do outubro do 1809, o do par-agrapho unteo do
art. 7" da lei Q. :n14 de 16 ac outubro de 1886, serão precípuamente desríno.ras a garantir as obrigações que neste sentido
houver concrntndo o noverno.
,\loto (;". A dírecção e êscatjzaçiio das obras ftearão a cnrgc
de uma repar-ucão dírcc'.;llflent.' subor.fin'vta ao Mtntarerto dos
Negocies da Industnu, Viaçãu e Obras Publicas,
Purngraphn umco. A orgaulzaçâc desta repartição, bem
como da catxa Especial, será estabelecida em regulamentos espccfuea. de accônjo cum o dtspostc noste decreto.
Art. 7". Revogam-se as disposiçôes em contrario.
Rio de Janeiro, 14 de íovcretro do 1007, 10"da Republtea ,
_\FFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA..

Miguel C"'mon dtt Pin e Almeida.
Dovid Co.mpis/a.
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IlECRI;ijTO ~.

«as -

DE ]4 DE FF.Vr-:R.EIRO DIC ID07

'Pl,rova a planta" ru-camentc relativo ao aogmento do edtücio da e~_
lação ,j,-. Urnuuavanao ~na~ depcndcncias , da Estrada de Ferro ria
\Juaral!;lll a it3'lui

o Presidente da Republlea d'l>/ Estados do F1razil. ettendendo ao
que requereu a B'·(lZil Gnia! Sou/hertl Railll'ay Compa»y, decreta:
Artigo untco. Ficam approvados as plantas e o orçamento que
com este baix.rm, rubricados pelo dit'ector- geral de Obras e Viação
da secrctaete .10 Estado d,\ Iudusü-ln., vtecõo, e Obras Publicas,

relanvas ao augmeuto do oôíücto da estação de Uruguayana
c suas depondenclas, devendo ser levada á conta do custeio, em
tI'es excrctcíce consecutivos. a despesa, na tmpor-tancta total do
0I:c;21$9,7, a que fica reduzida a de 109:421$9". orçada pela companbia,
!Uo de Janeiro, 14 de roverelro de ]907. lOo da Repubf íca.
AfTONW AUGUSTJ MORli:1RA PE!'õNA.

jf;yv.el ('"lmQn ,lI! Pin e Almeid,,_

l)I~GRET\)

x " ::" -

VE 14 JlEFi';VF;REIRO DE 19')7

;" )lill,~lr
,I" 1".],,_II·i.1. \'i"
'o· 0:,\,,,_ l'uh! o',.' ('l '."l'.,di!<) dq
·';1'1) ,O:;. p nra 'I (".':\ i~;,C~;" (1« linho 1.<'\. '·l'''pllica lk ('.ll,-ab" li Santo
.\!l' on '" tio )1:,.1 ·i I
".'HI ra.·, i li('aç"l'~ 1"'1''' l'OH' (I.' ,I;! 1'J'Qlllein

\' h'

o PI'fJ.'iidClltn,ln !~rl'·lbliC.l ,In:; !~~t;\fl,-'<; tjní.lcs do nrazn usando
d\ ·l.llt.,rizaç:ã·,qllC 11", (. crlDreriJa na :l.linel~" d-. n. XXI do' art. 35

dr{ lei n . ](\1:, .to ::" da dezembro 'te 1\lf)\ d'-<'I'eb:
\"li!;:,) nnu-... Fiel· .cc toao ~lin;d('ji" nel to-tu nraa, Vi']ção e
! '!I,' .~ I 'uunc.is U <'J'(lol it. o <Ir SOI)'1 ,,)rl.:, I';I!'II. ,~h' :I pphe.;. ro ;í'~ 'Jespozas
com a eons-ruccã-. d..', fiuhu

t~I('!napllÍc;). ;!o

.t., \h,!"ira, c "TI i-uu'nc «-ões p-u-a pontos

( wTdú" S,\uto Ant"nio

í'routeh-a.
Ili" de .:'11".;1"\', I I <I,. !L:·:",'oit'lI Jo ]90:, ]~)~ 'lrt ítopubuon •

.

1.1;(.

•\Fl'ONdO AUOL'~TO \hmli:llL\ i'ENNA •

.1lig'.(:'l Galmo>1 c/li Pi!! e .llmeida.

"

ACT03

214

DO POD l>n

DEC ltKr o x. n:;; I Al,r, "-')

~lilli~l<l'i"

.1"1.':(l1};'$. 1';,r3

era '

'\;0
f,·1'

1.>1:

1-1

EXECl'TlV,)
DI:: FI::V EP.8I RO

ru: 1907

ito
Viaç "o (' Dbra s Pub lica, o ci-od
>
!i't'frr
de
rada
Est
np\,! i,'''d o;', con, ll'lIc çfl, da
IlHlu~'r;o,

d~

tl~

J\\l:L " '''!'Ú " I;"",)

do
Estudua untdoe d.. Bl'azil. usan3Jí
Pres iden te da Rep ubli ca dos na
art.
do
XXi
D,
do
b
eu
auo
a
erid
da autt,riza.çtlo que Iuo o conf mbr
o (te 19D6, dec reta .
l'
dn tot n. 1610, de :~o de deze
Min ister lo da Iedustrta., Viaç ão
a"
t.,
ater
Fie<t
o.
"dig o umc
a ccco rrer ás ôeepezas
pu.r
,
uli;-:
3il":o
de
ito
cred
a~"
(1)]8-" Ptü.·lic
li. foz do ljuh y.
l;t <lo Ferr p de Cru z Alta
eotn :.. c(Jn~truc,;ã" dn ..:~trõlt
ublica..
Rep
da
19°
;,
de Jaueu-o, \,1 üe reve retr c do 190

o

Rio

PBN N..
AFFONSO AUGUSTO MOR EIRA

Dl'X::lu~ro

N. 0372 -

I>E 1..J.

!li-:

F. vca ereo DE W07

cred ito de
, \'aç ão ~ Ohl'n s [,,,blica~ o
Abr . ~o Min i.trl· io <1.. Indu slria
bito la do
da
nto
.1luc
alho~ d" a\arg
i'I.!I\:OOQ$, p"-"" o,'co rrer nos tralJ
il
Braa
do
-al
Louu
o
Fur
de
a
ramn l,l<- S. Pau l", da Estv ad

do
dos untõce do Braz fl, usanlei
o pros íueu te da Rep ubll ca dosa Esta
35 da.
ari..
do
XVI
,
n
no
ferid
da euto rtze eão que lhe é con 1906. decr eta:
D. 1617. de 30 de deze mbr o de
ister io da Indu strla . Viação e
.wtí go ucíc o. Fica aber to ao Mio para . occorrer eos trabalhos de
::.
o
Obl',IS Pub lica s o cred ito de (!Ou:1ono:de S. P;ln l". du E!tr ada de Ferr
ntnr gam ento da bito la do ram a
zil.
Cen tral do Bra
ca ,
de 1907, Hlo da Rep ubll
Rir) de .1(l,O(lh·o, 14 de reve retro
NA.
A1'vo:\'so Aro usro MOR EIRA PEN

.
"lig ueI Calmon tIl! Pin " Jllm",ida
DECRETO N. 63:3 -

DE 14 llE 1--I:'"ERElRO DB 1907

"1'ça ll'en l" pó"~" ~'''plinç.~., ,1,-0
all\l,,,<,,,
1-""r ",la '1,' ",'n o teut, .;:! ,k P~l'fl

'\PI""':~

l'\nul~"

f"I,~ç:".{I<,

.tsbo etão ,

1\3

't
Esta dos umd os do Bra'l.i1, á Tist.
o Pres iden te da Rep ulni ca uos
lrt'!, Com~l'I.llY, dcll(li/
ili(l11
BT{ls
o{
lcnl
slo lJue ri' luer en a C/'c "/ Vi'c.<
eret a :
os cstu õcs c orça men to qU!'
Arti go unic o . Fica m app rova dos
Viaç['ío
~'~('r ~(lr:( 111:0 Obras c
dire,
pf'l"
CI.'1n este baix am. rut.r jcad rs

215

ACTOS DO PODIlIt &t:BOUTn'O

da resJ!.OOtiva Secretaria do Estado, para ampliação da. elItação de
Jaboatão, na Estrada. do r-erro Central de Pernambuco, pertencente
á rêde de viação fer-rea ai-rendada á mesma companhia mediante a
despeae maxtma de 10:841;;;, nos termos da 2& parte da clausula XV
das que acompanharam o decreto n. 5257, de 2ô de julho de 1904,
e conrraeto de 28 do mesmo mez I) anno.
Rio d<' Janeiro. 14 de fevereiro do 190:-, 190da Repuhllca,
AFFONSO AUGrSTO MORF.mA. PENNA..

J1igll.el Calmon du Fin

DECRETO N. (;374 -

{J

Almeida.

DE 19 flE FEVEREIRO DE 1007

Al.ro ao MiniBt~rio da Marinha o credito de deus milhuell de libras esterlinas ou 17.780:000$, afim de aUender ao pagameato das prestações attirUlnt~s ao conteectc feito para a constrtlcçâo de naelos

o prasldento da Republica dos Estados Unidos do Brazil. usando
da autorização que lhe confere o § 9° do art. 19 da lei n , 1617, de
30 de dezembro de 1906, resolve abril' ao Miulaterío da Marinha o
credito de dous milhões de libras eaternnas ou 17.780:000$, afim de
attender ao pagamento das prestações attinentes ao coneeaeso fei to
para a eonsrrucção dos navtos o a outros ecntractoe quo forem âe
maõos de acoordo com as modificações autoriz,'ldl'l8 pelo n. 1561', de
24 de novembro de 1900.
Rio de Janeiro, to de fevereiro de 1907, Hl~ da Republiea,
AFFONSO AUGUSTO MOltEIRA PENNA.

Alexandrino Faria de Alencal'.

DECRETO x . 6375 ~klhol'", (l1l1 1·,.J~i:iin

,j

DE

('I31ln.

21

as

DE FEVEREIRO DE

~ondie{;cs mü

1907

t.ca-iaes dos ofljciar, "

pr-nca s .los to> r 7" dlsfrictos lllililnrrs

O Presidento da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
US811do da autorização conferida pelo art. 30 da lei n, 1817,
de 30 de dezembro de 1906, resolve:
I." Além das vantagens já conferidas em vh'tudo do art. 13
da lei D. 1473, de 9 do janeiro de 1906, aos omcíaea que servirem nos l° e 7° districtos militares será abonada uma etapa
supplernentar-, calculada segundo as taxas adaptadas, tendo para
base 50 !. da fixada para a praça. de pret.
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?3 110 dez em
o
'lit<) ox tra ord tca no do
go cto s tnt ert oro s o cI'ono edificto (pr op río nac íce at) oecupc-rc
tor h (l1'1'<J,1
das ob ras enc eta das Oe og rap hic o Ur azi loi ro e pela. Di rcc
Ins titu to uts tor tco e
•
de Es tct tst tca . o, '?l .le rov ore tro .to 190 7,1 90 da Rc pu blí ca
Rio de Jan eir
),fO RE lR, \ P&N:"l ....
.\FF oN SO AJ,;GUSTO

Ly ro,
Atl9"·olo Tm,,,re$ de
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DECRETO N. 6378 - DE 21 de FEVERE IRO Og 1907
Fst rada dTransft'r<; para o nOJlH' de ~1. Lopes da Silva a COllC('SSU " da
Ferro d(' Rezende a I\.rola5

O Preside nte da ncpuuu ca dos Estados tctdoa do Brazf l, uttendend o ao que requere u xt. LOIJeS da Siln" decreta :~L Lopes fia.
Artigo unico. rtce tranerc rtae para o nome d..
decreto
Silva, com todos os onus (' vantage ns constan tes do Estrada
lla
n . 4893, !lo 21 .tc tcverctr c de 1"7::.', a concessão recolhe
r ao
de Ferro de R01.,'ntlc u Areias, votn u obrigaç ão de
clan'rhesou ro Fe.Iornl, por semestr es adeanta do-, 1I0S termos ua
,
aula X'\IV tln cltn.lo decreto , a irnportn ncia de 3;1"')"~ aunuaes
pnrn, OC<':coITl:1' :i" ,Iü~pez;l!> com u usc-uancso.
Rio rh- rancrrc . '!I .lc fevereir o de 19.1'7,10) tI:l R\'pnl)li ú,L
AFI'O:\~() Al'Gl'~TO

DECRET O N. 1;379 -

.\loltl:lr\.\

Pexx

v.

DE '21 1)E FEVERp.mo DE: j907

o "r,'dito do
Abre ai> Mini"ter ir) d~ In.Iustrf n , Via~ão p Obra, Publica ,
,ir S. Lniz
r~l'r"
(lo
F.~tl'~,la
lia
estudos
o-t.:
4.0:000$, para ~ conctuã
a 10:.1>;ia,;

República dos Estados Unidos tio eresü, usando
a pelo art. 17da lei n , 145.'1, de 30 de decontend
ação
da 1I.lltoriz
no art. 16 da, lei 11. :ôli, di" :lij de deanu
eevtgoe
!!IO"
de
zembro
"
docreLt
zembro do 1901;,
e
AI'tigo unico. Fic:l ah(','to au :>1irüsi,el'io ,J:t ludustrt n, vrccãc l
Obras Publica s o credito do 40:000$, pat-a occcrre r á~ S.despeza!
Luiz a
com a n.tnclusào dn~ ostu-los da E.~tl'ad,(\ rlc Ferro de

o Presidente da

Caxtas .
rue 1.10 ,la.noil ", '<:1 (le lcveruir'. .t« 1007, 19" da, ROj)ublic,l.
ArFÚ1\S n ArGC~T Ú :'IlorHW:.'I. P\:;1\;';A.

,'lI',"»,"[ ("'[,)lQn dtl l'hl c' .\imeid· ,.

" ()' l,t~ .te
Alor" "" ~Iilli'l, 'oi" ,!" lu·lwll'i~, \'i,l.,'tli>" ,)hl'.'z l'u',li<'a ,
lICl ,1:0 linlw
....
l;l'
I'r.)j''''c,
()
,,)
..
,'
;
do-,pC'l,'o. p~loa (:,'o,'ol','l' ;l'
DO.';·)OÚ:$

do c-utro u, E'(r"da( I.' 1"'''l'0 l:,o"lrol .l" Drazil

usnndo
o Preside nte da Rcpubli ca ,los [~~t'l.dos Unido" do sraan.
~r) do dede
101"7,
11.
Ici
dn
:16
ar-t.
no
:t
co~l(H'id
'izaçft,:
ua.autol
zombro lI" I~)I":. decreta :
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f.'
Artigo uutco. Fkl ab:'1'to ao :'1inistc rio da lndusu- la, Via.ção s
ubras Publica s Ucroott o de ô(JI):OHO;:';, para ~I'r :tjlpHcado ,ia despesa
com o prnlong aruunto Ú" Iínln .lo centro da Estrudn de Ferro Central
do Braúl.
IUo do Janeiro , '21 'lc ravcrefr o de 1\)07, UI" da Republi cn •

.\1'1"01'. '80.\(1;( _'TO MORI:IR A i'L:>;~A •

.Ifigl<eI 001,,10" dI' PiH

'-'''''',,,1,, 3,,1..""' 3'-"""

e Almdda .

.... ,i,,,,,' /} " ..' >,.,1 1'1".- " """'J""? I pa,'a I"l1ll".-i,-",;,," ".1 J: l'U )>l;,-"

atroeo 1>i'~siJenL\' tll~ nc*,:l-,!i<~atlos r:~t~I,(I(),; Untdos tis Brasil, Y,
de.Iundo ao que requere u a 8nHilio;>. /);a1110;JII Ptoceí- Compal1
vidame nte repecee ntad», õecretv :
d
Artigo unico . ~. concent de autortzu cãc .l. i:l','.ilil llt Dio.n/on
s que
l'lacer Compan y pat-a Iuuceiou a.r na Republi ca com os estatuto MSinham,
apresen tou, rueurantc as cuusut as que a este acompa
e ficando
«nadas pelo Míutetre U:l. íuüuetr-ia, VJaç[w e Obras Publicas legislaç
ão
ohrigad u ao cumpr-i m-nto d~q r'JrTIlali<le.,lcs cligirhs pela.
em vigur .
IUo do Janeiro, 2, de fevul'{'Íl'.) de 1~'IJi, I~I" da Rel,u!IIiéa..
,\I,'FO;>;Scl AVGt;ST u ~fOI.F:JR"" PCN;IlA,

Jbglf6:: tili>;!').'

,I"~

Pio c Al>oeida,

um I'i),\ B .."o;:<,';I })i<l;lo .. ,l J'If1.'-'~'· ("...H/J,H);! e obrlgad a <J, to!'
pura tl'a.teU·
nrescnt antc no llr:\úl cum pleno; li ilttrruta dos poderes
em quer com
e dofinitlvll.mente !'('ol')!Vt\!' Il,S qlld~<:ies que se suseucr
a.ío e 1'1"
.teman.t
;:er
poden,lu
l:t_n~s,
p,ll'ticll
com
quer
<) uovcrno
,
tna
corupnu
:>lwnn
~
.
p:'l.
ilJi..:üi
citõl.çii.o
eeuer

11
Todos os cetcs que pl'1.l.~i~J.l' no Dr,túi !leaL'ã'j sujeitos unicaseus
mente as l'c~pcclivas leis e rcgubun eutos e a jcrteuc cêo de
o.lgum,
tempo
em
que,
som
\'U.~,
cratt
a-ímtula
U!l-Ias
judroi.u
es
tr-ibuua
possa a refal'ida compnu ltlu rectam ,I' qualque r exeepçã o fundada
do base
em seus estatut,os, cujas dispcsíçóos não poderão servir obras
ou
pa.ra qualque r reclama ção ccucern onte á. execuçã o das
!:l1'l'l'iç'o~

a que alies se referem ,

27.
III
o
fica. dcpende nt.r -te <l.lllo01'izaçiio do Governo qualqu er aitençã
os. SOl'que u compan hia tenha ,k faool' DOS respect ivos estatut
ãopublt ea, se

me-na eaaaada a autorização para rcecctonar Da
.nrrtng tr esh clausul a.

IV
Fica cutenuído quea autor-ízncão ê (la,<1a Bem prej'lilO do prinnacipio de achar-s e a compan hia sujeita. as dispúsiçiicfJ do direito
ctonat qco regem as sociedades enonymas ,
V

A infracçiLo üe qualque r das clausulas, para a qual não esteja

de um conto
ecrumtnada pena especial, eeea punida com tt multa
retnctde róíe (l: 000$) ti. cinco contos de réis (5:0('0$) e no caso de
denota pela:cass8.\;ão da autoriza ção concedida pelo d-crato em '.'11'tndo do qual baixam M presentes clausulas.
Rio de Janeiro , :'1 de fevereir o de 1907. Pin e Almeida .

.1119"IJI Calmon du

Unidos
Consula do Geral dos Eshdos Unidos do Brasil nos Estados
da Amerlc a

o ser esta a n-aducção execta do documento ennese,
,) senado com o sello uos:o Consulado Geral do 8razil DOS

Certific
de
em fé do que mandei p,tssar o present e, que vee por mim asslgna
Estados
Unidos da. Amol'ica.
Naya York, ! du dezemb ro de 1:'05. - G""ó't

Leão, vlce-

coesul.

Reconheço '>'tlrtia(\()il\l. <lo assignn tura do 81'. Gal'.-:i<t Leão, vtceconaut orn xcve. Yoek .
S,'cl'd,a ri:\ das netecõc s E:dcl'iol'IlS, Rio de Janeh-o, 4 de tevel'8il\) de 19!)7, - l'el" dit'~dor geral, Eugenio de \/11""1'.

T1tADUCÇ.\O
"Y»
.V:T.\S hA " 11lL\ZILT \:'{ m \'10:'\11 l'r.\t:l:lê 'OloU',\:

tore..;
Actas Ja. pr-imeira reunião do iflCOrpi}l'a.;I,w~s e subscrip
rda 110 dia
.le eceõos da !Jrazilia n lJiamon d Ptccer CO>JlP''''!/, ren liz
rto da. Dela.
:!. do junho de I~IOG. ns 10 noras da. manbãç no escrtpto
gtoll, Delowa re,
1~'~I'e Cltal·ler Gwo'{I} lke (lnd Tnlst ('omp/J.(lg, \\'ilmin
achando-se present es O:> Seguint es senhores ;
;
wutiam J. Zirkel, represe ntado pelo Sr. [Vdph C. Lupton
e W.
Lupton
G.
Re.Iph
Si',
pelo
ntado
represe
Wa.itz.
Joha
F, Melbnish, represe ntado pelo Sr. C. A. Darby.
Todos, partes mencion adas no certillea do de incorp3 ração o

'V.

todos subscriptorea do capital em aeçõas da eompanhía ,
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o para, presidente da reunião
lo, o Sr. C. A. Darby foi escolhid
ie, ambos tem pcra ríos ;cometar
para secr
e o Sr. Ralph C. Luptondeli
tvar no ercbtvo da
ereu
berou-se
2'>, as procurações,
gnada
pan hia.
da prim eira reunião, e asai
3", n ucsi"tonch do avíeoadcs
de incorporação,
do
ifica
cert
no
cíon
ruen
es
por todas as part
ente feita e seoundodn, deliberou-se
foi lida o. por proposta devaidam
ente ecta .
pres
que fosso tr<l.llscrípta para
lNCO RPUR AD01 (ES
rIU~IElHA REU NIÃO De
IlE!lISTF.NCIA DE A.VHIQ DA
PANY
COM
CER
Pl,A
DA RRA .ZILI AN DIAM oND

iâeadc
part es mencionadas no cerfpan
Nós ntau o aselzuados, todos llonr
biu
eom
,
pang
Com
er
l Ptac
» Dial
de inco rpor ação {la Bro ;iliaEsta
e, e tondo o seu prin -ver
pela
de
do
do
leis
as
incorporada sub
do com a Delamore Cnarter G«a
cipa l escrtptorro no mesmo Esta
presente
pela
e.
wer
uete
on,
tngt
wttm
em
y,
da dita
yal'l!<'c ""d Tno 'l COlf ll'Otl
loga r e fim da prim eira reun ião

desistimos do avis o de hora , de juoh o de ltlü6, âll 10 hora s da ruacorp oraç ão e fixamos o dia. 2rto da Dela \fare Cll(1.tlel' Gtla yatll ee a1'ld
nbã , como hora e o cscrtptode Wil mio gton , Estado de Deln war e,
aind a
7'1'1.($t Comp(lJly na cidade
eirn reunião da companhia; leis
do
corno lega r da eup radi ta pr-im
oxigcuciag das
as
s
toda
de
os
stim
desi
ente
mais peín pres
líca ção e sei-viço da
pub
ião,
reun
da
o
avis
m;
seja
nela war e. como
de quaesquer uegocios que

fransaecâo
mesma. e cou scon m.e m,roun
tão.
F. Me_
possam ser traz idos [l. essaodc
1901>'-- \1-,. 1. ZÜ'/ lel. _,,- .
za de umt
uata do uo

lilll ish ,- Jnlm

w.

W(! il;,

ital da c-m pen bta ató então sóa
Qua .rtu - A subscr-ípcão .10 cupnada
n "na lranscvípção para
orde
e
(l1
srum
1tp'e
esstgnadn foi
e:
segu
xo
abai
o
pres ente neta, com
ORO ANIZ AÇÃ O DA
E,,[ AC,'Õ ES ANT ES !lA
Sl'll "CP Ir(\Q DO CAP ITAL
PAN Y ,.
CO"I
ER
pLAC
,10NU
DIA,
«13RA7.11,[AN

r-50 sob 1!oS leis do EstUl\t)dwc
vtst o que foi proposto organiza
será conh ecid a como a Bro zília
Dataw.u-o um" corp oraç ão. quo 'l[p\ (j\I( ,(' outr o nome que ao< par ]i,lI'
ou
p''''fJ
Com
cr
Dian lOtl' { Plac
bera r :
tes tnte ress ada, »cssaru delt
companhln tenh a o capital
Deste mo.!o 'propõe-se que a ilib
nra o dev ent neg ocia r em mino-

000 doll
em acções no valo r de 100,no
BrJ:!.H, Ame rtca do Sul.
raçã o de ôtam ento e o ouro . em
cons ider ação á prcm essv mút ua,
anto
port
,
.cl
O;.; eigu atat -lcs
o bem com como \V, ,I, Zirk
si
o
outr
m
enn juut amu nte couc cr.Ia
dita oom pnn uta,
da
oa
aoor
rond
e
s
l/(lre
Jliza
tam ente
e \Y, F. ',Idh uhh , "lg:l
mam , c pala pres eoto cou junc
quo cuo s acceit.... r;-l~\ t,' pug
seus Domei.
aos
te
reca
em
a.tc
oxar
os
acçõ
subs crev em I) capi tal em
de qua l.
r po r , 'lE'si~!ilJdo pela pres ente
pega ndo pelo 1,[)S IllO i! valota-lo
te uo aviso
men
tiva
rela
e
wcr
ueta
ac
fjnot·cll.igep.ci<l. d;\ l~,j .10 E..
crrp te . " conc orda m ('Il! sunm ctda. entr ada pa:~\ lPS u<;ÇÕ'J<; sub-
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ter-se ao tal aviso. si puvventura. os estatutos ou uma resolução da
directc na assim o determ inarem ,
J.
Este contcecto é condicional e dependo da procura por W.
Zirkel e W. F. Melhuisb de subscrl ptores de \9,000 dcuers, pelo
menos, de capital em eccões desta companhia.
Datado do .?R do maio de 19.06. lhuish,

Testem unha, RO'l'o/d F,

ue-

Imp,rU,n C;l\

W. F. Mellluis h ........ .....•. ••.
W. J. Zirkel ....... .•..... ..•...

$ 20.001'1. n O
S 2O.000. M

$ 20,00: 1.°"
rene W. Waitz ...•.•. ......• .•..
5. Foi apresen tada e lida uma cópia de certificado do íneorre e
poracão , arcutva do com o secreta rio do Estado de uctawe
NcwLia
eondedo
do
feitos
dos
escrivão
do
averbado no cartorto
feita c
CMtIe, Delaware, a qual foi, por p.oposr a. devidam ente
secundada. resolvida que fosse arcmva êa no archtvo desta companhia, sendo antes transer ipt a para ao present e acta.
Q

CERTIl"ICADO

DE

Il"CORPOHAÇÃO DA «BRAZIL IAN
COMPAN Y»

DIAMONlJ I'LACER

Ptaeer
1,0 o nome desta compan hia é BI'a.i1ir l/! Dia'hl'!>II1
Company,
re
2.° Sua séde e cscrtpto rtc principal no gatado de uetaware-

sendo
ser6. na cidade de wümtn eton. condado «e xew Castle,
(llId Trvst
ee
GUal'anl
Ctmrtcr
C
De/OllJaJ'
a
mesma
da.
present ante
Comp'~tly.
que
3.° A naturez a õo uegoclos n os objcctos e fins propostos aluteiella se destina , ~ã') : fnwl' toü.is as cousas aqui mcuctcnadas
ramento e 11.t mcsm l orbíta, como qualque r pessoa particu lar faria
ou I,ude~"c Fazer-em qualque r parto do mundor por exempl o ,
Miucraçúc de .tíumoutes e ouro uo Brazü, Amcnc u do Sul.
pelas
Aiu([a mais o sem limito de todos (M poderes conferid osexposteta do Bstadc do Delawa rc e O~ objoctos o nus aqui adeentocomputos, comtan to que n(!1I0 express amente declara do que e,q'l,
nluu terá ntnda os seguint es poderes :
outra
acccitnr . POSSUlt' , r ater, uogocia r, uypothe car ou di' 'il'
ou
lr;\lhf,n
trocar,
vender.
er,
m-rr-nd
I'
alienae
fórma
qualqu.n
ll'J
fóm
ou
dentro
,
nuz
de
b('[]~
do
ndisp
fôt'ma
de qualque r outrv,
gstado OH Dela warc , ou ruu qual.pre r outra pertc ;
íahnca.r-, coutpva r 'JU adquhii ', por qualquer- Iórma legal,r
do qualque
possuir, rotor, uypothe -ar, vcnror, tr,msfel'ir,deoufazenda
s, ferra.
outra fÓI'ln;\ ilblpvJ' o negocia i' em commc .ctc
em
gene, morcad ortas, proprto dades de torta o quabjue t' qualida de
qualqu er parte du mundo;
u.lquu-i r fu nd.»,', .lircttov u propnie dndos o ilirigir parte ou todo
OlI
de um a-ttvc o pn-stvo de qualque r pesou, firma, associaç ão
cOl'pm"tç,'i.o. raR'i\l'

l'

moamo ,\

\"i~t;l,

ns

eccõcs dest» r:ompan hi:., ti,

o modo
na rete r 011 de qua lque r outr
prad a,
com
tutos ou de qua lque r outr atia.fdr-r
n
Iórm
a
dest
JaJe
Pl'u prie
part e

nedo toda ou
l todo ou part e uc qua lque r ou
con duz ir rte qua lque r íõrm a lega
eres uccessertos
pod
os
s
todo
cer
exer
(I
,
irido
gociu assim adqu
tees ncgo ctos ,
con vcm entc s i i U~ di rocç âo do(1Ila!'!UCI' rõrm n ~dquil'il', rcter-, poso
1.10
ou
perPWClll'JU" com prar
de QIl:II'1uer rorm e rllsp or, dar
suír , ustu- e oper ar', ven der ou tivo s, e de qua tquo r modo nego ciar
missão e outr os du-eitoa roln Invenções, rnethoramenros e pro cart as
com tudo e qua lque r du-eüo decom
',8 mesmos. por melo do esqu
ade
cr
que
'~Cfl;US usados em retu ttvld
de
uu
os
Uuid
dos
ncúo üos lçsta
p~ter:te.s ou dire itos de lnve
ar. cpe rur, ttosouvothalh
1,ra
a
íónn
r
lque
qua
do
ou
outr os raiz es,
outro. rôrm e possa pare cer,
mes mca fabr icad os ou que de com este s âns ou qua lque r
ver
.üga
con
ute,
ame
que dire ctu, cu in.li root
deli,)."' ;
r-oder, tren srcr tr. uvp cthe cnr.
garcntir-, com prar rtte r , \drsp
or das nccece do capi tal ou
o
moj
p!eil,{la:·, 011 do qua lque r emtu
croa doe por qua lque r outra.
nu
s
tído
quac sq ucr- ti cujus, valo res
o Est<l.do, paiz , naçã o
outr
r
(Iu,d qlle
CO!'J,lOI'aç:\O -leste Esta du on deuulor Jus dito s valo res possa exer cer
ou gov erno e em luan tu pnss ileg ios do prop ried ade. incl uind o o
tr
todos os dire itos , for<;:1 o prrv
com o mesmo que 11m par~iculll
dire ito de VO'.a ,I' sobr e o mes mo,
r;
bz~;
de
ito
com
PUUOS3C ou uv.s so II dire
de ~lJlb o 'll:J.lq!l(~.· qual t.l.u leo poliíazer c oscc utar c mte acto sO\','J.I
cor-p
,
Iude
.rll
lcip
muu
;-[lO,
qun fqus r pua-na, lu-rua ou COl'p , uu cotcntc ou dependencía da
er-no
faze r.
nco. een-ttorto. gsta Io, Gov
,1 imp~I't:J.llcia. pa,ro. rece ber,rísa oraa ,
mes ma. sem liun te qua nto cxoc
pron
s
note
t,~ir
elJl\
(J
ut.w
OnL"l.I',
:J.~citM, endossar, dc.'SC
/s. titn lo, , l/elu lltur es, ou outr os
letr as, torres do cmubio, WIl)""rancri- lent e sczu ranc u, que r ,qar an.Io
o tem bem
last cum ento s nego ciav ets ou qU:J.
!rPl03I' outr a fôrm a, com
t.ida por byp othc ca ou de
r outr a rorm a
lque
qua
de
ou
eca.
:lOth
11Y;
o
acce ítar os mesmos com 1ware pt'rm iUiJ ';
"
quo a lei do K'lta dodc Ilel:
negoctos e 11l',HllOV(W os !CU
dc,
ter e~cript'wios. cind usír - seus
gsta
o
outr
em
e
war
ucte
de
do
Unidos
inte ress es dent ro e fora do Esta
noe to e coto ntes dos EstJ.do.i
imp orou
u» dtstr-icto do Colombia. terr
de
íídn
jocu
~,
to
qum
ão
e plh es estl';J.llilos, sem i-oatr-icç
t~lJci;t ;
D J·~(';'li~lÜ ac.;,je;;c1e el:Lpit:li;
~lm.'~'.:l'. !",'~}i', ,~J.lI'~ lUa:
lh mes ma
,I:t'l ,')iI>'a~ ;qu i expo stas
!'
illi!\
'llli\l
ou
ttze r toda.s
fu.t'h U11 pu.Ic sse faze r
J.r
.ic'lh
pltl't
um
qu'.J.
oebi
l<ll'ma e 01. mCS lni(
tes, c mtr a.l!, e'H11 0 [n-mcipaes agen
em qUI\ I'l'l') l' part e do m1Jwqual
IIue r Sós ou em como,
mo.l
quer
de
0'.1
os
etan tcs, d{'p'Jsi~J.d
,
pau hia de outr os ;
ncgo .:h flllC se rota cion e a este
cond uztc em gera l qual quer - , som tu,lavia. ir de enco ntro âs
mlo
lcra
que r fubr-ícunto, que r nxp '1 o com r.<Jrto~ "3 türo ttos conf erid os ás
leis do gst1'ld:J de ]lAa,w;J.l"
do.
de
corp oeaç õos pBlas leis dest e Bstu
lu, uuto rrza do, em atlÇÕes. (Jes de
4. o O capi tal dest a com puehdivi
acçõ
mil
cem
em
s
dido
ars.
l
cem ruil ($ tOO.1lOO,!)O) d"ll
imp orta ncia . do c~pital com o qua
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alIa dará Inícío ãa suas operações é de cem mil dollars, sendo cem
mil noções do um dullar cada lima.
5. 0 Os nomes e reeidsuetas de cada um tios subscriptores primWv('s do capital em ueções são os que ebatxo seguem:

\V. J. ztrket. cidade de Nova York, Nova York ;
W. P. Melhuisb, cidade de Pttsburgh, Rensylvauia ;

John W. waue, Oi! Clty, Pensylvania,
6. o A cxlstencía desta corporação será. eterna;

7. 0 A propriedade particular dos ecetoníetes não ücera suíeua

us dividas da corporação por principio algum, seja eue qual for j
8. o Os directoroa terão o direito do alterar ou emendar 09
estatutos, determinar o fundo de reserva e autorizar o dispendio
uo mesmo, hypothccas ou alienações, sem limite quanto á. Importauciu sobre a propriedade e franquias da companhia;
9, o Os directores podem, de aecõrdc com a maioria. da dírectoa-ta, designar dous ou mais de seus membros para constituírem uma
commfssão executiva que, até certo ponto, provida Da. dita resolução ou no! estatutos da dita. companhia, deverá ter e exercer 08
poderes da directoria na gestão dos negocios e Interesses da mesma
e terá poderes para autorizar o uso do seno da companhia em
todos os papeis que o requeiram. Os díractores podam, por um
voto dos ecctometas. ser divididos em duea ou tres classes, sendo
que o tempo de gestão dos do primeira classe tel'minará na reunião
annual. dos de segunda, um anue depois dessa data. e os de terceira. dous annss depois o cru cada. eloiçiio anuual realizada depois
de tal ctesstücecão e eleição o dtroctov deV01';\. ser escolhido para.
um periodo completo, dado o caso que cU<J succcda aquelte cujo
termo expirou.
Com um voto de consentimento por eecetpto, proseguindc ao
voto affirrnntivo dos pussuidorea da maíce parto de accõea emittiuas e em circulação, o dtrectcr terá poaer para disp,jr de qualquer
rõnna de todo ou p.u-te do capil.al dcA:\ corpúraçã.o.
Os estatutos devem determinar- si e até quo pente ua ecntas,
li VrL\S lle~ta. corporação, ou qualquer detrcs.cevc ser aberto pura inspecçãc dos eccíunístus. e nenhum aeclonieta terá o direito de examinnr-qualqn.n- conta, livro ou doc.nucntn dosta eoepceacão, exccpto o C'180 de ser permttttdo por lei, pelos est;.tutu~ cu por uma
l'C~Qhl,:ão dos ecetonrstas e dtrectores.
Os acctouistas o dtrectores 1.00'ão direito para. ro.dtzar as suas
reuniões e guardar rõra do Estaolo do ne'aware os Ilvrcs, üceumeutos, P:tll,li~ da C)"[l:Jl'a,':iiu em Iogar e8S0 quo os estatrltLs designem
peeíodtcno-onte, excepto o que de outro mo.ío ô exigido pela lei do
Estado de 091<'1"'30['1'1.
A corporaça-} 1 eservn-ae o direito de alterar, emendar, mudar
ou abolir qualquer provisão contida, neste certificado de incorpor-ação na rõrma agora. e de ora. em deante prescrípta pelas leis do
i!:stado do Delaware. o todos os direitos eonrendos aos emctees, di-
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por
dos mesmos, a.rtigo por artigo, sendo adoptados, de modo quetranmesmos
os
fossem
que
o
resolvid
foi
a,
meio de outra propost
scnptos para. a presente neta,
Estatut os da «Brazi lian Dâamon d Pltwer Compa ny»

Nome
I." O titulo desta, corpora ção é

nt(!zili'.1 ll

D;,(iHQI11i Placer

Compal1!!.

Escr;ptrJrio
2." O esenpto rto princip al da corporação em Delaware será
em \Vilmingtoll. Irelawa re, e ali i sorã represe ntada peta 1'he D~
la"'l'l-t ('hl):1"!tl· GIiI):;"tH llte alld TnHI Comp(m y.

Sello

;{. ~ O solte desta. companhia deverá ter rnscnpt c o nome da
corpora ção, o anno de sua cresção e as pa.t!l.vms eSello da Corpo·
rllçáo Detawc re».

4 " a). As rouníõa s annuae s de nceíoníatas terão legar nactdado de Pit tslmrg, Estado de Peneylvanta, nu pr-imeir a segunda
ellea
feira. de janeiro do cada aUDO, as 3 horas da tarde, queudc
o
devem eleger, pai' maioria de votos, a direct') ri't par" o exercíci
vindour o.
A urna ücara aliÚI't.:t pare o rcoebím cnto de ce lulas desde as
tree até as quit.eo horas da tarde.
u
,\ ruatoría \\a~ <J.rçõe~ cmutid as e em circulaç ão cnogtitu e
q" )"11"1 para I elniç'iu ou par;, a traos:l.cção lle negoeioc.

quer
b) Cada accíontsta tora direito a um voto p~r cadu acção,
,
pessoal mente ou represe ntado por seu prucui'a dnr em cansa proprla
devendo as cccões ser regiatrud.ia nos livros lia companulu vtnte
<lias antes da eleição ou de reunião ;
sar
r} O aviso dl rouurâo o o r~~lI,upt'J d'! mesma devcrão
;
rte
.nroeto
p.'ia
prescr-iptos
l't'alizaj:.~
ri) .vs l'cUDio,:~ nxt-[',vJf'!inal'ia.s ,in acctoni stas serão
que de
no logar- estabele cido pai-a as reuniões i.lDIlU<1C:~, a meDOS
c invocad as
outra fórmasej1l. «r-dona-lo pela directc rta e devem ser
direpelo se.n-otar-to, p u- pa Ií-Io por escriptn asstgna do por deus nuetores ou então por um ruquer-uncnso de poseurd crcs de maior
tres
mero Ie accees. sendo cada, nccicnís tn avisa-lo pelo menos com
devo declara r
dias de antcced eacta da roferida. reunião . Tal aviso
ser
ligetrnm enta o fim de tal rouctão e nessa assembíéa não podara
tr-!'tado nenhum outro aS3'lm.1t~ a não ser aquelle para que eHa
fOI convocada.
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2, as actas tias reuniões anteriores devem ser lidas e consideradas como approvadaa, em caso de não bevcr emendas a fazer;
3, informações dos oíüctees ;
4, informações do, commíasão ;
5, uegoctcs a tratar;
G, dtversos nesoctos ;
7, novos negocies.
O(fidH~S

6,0 Oi! offlcl.res da eoepoeação dovcm ser um presídento, um
vícc-piceí.tent«, um secretario, um tbcsouretro. um conselbcírc
geral o até <,U(,I'08 crnotacs que possam do tempos em te.npos ser

eleitos ou nomeados pela 11irectoria; o secretar:o c tue.ouretro, podem ser a mesma pessoa o vlee-presldento, pôde, si convier- aos
demais âírectores, ser o thesourelro, ou equelle cargo e o de sccre.
tario, porém nunca os tres cargos de vícc-presídentc, secretario e
tueecureteo,
Presidente
7.° O presidente deve exercer todos os poderes e cumprir com
taes deveres que a dírectoría prescreva,

Vice-presidente

8.- Na eueenc'a do presíõente. o víee-presíden'e será. ínvcsudo
de todos os poderes e eaeoutcrã todos os deveres daqnell ...
Se-rctarío, theio-rctro e conselheiro

9. O secretario, tllesoureiro e conselheiro geral devem ter poderes c exercer taos deveres que n díroctorta lhos prescreva.
0

Official pro-termo

tu. Na euscncta de qualquer offleial, a directorta pôde delegaros poderes o deveres a. qualquer entro orãoíat ou a qualquer urrector durante a ausencía daquelte,
Commissucs
11. As commíssões permanentes o extraorrünartas tJ!'ão êo-

dores e õoveres que a duvctorta lhes prescrever.
Till'los

12. Os tHulQS da. companhia devem ser emittidos, transferidos, canceltc-tos o repostos de accõrdo com as regi-as que u dtreetoria estabelecer.
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xew-cesne, Delewure, ou POI' aviso oseríptc pelo correio om 30
dias de antccedeucta pera tal pagamento <lo cada acoíontsta ao seu
endereço postal ou adrlress conhecido, a menos que o eccrcniste
desista do aviso acima mencionado, ueix:.lo do ser executado o mesmo
procedimento, tal chamada deve eer- paga tmmcttatemcntc ou
então no prazo concedido.
8.° Por proposto devidamente feita e secundada, foi resolvido
quo Deteeare Clwl'lel· (;"rl'lllee <1;1([ ]';-usl Com}J/,ny, seja pela. presente nomcadc roprcscntante desta companhia no Bstado do Delaware, para. manter um escnptono para esta companhia no dito
Estado, ter um agente <lo cargo do mesmo, cxbtbír o nome da
mesma, de accordo com o que a lei requer, guardando no mesmo
listas e cópias, como as leis do Estado de ncrawcre requerem ser
gum-dadaa no dito Estado, ttcando o secretario encarregado do
mandar umu cópia dn, suprndltn resolução á Detcv-crc Ch('rlCl· Garo.uee

Illd

Tnlsl Camp::tI:t.

V.o Foi apresentada á. reunião uma. proposta para a aequrstção
de uma propriedade e direitos que podem ser mais tarde explicitamente descrtpeos no contracto. Por proposta devidamente feita. o
unanimemente adoptada foi rcsotvuc que a dtrectorfe acceltassc o

dito contmeto em boneüoto da compnuhia., na rmpoetancra de CiDcoenta mil dolturs ($5r).OOO"') em compensação do mesmo, eomtanto
que o j ulgnmnuto tla ,Iib ôtrectorta â dita propetededc e direitos,
valham eaaoavctnicu to a dtta Impor-tnncla para esta. companhia.
tu. Por proposta devidamente feita e secundada e pelo voto
ameman vo de lodos os presentes o seguinte pronmeu!c c resolução
for-am adcptadoe:
Visto que foi concordado entre cnda, um dos incorporadores c
partes do supva.uto contructo que o capital emittido em l'ag:uncuto
da pi-opi-íetcde c lIil'cit')$ p.rra serem ndquiriuoa peta resotucêc
acima pQ."if't em evldcnnla deve incluir o capital sut.aartpto pelos
ineorpora-lcrr.s cvl.Ienctado poro.subscrtpção do capital cm acções.
tcesorvcurc..« portanto, fine n dlrcctcrta Ilquc autorizada a ueceital' a lWa m-cpr-icda lo cume inteiro p~t:~ameni.O d,IS ditas subscrtpçõea de ;,c~lics ,I'li ino.n-pnraloras (' emrutr Q íoteiro capltnl em
accõcs ll'lr.,:\s ;;(05 tncorporudorcs 011 seus represcntautet, pele respecti v a jlupo:'t:t!l'~i:t de suas !iuC,'c!'íIJçr;r.s.
11. ['OI' proposta devlda-u-nto foit-t e aooundada, fcl resolvido

que a "i: 1~~l,OI'i". nca-se nutorlzuda pala presente a comprar. do vez
em quc.n.Ic, ,-,.! prnprfedarle e similarmente procurar a execução
de tul serviço G tl·alJalho como lhe pareça. necessarfu pari> a componuta e emttur em pagamento da mesma, tal impor-tancla ou impor-tunctas ,I" tutru-o capital pago em acções desta cempunhia,
desdo que os du-octoccs julguem isso firme e resoaver compensação
para tut propriedade, serviço ou trabalho,
12. Por proposto unanimemente adoptada, os aectoulstas procederam rl. eleição por cscruüníc para directores da. companhia,
que permanecerão nos cargos até a peoxrme reunião annual do
accionistas 'J~! :\1(\ 11110 os seus succcsscrea sejam eleitos e cmpoa8;1,0108.
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sam SOl' ncceesaeíce ao complemento deste organiza.,;ão e facilitar e
levar ao enclto os uegocíos j<~ reeneenos deste companhia,
Datado do I':! de junho do 1906. - Rf!l]Jh C. Lup'lm.- J. S.
)Jille,'.- 11". J. Xir/:el._ W. F. Melhtlish. - W. P. Melhll.i.shJu_
nior.- Jvhll ·W. Wait:,-F. J;il/OJl Johllson por seu procurador,
W. ,1. Zirkel ,
Estiveram presentes á reunião os Srs , ''oi. J, Zirkel. W. F.
Xíelhutsh, W. F. MClllUish Juulor- c .1. S. Miller.
O Sr. \V. J. Zirkel foi escolhido para presidente e o Sr. \I'.
F. Melhulsh para secretario, ambos tampomrlcs,
O secrotm-íc apresentou e leu a doststeneta do aviso da. reltnião
assignndn por tcdos os ôtrectorcs. sondo resolvido que f05Se a mesma
transcripta para a presente e-ta c depois nrct.Iveda.
As ectas dn primeira reunião de incorporadores foram eppro-

vedas.
Os seauíntes soohnres foram eleitos ctúcíaes da, companhia.
para ser-virem por espaço de um annc até a primeira reunião annual
do ecotonístas ou até que seus successorus sejam eleitos e cmpoesados,
Presidente, 'V. ,I. Zírkel; víoe-presidente, John W. wens : secretario o thosoureirc, W. F. Melhuish,
DepGi~ fie empossado, pa-son então o presidente a. occupar- a
presldenein da. reuntão .
Pelo :-:['. \V . .1. Z~rl,r.! e HUS asscíadoe fui apre-entado um
eourracto pelo qual accordum cru entregar- a esta companhia. titutce garauttôes de urna Pl'opl'iodade. consistindo esta de mars cu
menos uma milha de extensão du leito do rio denomiuado do
-turemo- no Estado rle i,!ilJasG2r;lo.", Itraai}, Amer íca 110 Sul, em
troca de ô'J,ono acções do cal'iL,l desta companhia, o quo foi
ccccuo c nppr-ovndo por todos os drrectcrcs. seu.to então reectvtdc
que o Jll"l'~ill'.f't!) '; o tnescurtíro ftqur-m e, pela peeeento. sejam
;:lltu,'iz,~(jc,.; a cmittu- as di';I,~ I".'.((J() accõcs d.) capital desta compauhia c-rr; L,y,);,(!o uit" ::;'1'. '\. J. Zi:kel e seu" ossccladcs. de: undcudo <lu r.r onímcnto üc .ntormc cõcs ~c.<.:u: na do quo os titulas
\cl"JI:d{'ÍI'(S dessn proprlc.lude cstovam em mãos e deposite do F.
:.liliGn .tonn-on. do Diarunutina, Brcz.il, dtrector restdeuto desta.
companhia. narJl'ollc peiz; ."(0110 quo tacs t2Illks permanecerão em
~Q\I podr~·. 1'01' conta desta c.mpuubte., até flue f ....ju :.t me-rua rorpura,/, o 1"pgbtrr,l!a WJ !'lrazit.

""uh l'lais hnven-Ic :.t uatnr r,.i encerra-Ia a

}I',·Udli.<.'I,

~D~.,;10.

- W, F.

Sl'clrlal·i·.J.

PítL1Jm'g:h, pcnsvlvauia. ::: .to setembro de 190, - R~uniilo de
dírectorcs da llrosííí-in Dil',;/<J;1'! Plrccr CompU/'?!, roa!h(ldit eu
da.t,t r.c.m., o.!:,'ll'ada, achaudo-se presentes o~ Sra. \\'. J. Zlrkel,
Vv , 1·'. MI'llllli~i1, W. F. Mel!ll.lisll.JunioJ' c J, ,.,. xuncr.
O Sr. w. J. Zit'kul npr cscntou a ,nfuJ'nJsção do S1'. F. IIlill'n
.rohnsou, de que lima cer-ta parte do rio Jeqult.inhcnha., ccnhecida
como secção 11. ~:; c avcrt.. nda nu livro de r-cgístros de ntemanuu.,
l~l'~zi!, como pcrt -ncemlo aos Srs, UI'. A. Cerl~tH e Eulaliu sctos.
e,'lIsi~;io<l,) r tn cerca de 'l1l:\tI'O ,1. cíuco milhas de extensão, mais cu
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ões do Esmonos, e de aCCOl'l!O com as leis de mineraç ão c concess
Milton
tado de Minas oerece, Brasil. sobre ao qual tem o SI'. F. hia;
foi
,J onnson uma opção, pode ser comprada. por esta compan
reserva
então resolvid o que 4/1.000 eccõcs restante s do capital ede~eU8
~S90
desta compan hia sejam entrcsu ce ao SI', W. ,I. ztrket
mencio nada.
ctadoa como pagame nto integra l (la. propr-iedade acima
çõee
As ditas accões devem SOl" entregu es depende ndo de íutorma em
se
achamdade
proprie
dita
da
tltulos
os
que
do
avtso
seguras e
conta.
mão do Sr. F. Milton Johnson c que serão por olI) retidos pornte
I'Cdeste comjea ute até que a mesma tenha sido compet enteme
gistl'ada..
Nada mais havend o a tratar, foi euccrrn da Uscssãcv-, W. F.
loI:UlnL h, sccreta no .
PittsblH'g'll, Pensylv ani 1,12 de novemb ro uo 19'15.
Y.
Reunião de dtrecto res da lJi"<loili fl" D"!Ilwn d PfI,lCC1' C"mp'lI1
de norealizad a em PittslJu l'gh, Pensyl v.una, !l,1 t;CgU!ll!::l.· rotra, 12\V. F.
vcrnbrc tio I'JOG, aehendo -se piesente-, os SI'';. \\' . .1. Zil'kel,
Meüurish, \V. F. MeHlUish re. e J. S, MilIé'l'.
a
O proaldente duelara aberta a sessão (J em seguida foi adcptad
seja elevado
a resolução d.) que o capit:\1 em eccõcs da compan hia
it\C01'de:-:;j().l.QOO;o a. $:)()().O~O,oo (J quo o ort.. -t-ôcs arugoe de
segue:
abaixo
como
lido
e
do
emenda
,'loja
popa\'i1,o
«Art. 4. 0 A lmporta ncla do capita.l autoriza do em accões dest(l,
em
oompan ut-, o do quinhen tos mil doüars (.';;000.000,00), dividido
quluhon t.ra mil acções do \'(\101' de um dJllal' cada uma. iniciará os
O capi~al em acçõea com o qual esta compan hia
em
seus negocies, é ,le quinhen tos mil dollars (500. \10 l,O') dividido
quinhen tas mil eccoee de um dollar cada uma.»
de
neaotvo-se arnda mais que seja convoc.vta uma. reuntão
p.n'a o fim de
lDOG,
rlc
ro
uovemu
de
IS
ira,
terça-fe
parti,
tas
acetouts
decldír a. quostáo acima.
Nada, mais havendo a. tl'at Ir, f,i encerra -Ia a se,""'ão .-1V. F.
1l1cfhl"s h, seceotai-to .
PittSOlU'gh, p.uisvlv anin, 13 do novemb ro de 19,1G.
y,
Reuui.ío de ilcci(llli-"b-" da. R r a~jli();1 Dii1lilOHd Ptocer Comprm
de
fim
o
para.
1006,
de
ro
novcm'r
de
13
tra.
terca-rc
realizad a. na.
to
deci.Hr pró ou contra, a resoluç ão da tlirc~toria para o augmen
para quitio capital em acções desta. compan hia ,lc com mil .Ioltars
c 1'0nhcntus mil dollurs , Estiver am present es acotontsto.s por siacções
preaeot e.toe por procura ção, perürae ndo um teto! de 59.!188
do capital emtutd c de (,0.000 eecõcs.
de
Foram nomeados esceutroedoros para. receber os votos
S. Mfllcr-,
acoíont stcs os seguint es srs. W. 1". Melhuish Junior o J. tas,
declaque. depois de haverem recebi lo as cédulas dos acc'onis
raram o seguint e resultad o da eleição :
Numero total das neçães emtrüd as so(,O.OUO
gundo a declara ção do secretar io •..
59.998
.
Numero total de votos
59.998
Numero de votos em favor da. resolução
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Resolveu-se então que os crücíaes da companhia procurassem
por intermédio da Delaw(J,j'e Charter G!~ara71tee and Tnut Company,
obter a autorização necessarta para o augmento de eapltal, de aocardo com a resolução crterectda .
Nada mais havendo a tratar, fui encerrada a sessão. - W. F.
Melhu;sh.
ACTA DA REl::<II.\O DA DiRECTORIA DA c BRAZIl.lA:'\i" DIAMOND PLACER
COMPAl\Y »

Reulizada no escr-iptcrlo da companhia, Machesoy Building,
Pittisblll'l{h, Pcnsyl ..auía, no aabbudo, 17 de novembro de 190G, as
12 horas do dia, achando-se presentes os seguintes senhores: 'V.
J. Zirkel, W. F. Melhuisll, \V. F. Melbnísh Junior e J. S. MílIer.
O Sr. \V. J. ztrnct occupando a preaídencta apresenta ao soa
resignação desse cargo de drrectoi- da companhia, a qual é eceeíta
depois de discutida, sendo então, por proposta devidamentn feita,
secundada. e levada a effeito, eleito em substituição daquelíe restgnatario o Sr. P. I,. Logan, o qual foi tmmedíatemento empossado.
O Sr. J. S. Millcr apresentou a sua resignação do cargo que
oecupava na dlractor-ia., a qual depois de discutida foi acceíta, sendo
então, por proposta devidamente feita. e secundada, elctto membro
da director!a em substituição âquelle o Si'. wm. M, Ore. que foi
Immeôtatnmentc empossado.
O Sr. W. F. Meltruish Junior apresentou a sua resignação do
cargo quo cccupava na dlrectorta, a qual depois de discutida foi
accenn sendo então por propoate devidamente feita e secundada,
eleito membro da dtrectcnn em substituição a este, 081'. P. I.
Logan, que foi jmmedtataruente empossado.
Por proposta devidamente feita, secundada e levada a enettc,
foi resolvido que rosso augmentado o numero de dircctoaes,
Por outra proposta devidamente feita o secundada foi eleito
membro da dírnctoria o SI'. Cnaetes Pitzgemld ,
O Sr. Jolm \V. Waitz apresentou ~ Sua resignação do cargo de
vicc-presideDte. a. qual, lkpois de discutida, fui Receita, aonde,
por proposta devfdarnento feita (J secundada, cleito para. subsntuil-u nesse cargo o Sr. wm. M. orr, que foi immcdiatamente
empossado.
Foi apresentada a seguinte rcsolucãc que, depois do discutida
foi, por proposta devidamente tuíta, secundada, lavada. a eüctto:
visto quo existe um erro na confecção da aota da reunião do
aeclcuistae desta companhia, relliz<l.da a 2 dejunbo de I!J05,
reonüca-sc que a Irnportanoia autorizndn pelos aecloeíataa a ser
despendida com a compra dc certa propnoda-rc em vez de S60.006,oo
como foi dito, seja. essa ímpcetencte do $50.000,''", sondo deliberado que soj<~ feita na presente neta essa correeção.
Por proposta devidamente feita, secundada e levada a offeito,
foi resolvido que os dírectorea desta companhia sejam e pela presente fiquem autorizados a dirigir, em nome e tavoe da companhia,
por indicação propr-la, feita 90b o seuo desta companhia, para no-
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que
emenda do, coenemdc-ee o art. 4~ dos artigos de incorpo ração
passará a ser lido como abaixe segue:
c Até. 4', artigos de Incorporação.
A tmpceta ecte do capHa.l autoriza do em a.CÇÕBS desta compa-nhia. é de quinhen tos mil dellars ($5:J0.OOO,~O), dividido em quiuhen
import. mcia da
tas mil acçõ03 do um ($1.00) dollar cada. um. A suas
operações é
capital em seções como qual elIa dará. inicio ás
tas mil
de quinhen tos mil ($:>00.000,°°) dollars, dividido em quinh.en
a cocsttt atacções do valor de um ($1.00) dollar cada uma »; e quo
modo a
ção ou ccrti ficado de incorporação seja assim emendado, de
condita
da
quarto
pho
paregra
o
a
constitu
e
soja
e
que o seguint
saber:
a
ração,
incorpo
de
dc
stituiçã o 011 certtüce
«,\rt. 4q , arttgoa de incorporação.
A lmpcr-t ancla do c~pito.l autoriz ado em eceõee desh compan hia
qutoaen tas
é do quinhentos mil ($500.000.°°) dellars dividido emneía
do camil eccõas de um ($1.00) dollar cada. uma. A tmporta
es é de
pital em eccõcs com o qual eüe darü inicio ás su IS operaçõ
tas
quinhen tos mil ($500.000,·") aoners. sendo dividido em quinhen
e couvemil aecõee de um (,,1.00) doltar cada uma. »; e pela. present
terá lagar
ca-so uma reunião dos necíontstas desta. compan hia que
ro do annc de
na cidade de Pit~burgh, na terça- feira, 13 de novembdelibera
ção do
Nosso senhor de 190~;, às 10 horas da manhã, para
projocto acima.
C'1rli(icl,/do de

n1Udal1ç/1

A BY/13ilian Diamon d PlaC(J1' CQmpa» y. corpora ção organiz ada
sob as leis do Estado do Delevar e, íaz e pela present e certHlcEIe. que
mente dena reunião dos accíouís tas da dita corpora ção, i-egutav
hia.
vídame nte convocada e reanzad e no cecrtptc no da compan
de Nosso
na cidade de pl ttsburg u, nos 12 utas de novomurc üo anuo
acetoSenhor de 1900, ás la horas d,\ manhã, foi vetada pelos
incorpo ração da.
matas a proposta para a emendo. do cel'tilicado do
do
dita compan hia, sundu emendado o ~ 4~ do dito oerftâca do
:
e
seguint
fÓl'm'\
da
lido
ser
modo a
«§ 4." Artigol 'de íncorpn ração.
compaA ímportu ncíe do capi,al autoriz ado em acçÕIJ8 desta
tas
nhia (~ de quinhen tos mil \$'501),000,") dcllars dividido em quinhen
aucia
mil ecções de um ($! .00) (I,dlar cada uma , A trnpor-t
inicio aos seus
do capital em aoçêas com o qual etta rlal';i sendo
quinhen tas
nogoeíos é de quinnen toa mil dotters ($500.000."')
foi úemil acçõcs de um ($\.00) dollar- cada uma.,» A dita votaçãofim
pela
caüsa.la e condua tta por dous juizes nomeados paraosesse
juizes contadita reunião e para compte monto da dita votação
contra, quer
ram c vertüca eam o numere de eeeões votadas , quer
pcsa fa.vor d í, propost a de emenda , deelara udo quo as pessoas
di~ col'plJmçâ:o
da.
eccõee
de
classe
cada
de
maioria
da.
a
sutdora
Iahaviam votado pal'tl, a emenda propost a; tendo os ditos juizesndo
deolura
ta.
duplica.
em
do
certifica
aeto,
o
com
vreõc, de accôedo
o numero de aoções que votaram pró e contra o. emenda reepe-
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cnvamcctc, subscrevendo C entregando OS mesmo! ao secretario da.
companhia, sendo a cópia em duplicata desse certificado fica anue:xada a esta. Parecendo, pelo certificado de juizes que as pessoas
possuidoras da maior parte de acçõee de cada classe do cepí tat da
dita corporação, votaram a favor da. emenda.
Em testemunho do que a dib corporação lavrou este eartiftcado para ser feito e executado pelo presidente e secretar-to,
sendo também a elle afflxado o seno da corporação. aos 13 dial!! de
novembro do anuo de 1"05$0 Senhor de W06. - W. J. ZiI'hel, presídcnte.- W. F. JIelhuish, secretario.
S'

Condado do Allegbeny- Estado d'l. pensyívnnia.
oer-ttüco que aos 13 dias de novembro do anno de Nosso Se-

nnor de 1900, perante mim abaixo nsslgnado, taoeuíão publico
no o para o para o dito Estado da. Pensvlvaniu, compareceu peesoatmentc \V • .I. lirltel, presidente de n!"a~i[jafl Di"mol1à Ptocer
Camp'''lY, corporação aqui mencionada e a. qual executou O certrâcadc precedente. conhecido de ruim como o próprio tende reconhecido o dita certificado como seu actc e feito. o o ecto e feito da.
dita corporação, o (lUO o seno ao mesmo arüxado é o seno commum
da companhia e que o actc de asaignar-, settar e entrega do mesmo
foi devidamente autortzado pela uírectcne da dita corporacãoc--.
w. F. Xellwish Juníor; ta,bcHiiio publico.
DUPLICATA
CJ::RTIl'lC\(>O DOS JUIZES. REr;;.;J:i.o DE ACCIO"'lgTA~ DA
nL\:lION[) T'LA(.;;a COMI'ANY»

.. ORAZILIA.N

Nós, abaixo esetanedoe, pelo presente certificamos que a reunião do acctonístes da nl'(f;i1j.!Yl Dia»low/ Pluc/w CamjJany. coavocada para o fim de considerar uma emenda no c'}rti6.cado de Incorpor-ação da dita companhia, de modo a emendes o paregeepno 4·
(los artigos de incorporação como abaixo segue:
A impcrtancia do capital autorizado em acçõell desta compunuíe, ê de quinhentos mil doífaes (8500.000,0
dtvtdtdo em qui.
nhentaa mil acçõee de um dollal' ($I.OO) cada uma. A ímportencta
do capital em accõcs com o qual. alia dará inicia ás suas operações
é de quinhentos mil doüoes (."SOO.OOO,V"), sendo quinhentas mil
acções de um douar (.SI (0) cada uma; e que a constituição ou
ceeuncedo de incorporação seja desta fôrma emendado, de modo
que o seguinte seja e constitua o paragrapho quarto da dita con.
stltuição ou certificado de incorporação, a saber:
A ímportancla, do capital autorizado em acçües desta companhla é de quinhentos rol! dollars, ($500.000,00) dividido em qaínuentas mil eeções de um ($1.0:1) .loltar eüdn uma. A tmportancte
do capital em acções com o qual ette dará. inicio as suas operações é
de quinhentos mil doltars, (S500.000,O~) sendo qulnhoutas mil Mções
de um ($1.00) dcltar cada uma; e que os dites auusenpecres desta
0) ,

."
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votação
documento foram nomeados para dirigir a eleição pl.l'a ti.ação
dos
desta emenda, tendo os mesmos decidido sobre 3. quatíüc
contado
ellea
per
foi
votação
a
da
temnoe
de
depois
e
s
eleitore
o numero lia ccczes votadas pro e contra, respect ivamen te, á dita
emenda como segue :
CODtq, a emeDd&

Em favor tia c nOI1I&

Nenhuma acçâo
Pelo present e declaramos quo a. maioria das eccões êo capital
a; em
da dlte, cerpera ção foi 'lotada em favor da. emenda propost
ro de
novemb
de
dias
treze
aos
este,
mos
eestgna
que
do
nho
testemu
59.998 accses

l!JOG.- J. S. Millcl' .- W. F. Melhllis h Junif)I·.
Importa ncin total do capital emlttld o em noções -

GO.OO()

acções.
EST.\DO [>E DEL.\ \\",\RE -

SECREL \P.IA

»e

ESTADO

gstado de DeEu, Joseph L. ceuelt, secretar io da Eotado docópia
do ceeulawara, certifico que o documento anterio r ê a fiel
to
âcado de emenda do certtâca do de incorporação para o augmen
y, recedo capital em neções da BJ'u:;ilulIl Diamon d Píacer Com[lan
de novembro
bida e arebtva da nesta secieto eía aos deeesets dias
aasígno o
que
do
nho
testemu
Em
1905.
de
Senhor
Nosso
do anuo de
dias
deseseís
nos
Dever
em
ort!.cil'.l
seno
o
com
present e, que seno
de novembro do anuo do xosso Senhor de mil novecentos e seis.Jos, L. Cahall, secreta rio de Estado.
(CondJ.do de New Castle}
s a
e feiEstado de Delware - arcutve eo no cavtorto de arcuívoscorpodas
urchivu
,
condado
dito
o
par-a
e
no
gtou,
to em wasntc
ro de
rações N. livro 2, pagiua z l I{, aos desesete dias de novemb
o eeuo
1005. Em testemunho do que eseígno e séllo o presenteH.com
Dellamy,
orncíet deste cartorto no dia. e ermo acima dito - H.
arcmví sta.
Nada mais havendo a tratar foi por proposta encerra da a
sessão.s-, 'V. r. Melhlds il, secreta rio.
Pettabu rgh, Pcnsylv ania, Estados untuos dn América, 23 de
novembro rle 1906.
PlaceJ' ComPelo presente certifico que fi, Bn(~ilian Diamon dColonia
l Trust
pany depositou, a credito da dtte compan hia, na.
da. America.,
PiHsbul"(J'I, Pcnsylv anla, Estados Unidos
Compan ll
M )
aos vinte e
a quantia de c.ocoante e deus mil dollars ($52.0lXI.
C.
tree dias de novemb ro do anno dEJ Nosso scnuor de 1906.-R omer.
gh.
8te1ml·t , tbesour ctro da ('Qlú;zi,1l Tr>'sl ComprnJy O( PillsfJllr
s s
de Pen3ylva.oia - Aos vinte
Estado
njAlleghe
de
o
Condad
compac tres dias de novembro do anno de xossc Senhor de 1900,
receu pessoetmento perante mim, tabelJiào publico. ua e para, a

or
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ania ,
cídade de Pittsbu rg. Condado de Alleghu ay, Estado d,\ Peusylv , que
proprio
o
cujo
do
conheci
mim
de
gtvart,
C.
Homer
o senhor
diz que é o mesoutendo devldamense jurado de accordo com a. lei,pensytv
anía, e que a
retro <ta. Colonia l 'l"'tlsl Gompany O{ P.U$lm,·!/h,
e

decluraçâo aelmn verdadetra e ccerecte, no sou entendi mento
juizo. - W. F, Jlel1wish hdi'll", tabel lião publico .
ss
é

tunJaalo (lo ,\ lJog11'<!lY.
Estado de Pensytv unia-c- Eu, \VIU. DJd,j~, cscrtvã c do Tribun al
de Paz, no e para o Condado (La Alleghc ny, no Estado de pensrtcertifico
vanre, o mesmo sendo Tribuna l de AI'Chivo, pelo pres -nte
instrum ento
que o senhor W. F. Meluuls h Junior, perante o qual oem
que udmlcseetpto nnoexo foi jur-ado, ou reconhe cido, na opoca
, era
ntstcou tal jnr-unn nto ou tomada de prova, 01\ reconhc canento
o, juramo ncebeuíã o pa'Jlko o dlto condado . deYÍll1l.111cnt(~ nomo.rd
strar
tado c autcrtz. utc por- lei do Estado de pensylv uula u admini
ras o outros meteujlu'alllclltu~ e fazer roconuo cnuentc s de escriptu
E que
mantos nu mesmo Esta-lu quo tenham rlc ser urchivn dos ,
e
estou trem tamtu.u-ízauo Cem a Sua tettra o ereto verdade irament

e que
quo a [\ssig-na.~llra do jurame ntado, ou ceruêca do, O genuína ,com
U~
accordo
de
ctdo
reconhe
c
do
executa
foi
ent.,
tnsnum
o dito
lcls do Fstado •
Em testemu nho do que nssígnc o presente em quo puz o seílo
ro
dos ditos b-ibuna es, dado em Ptttsbu rgu, aos 23 dias de covemc
do afino .te xosso Senhor de 191:;,-

Willi(l);~ Dad<ls,

escrivã o.

PLACBft
U",T.\ DO;; ACCJO.','I ST.\S l!A. .'I'!UI.ZIL L\.'\ DIA:'-1J.': D

P. L. r.ogan. negociante, Pittsbnl 'gh Pa .....
.tohn \V. Waitz, «Io,n, kerozen c, Oil City , Pa.,
\Vm. M.On, menutu cturoü-o , Pitlsbul 'giJ t-e.
.
\V. J. Zirl~el, Pitt<;burgh Pa .•• ·
\V. F. Mclbuls h, Pittsbu rgll Pa •. , •. , .•.....
cluu-tos Pit7.~"I\1.ld. Dcunan tína, Brazil ..,.,.
F. :'>Iilton .ionnson, fJi:l.!lmnl,in;t, ueeatt. ...••
..
R, C. Luptvn , Delnwure, Pito

nEC!tET O:N. r;;j".! -

00.000

10 .uoo

42.000
5.000

CO~IPA!' \Y

:-; 40.000
5.000
5.000

5.000
5.000

5.nOO
3

2.501}

3.500
2.500

:! .5()d

Df: 21 DF. FE>Gl>:; lRO Df: 1007

para esAut')1·í7.(1 o e ont r-ac c com '~lanocl lIenriqu es de S~ Filho
'n.i8"
nioa
tolepho
linha
da
po~tos
nos
r,o
se:;un.lo
tenol",. um
llo.
t,:nto<'1 1["" " capital 1a :.':lI·~lllyha o o por to ,1" C;,h",lc
í

o I'rC'iUlcI1Je (1,\ llCpolUhc I, dos E_t:l.·'os Unidos .10 Brnzfl,
conattC.lEl"ll·lo no que i-o LHI'l P I \1 moot n":l1'l'l'le~ do S.~ Filho,
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autor-íz.ucessionru-ín ua Emprez'l- 'rolepno uícn [!<l. Paeahy bc.reso tve
nlca
o assontu mcuto l1J um segundo tio nos postes da linha telepho llo,
de Cabede
entro a capital do E~tadr) da, Parnhy ba c o porto
de accordo
pert inocnto á commtssão do mouro» W1Cllt~S desse porto,Ministr
o de
com as clausul as que com csto vão as>Í:{llau:Ls pelo
Esttub (la ludusti- la Yill.ção c Obras Publica s.
Rio da Janeiro , 2l (te rcveruír o do 1907, I~o (l:~ ncouuu ca.
AI'TO'>$n .u.r.csr o Monam .i I't::<r.;,\.
)li!Jlld Ca/,ij');\ ((,,_ j'in G A/Jne:da .
Clausul as

'l.

CJH9 se refere o decr-eto 11_ G38Z. des tn dnt-r

Olil'i"a·s() o rcntrac t.mb- a couserr .u- toda a Iínhn. sem direito
rcmum- ração atguma ..
pelo
A «cnsorvucão oompre hendc: l'(J,a(!;t da pic11\k1, que tcrá,mente
. menos, oito metros do Inrcura , U J modo a protege r perfeitaeal-n ;
a linha, derruba ndo n , ,,1'\"01'(:,; altas 'llle possam uaumttl os c a
a snlistitui<;ã.o de poste; c cllleurl~~; a tavaqem dos tso'a.lor
tornar
';n1Jstitlt:ção dus quo se c~lru.",~]'rm; «tem de fio. quando se o OI{
nccess.u -ro, e a l·Cp;;!';t.;'!:'} Ilr' quulque r' acctdcn tc flue ütmcult
illtel'rO llll\'t;t co:um\llli':~\I;,[h t·'le;nhouic,\,
11

l!

-c
T,;,h V(]Z que o sen-i,") tetcpnontco s.' intrlTum llJl'. ou da,
(l cucurre .sulo
ha,
P;ll'ahy
c
Il'l
Cit!H::.l·)
entre
j')1"lal' tlel't:dt'lIJ.so,
OI1tI'a
('stu,:;(i) wlegl'ltp hic;t .te P.tl\thy!l:1. avís uü por c.cr-íplo ou de tetomaueir a l'api<la c convcn tcut, ao encar-regado d;t eslao;:ao,
ph'.lllic, do CO:lh'M.L(l.nt~. ;,Ii'll ,.1,' ""1' r-estabe lectdc o serviço

nr
."i . 1, l!.lkl'rIlJlI;,ã·J dur.n: m.us (lo (1';'-'; dias, a I:CjlWliç,1.'l Geral
por
dos Tolcgl'n.[lli(); p<)(lcr.i m vndir razcc a reparaç ão l!« nnna
tante,
pessoal ";011, correo.t o t.nto, M despoza s }l01' conta do ocntmc
da
sah-o ca-» extraord iu.u-lo (l\! motrvo do E.\l":a mntor, a juizo
l'ellal'l,i,.'Ll,'J.
lV

ado
A Rern.rti ção «cent UtH Telegra phos uosigll;l.l';i um empreg
e coupara (J(1l visitas per-Io Iioas llsc.tliza l' a, execuçã o <lo present-ías
ao
necesar
u-ooto o roclama.r do contrcc t.uue as provide ncias
bom funcoio namanto ti n, ltnha, dando de tu-lo aciencíu ao respectivo chore de dtstrtct o.
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v
o connnc tautc uln-lgu-se a ill',tallal' gratnit.1.1l'ClJi,{ appareí hotelephonlcox no escnuto no e na l'<'!;!t!en CÍ;t (/0 cboro da.' commts
são

de Mcl!loriUIll;lIt,os do t-orto e na estação tl'lc~l'ap!Jic:t '/0 Puruhjl
ur,
com du-eit.r n e uühz.u' cm de {llIla a I'1'Llo tdl)ll!l" nka.

o present e contracto vigOl'al'1t, em quanto fOI'

ouíontc ao
Govern o Federal o não prejudic ar- os interess es \'0111 RCII1\rti
ç,'to
nerat dcs Telegl·aphu~. reverten do a essa ropill'tiç;o;t
'í1J todo o material tia Iluhn , som ln.lemn tzação alguma , quando

nn-

do
o conh'u'·/,'!. !I!'!I"i" ,lo, primeiro." cmoo nn-ios dI' runcclorescindi
narnento,
nmnudo , porsm . ."l'l contrac tnutc () Uil'CitO de reth-nr 0'80 materia
l,
sem fl!'t'jn,J iclr I) runecic nemcnt o da I:J:lln do oovorno
, si [l.
l'pgei"ãn se f':!"edll.1t' d{,lItro do,; ]lI"[mciro< dn,.'" aOI1".", a partir
,h
,bl:l'~:' l-,:-:n ,(":' , ,I,) PI'C""iJ1' C,'uII':" ·[".

Y1!
P,\,!!",ll';\ <l eontmo tnnto uma multa de 1008, sl, nvlsndo [lo
,Irna li:J1n. não o' ôzor snunr logo complo ttouente ,

feito~

'lU

E,te coutrcc to flcn úe pleno ;lil'(~i!oo re.n-ln.tbloo o
! .Io
sua linha pertencendo ao covorn c se.n que o conn-acma.teria
tantc tenun

diJ'oit'J ;\ iW!é''l1nizaç:'!'J ll.rf';uma.};j este dch:Il', Per n-cs vezes
vortâcadas,

do bem executar- o serviço omctar

it que so otu-tga .
Rio /1(' Jnnelrc , 21 de rcvorot ro (lo f!"'(}7.- Jfi!mcl CalmoH ,I"
Fin e Al"i,:i'{".

DEC'-"i.ETO N. ü3<;3 -

[)E'?3 DE HTERU RO DE 1007

A1JN ao )!in;;;!cr io da Fazcn,ta o credito ,lo !OO:OO(I~,
s"!,ptcnlcn!~.r
:i v<i'r!>a ;,~ _ Pension istas _ 010 c'<cl'cici o dr 100G.

o Preside nte da Republjea dos Estados Unidos
usando da. autoriza ção contida no art. 26, D. I, da leidoD.Brazil,
1453,
de 30 de dezemb ro de 1905, c tendo ouvido o Tribuna l de Contas,
na conrormídaco do art. 2 § 2<', n . 2, tettre c, do decreto
legislativo n, 392, de 8 de outubro de 1896 :
Resolve abrir ao Mlnlster-ío da Fazenda o credito de
$,
snpplem entae ao n. 5, do art. 25, da Iot n.I453 , de 30100:000
de deQ

,
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zembro do 1005, para oceorrer ao pagamento das despesas da
referida verba.
Rio do Janeiro, 23 de fevereiro de 191)7, 19° U,t Repubhoa,

ilECRETO '\.

Gj~l-

1':0: 2{) DE

FEVEREIRO

I'E

]:1)7

o Presidente da Republica. dos Estados Unidos do BrazilUsando da autor-ização concedida pejo art. 30 da lei n. 322, de
8 de novembro do 1895 :
Decreta:
.... rügo unlco, Fica. crendo um Consulado em Ll;I,zl~', no Im-

perto da auemanua.
Ri') de janeiro, 'Si de revorotrc de

1~'Oi, H)'

(IJ. Rq,Il"liCJ..

An· .c.sc At·c:t·STO MORl:,,:\ P::,c' v .

Rio· !J;'''''''').
lJECJmfO N, 6335Al'f.

"'I

I

E

:~8

D::

l'õ;I'lHU[to!;

·.jinj·""'iv dJ GLl'''·'''' ., cr : ~i!D d., 2~:1;~'!(','.,
,,; I. n. '" >. h 1-.·i ( l . j,;n. ,!,. :;(1 ,k ,!•.:"."",\,,\

-;

-11 :']. '1··,0[,,,,

~?

I'

o presidente da IlrpllbIL'."l. dos Estados L'ui.Ios co lk.nil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, In Iórmn do disposto no
tl.l't. 2°, ~ 2°, n. 2, lcttl'a c, do decreto íogtsrauvo n. 39:, de 8 de
outubro de 18fJ0 e usando da autorização conferida pelo art. ;H
11<. lei n. !617,de30 de dezembro de 1906, resolve nbetr ao Ministorto da Guerra o credito de 223:201.1$, supplementnr- ao art.~,
§ 5° - tnstrucção ),lilitar- da mesma lei D. 1617, paru, em execução
do decreto legislativo n , 15';0, de I de setembro de 190(;, combinado
com o art. 77 da lei n , l,liJ, de \} de janeiro do referido anno, attender ao pagamento de vencimentos do pessoal docente dos institutos
militares de ensino nos exercícios do I9U:j e 1907,
Rio .íe ranetco, 23 de revcccirc ,Ie 1U;)7, IflGlh Rcp-thãca,
AFFO:<fSO

.u-cusro

UOREIRA PE:":"A.

Hermes R. da Fonseca.

3H2

n,lr".'·'·, 'i";)I';" ,.r,. 700:000:;
(11 ),!i;];"t.el'c(, ,L, OI\<"\T.1 (> c tc.lilu
I' 17, ,k111
p"ra QXPPllÇáo ,;., di·';I'·c·~I', n . aJ'!. ;!J. 1"'1':1 ,'. . '" 1<-; li.
,te d"ZCH,1>l 'O .lc !.:'(,,;.

'\~'l'e

do Bl'azil,
o Preside nte do. Republica dos Estados Lntdos
do dtspoeto DO
tendo cuvkto o Tribuna l de Contas, n fi. rórrua tivú
u. :j92, de
twt , 2°, f. 2°, D.~, 'ettra c, do decreto i(','?i.~b
dn Guoerc o
8 de outubro de ISSO, reserve nbrir no ~linisk]io
com a
credite e:ll,l aordíno rto (te 700:000$, dteunad o a dcspezosdisposto
arquisiç iio da lll;:{'nd:l. de Sapopem ba, para execução tio1906.
uo art. '~:1, lcttr:l ',da. lei n. 11',17, do 31) de dezemb ro de
Rio U'l J:uwi:'''. '!~ de fl:"l"erc~r;, de 100-;. :::" <lo. ltepubtí cn.
/,~-ca""'('

Arrox-o

::r-r:r.1RA PE'\XA.

II"l'l;;~S r~. ,I"

"C'I/SCC" .

No Jiftca- " '1'1.

o Pr.stdon:c <in. Rcpuhlica ':c;; E:;t:o.l!r", Lnidos do Breail,
reconhe cendo c íuccnventcncr» U;': creaçã» do servíec de rr gisfros
dos Negocie
dos avisos e Ilo:'ta:L s oxpedulcs pelo ~lj))deljoresotvc
deterda Gl1Cl'l'O como a r.rauca o tem d~::lOn,,':':I'\",
do
nnnar u SuPP~("':;" drw'! registro "n, arlq;ç;\(. do systema
encuder nacâc das l::,\nut,u: de tee., D.Yl".> c portnria s, âeando

I.'.pl'!()nesse parte modU'..c::l,'.h o art. ,jc.leltt· :; fi, d" r'·:,:l:1<-.Jl'c.nto

vado pelo decreto n , :,'380. de 18 de ulnH 'le
!U<)d~.1a.n~~f(.:::·~dc n.'Hl1\ I:",h )',,;,

nl~c!tE1'(I

:·br'l.:

i-

de, k cpublio n,

.~.'--':~:() ],1.

X. C35E'- h: ,',3 I , '

DJ. '·Cf·"bl',~ ~.:(; " l">toh "e

IH'~,

"

"'~~nle

J[l:j7

<10 1;;,,(:'.<10

,)(. r.».;

,:,1 ," 11,) i;!',lzil'
I:,dado tl;l )lltl·illil:1.
,'."
..
~:iJli';
p
(':q.\():~
I:,,:"
.\tt,,::l l.' rllh a· rp'"
d, ú:'.
(' us.uulu ti" :\l'kL:;' d;;.) l'r'~I.''''J:{h 1',.:,) o i : . l~'. u , J:\ Ir·lh·"
:
ki u. 1';1'7, lk;~ 'õ, ,i. 'c":",'':' ti.. ;'. '!C" ~ ".:1:1') J';'.";I,\I", decrete
01',',', t1':t"~ ,'o I: :"1"'1 :\ ';"~ 1·:.0
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EXr.';UT[VO

.\rt. 1.0 E' approvado u regulamento da Escore, de Marinha
Mercante do rctado du I'arã, que a este acompanha, assrgnedo pejo
oontru-almlrautc Alexandr-ino Faria de Aleucar-, l\Iinisfro de Estado
da :-'Ial'ioha.
Art. 2. 0 rtcam rovozados o regulamento n,UIl(':,\O na decreto
n, 1362, de 20 de ;:1'1'11 de l~m, l' d('m~i!; di~po>i,:li,::s PnI con-

traeto.
IUo de ,J'tllcit'Il,;'>' (te Icvnroiro do jfFJ7, I<;}n da It'}pllHica.

E;.:POSIÇÃO DE MOTIVOS

Exm. Sr. Presidente da Republica - Acreditando de urgente
a exercer banenca ínrtuen-ta em farol' do engrnndeeímento da mar-inha
mercante nacional. venho ti-nzer- ti sunecão de r. Ex, o nrojecto
que dlt novo r"glll;'n:cnto ,t Escola do :,lac1Jini.,ü,~ t' Pilotos do
Esta.d,) do Papá,
Este estalicle('in',t'Ill-ille ensino foi prtnutlvnmen!c regulumontado :por alltol'ÍuH,''l'' do Congresso. ha, l5 nnncs passados, com o
fim especial de preparar mnchíntstas íudustrtaes e pilotos para. o
survieo d~t nnu-inha rr ..rO';l.nlO', c mandado e-b,l,e1('c('l' no e-ntro de
umn zelll, um que a na!IIl't'Z;l, da , f'-'ntl~ di' riquezu nar-rona! ~~
serem explolalia' Ll:d~: ncr'cditm- lle hsl\llte Ya:,b~eIH S{'lUC-

necessidade a adopcão de medidas destinada.s

Ibuutc crcacão.
Ctrcumstancln s. porém. do effcltos

t1il"t'I·SO'.

üzeram com que

não IOS~0 do Iodo pU'" i vct, !lo,jl" n conservação {[a~ di-posições por
flue ate al!0ra ~!~ !CI,~ l'f':c"id'J.
l{e,en·'111o P;l['" !·"II"'-'.~<IO .le e'rla- ~tO~ aluHlIl":' IIIlC csuvorsem lll'tt.I'iellla·'/o·' el,: -c-us CUI'-t:S. r-m ('Ollsequl'lH'i:l li,•. faculdade
,I," allljlli;H;;W {ksq concessão u quem u:io .~ü P:Il'l'll!,l'a~~,-' em condi':';:'C~ Idcuüca- ;; d('~·e,' nhunuuc, di!, ;,..j,lFllmcrlk Jl:lU é mais do
'plC um meto de l't'("!w:çiio, il"l'(]i!u!:u' r- roeu. de um pi'''''on,l, sem
t'cqui-Itos. que o rr-corumonrtem ií conshlerncno d...- IH'Jfi'_ioün.cs
(11lC .'C v cjaru fUI'(:~l!l0,'; ~) Pl'f'ÓSJ,I' dr "CI1~ sr-i-vr-os
H~t,b sabcr-sc qru-. lia período dC('OITitlo de HI:'

!und:tr,'i'io at'·, a
!hta de hn,ie. di' ,,~J :'!1l1ll'lrl8 mat1'icll!ado'!lo ou.se de pilt,bgem, c
de l-t Jllidrkula:lc", 1:0 CUl'SO de mnctunas. .~ümelltc::I> 1l'J de pilotagem e qu:dl.'o 110 dr' uuu-hinas foram diplom~u!o8, ao passe que,
rhu-aute o mesmo tompo. romm disu-ítnuda- a candidatos sem
Ji'CfjUCllCia d;~ escola -c: em-tas de pilotos e 1. i:3:J cartas de maehj[]j~ta; de dívorsa- ctas-cs,
tii o intento do If';!;is!adol', ao orgauizal-o, foi o de preparar pilotos c macfnutstos enprecs dI' dirigir e ntZCI' mover com scgurcnea
os na r!lH de todas :\.~ nactonaltdndes por entre 0, escolhos de toao
,I" "1U' se' e""'''''' ,.', n,,)' '·"nh"11·~ ,]p If"JIl.ilS P" ~"""o dn.; pj(H
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que csrstcm n,l~ proxiuu da Ics <la Iocali.Ia de em que cst.t estabclc
coudilo," pusivul ~ra.I·ltlltil' não toi- <Ido eue Ilin,h nbzolut amcntc
segui·!;).
S" a não pCI';n:s~rtO paru, a concessão de c-u-tas <I. fluem não
inconve nientes
tCII!l:\ curs.vto ,1. c"eo]'\ é cnpaz du ncnbnr c nu C""Y~
!lUO tantu

te.nu

{~Ilt'-'l'l'cddu a

mnrc:m l'I'~'uiftr Lia seu cncnrni -

nuamouto.

O }'I'C'ClltC l'egll':ti ':('uto o:,() as concede . visto '111C, pelas di'llO::1.0
sicõus que c stabelcc e, ul"Hla~ ]H'epótl'lt pilotus 1hlyiac ', aptos
osco!a,
lia.
~(",'de
,
Y;"illllO
Cil'C\Jlll
rios
(los
çTio
commu udc em l1an~;!a
machinisc mecutn tstas com a idoneidade precisa no manejo dosque
l'.:l.pidos
para
m-.s desses mesmos navios, (\UO 1~ o (!;IC se quer,ma
em que a proscam (1;; Pl\Wl'<:s~n, connuo rctaos (1:1 zona l'i'1ui"si
vidnncin ;.!,OyC'l'll,lm"il!-l1 o r-stnln-I eccu.
orai-lo
"":'."n '.'<)I[;,'i,I< o)';:.I':\ c-onoru in l'I'~Ult",lIt,~, I:e-dn j.l, para oregu!ue
jlllhlL,o ,1,\ lJ'W.llf::\ de -:.I'}II.< cun n :,-ppl:c<1;,)"\<) .lo present
<l" m:d; do (i:U00S, com
j;le.IV> l) <.'<)lil.1 "I' '!I!'mh lllt<!i'i('~' 'il' ",'I',"'.
tores, orücr.ccs rlo
instt-uc
]\<'1'
rcs
pn.rc--o
:\dll;Y~
,I,),>
:liç'u)
slllj.,,{i1.
a
que o con'unc to
tr-,
prc-nlcu
SI',
Exm.
P;U'é'C,
1110
.
l:0!'[W ,1.-, ill'lll.ula
lq.~l.allto·,.,. !lo ter~;'H'
,~c'
l!i~~JO.'i,:
~tla~
mul"
PI'l'C,"!.uç,"il); pl'O'·.-i~t;
11;0,1-,) morc.c. loi- ,I:; i\]l:'l',\\-;~,:fi' lll' V E~
para que a ma~i ns-'illl rór. P('IBO ter- c..ntt-ib uido um tanto
r-in11;t mcrc., etc u; 'io,':>! ill';ll[(i( 'lle a serva 'li" IUe) carece para utuug-ii'" um mai-. j'a"i>i'J " 1'1'O'~J")l''' I!:>S".ll'·U ]-,'iJlWl1t O.
'ÚiU l~Il'ill ri:
l~l() ,lO' .!.tlwil" , ';:1,1" f"""I'f::' n ,.1,. i\J " ' _ UCe'(WII

t'"

,1/"il,-,:r ,
d:.l l'--:""'co1;~ de :'Iari nha. ~Ier
o
e:Lnto (lo ,,:,.,t:t 'io üo I'Hrá .:~ que e-r- ref'er
rr . (;:J".. j"';, de •.!~ <lo f"ü,\-p reiru
o ,l.'(~rel,',
de 1.007

Re~;1I 1a.n.e nt.••

TITjJLO I

na.
A1'I. 1,° ,\ escotc. i',)n.i\lllct~ de m;H'h;lli"i"l~ c riloieF Cl'l'iVla
110 ouurtn-.
c .•pit;t!ll 'l I·;stnt!o do l'al"'l, pP/a\ luis us . 1'11 c I.,.:>. d" ]'; 20
de nbt-il
dI' 18tJ:,l e rr:glila.I1 li',dQrl:t pelo decreto n . j:;'ti:!, .re
(lo Ma-

ltl~ 1,:"tol;l,
de IS~I:l, l:HIlti.nt 'l;t;l "1111·i~t,il'. "Ui>1 :~ ,j"()olllill<'l':-;"O
";cs do
i-ínhu ::<lcl'call !.e, jl,.,~s;['ld<), l'!'I,,'m, ,l ~f' l'cc:el' p(>\;[t: (li"po~Í(.

pr-esent e rcuutam onto.
li
Art. 2.° A E.~N,h do '<farinha ~ICl'_'!tn{c do E>:<tlll0 (lo Pilri\. e
11m externa to que tnru per üru prr-pnr. u' P instruir- mn-hín istas
Ililotr.,~ Jltnln.c; pru-n <lo unu-inh a morcam c ,
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Arí. 3," .\ Escola de :\Ial'inbn. erorcau te depende dírecta mento
110 xrtuístro da Marinh a, autorida de com a quaf devertt correap
der-se o dtrocto r sobre todos os trabalho s escolares e quncsqucneroutros a~sumpto~ que exijam a sua resoluç ão.
Parugr' apho unrco. Ficará, porém, anjeita, á íuspecç ão adrnt-

nísu-aü va por parte de qualque r autorid ade dcstgoadn pelo }UUiJ>tl'O
Art. 4. 0 j-;. llil'cc!ol ' da 05co\.1. o inspcctct- .lo .\I'."0IVtI (la :-'Ll~
l'iJlha em cujo ouncrc tc!',( sua séde.

lia xrennh a.

CAPITULO li
DO

E:\"~l:\"O

.\rt.. 5.· O cnstuo gCl'al na Escola, de àjariuh a xrerccntc com.
prehond o f) C1U'SO dn »ucnton e c I) curso de pilotage m, ambos
danand o sob a jtn'Isdic çâo de um mesmo dn-ecto r, e Icccíonnrtosmncpor
tnstruct ores dü nomeaç ão do Ministr o da Mal·iuh a.
Art, v." O CUl'SO do machtm stns constar a de tJ""'~ a~lIl s e o de
11ilota,2"em (In tuu uníco auno .
.\rt. 7." .\s mutcuu s do ('Ibinl) em cada um (kllf's ~(wJ,) d;,'_
tri!JUi.)a_~ na oi-dom sovumt c :

Primeir o nn n o

Primei ra Ilula-.-\ l"itllllll 'iica c aigobrn .
segund n <tula-(; eoll1etl 'la e tl'igono mctl'Í:I rccuun ca.
'roreetr a anla-nco~l''''j)hia phvslca , csj-ecíutmento tio nraan.
X(1ÇÕOS,](l hi~tol'i;t ~crnl. rttstort l do Bl'azil.
Qnal'la allla-)l" lllcllC'![ ltlll'<l .las fCl"ra11lCIlbs. ":H li-O e prnika 11<; manejo ,J.F mc-onn.s .
Q 11iu1a ,wla-Pll. ",-ieCl, '~rrrimC'ntal 'J xuas 'lppliclçue.~.t
ma.
r-inha ,
So guudo n nno
Pl,imo!! ';, Cl,1t!;t--!l')<Cl]!w tino.u-, de

Sf'glllJ<!'l.

aIIJ"-:--:'t~'lcnehtlll'a

'!:l.~

111J.chin ;t·; 'mlll!'t·~a. :a< C'l){~d;dlll('JltI',
do "llel·l'~.

a~·lu\'lb,~ )'!'v,iecç,j,~",.

mnctuu us, n-rr.cmc utos e .!;1>1
na lIa\,'~a";UJ ') na marinh a

'Tc!'",,!!"a ~llla-~r"c;\niea c;pplio,;aola .ts maoüir. as e lt
cunatrucoã o nava! ; lIu,:ik~ li" ,0~i!>tplwla ,b,~ luat<'l'i::l,c~'e
ctomont.»,
<10 gl':lpll'l- ta.trcu.
Qll"-U'ia .1.ul.l.-:-;ledl"i··io!;,,!() ,) ,_lla,> applica ç ;t,_~ ;, JH~u'j)J!I;[..
Terceir o a n nc

F'rnucu -a :tlll.1.-Dcs('nho do machln as .
.-':C;:;Wlll \ .t1lh-l' r] mor. '.l'; SOCCOl'ro> em caso- ,1,) ·lo.:th:t'ntc-:.
ExeC\!'.;ro -
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~\llhi-:'Iloutl pmt tco
,\,Ko
1't:P: lt,,\'; .l() I,' eo, C01l~Ct'I':)

'tcrc ctra

da

Uni as,

ntn,
dn, dirc ecão , do Iuuc clou ame
'idas mac btno s I' cal- tcira s m;tl

nnve
:dmC'nte n~ auul lcu. las ft
(llll:~-:\radlin:l.", f'~J),'('i
da» tllr1'i!l.1~.
lar
jion
par
l\Lo
1':~h
l'l'a.
gnp
de
n~:\~':llha

-

l,\U. 11'h

g.1.,.:i') ca

a c a.lge l.t-a. :
Prim au-a anla -Al 'lihm ctíc
na p r-lmcit-u
s,
hina
mac
nc
o
eur-

atur nno s do
CI!f· 'O.

&\;':lIu,;a

~UI: ~-.\,(lÇ"t,C';

ctom cnta res

(1(\

em com mum com 03

nula tio \0 ann o desse

georucta-in plan a o no

o" prat rcos
{Ie :;!'UI.S c nc volu mes , mei
c,;j)a,';\I, i.n-l u-Lv c ::vai i:lç" )(';
; cstn dnd as em
,,"
nciz
llistn
()
',l,~
alllll
~.
·1I1<>
pnrn . a\<l lia(' \'J IL' ~11l,~
na ~l'gllnd~l :lllh
'> ;011101110,"' ,Il' curs e (11' lnitc ll';m 1S,

couu uurn c'.'l:l
.ziL
lI" i" ;'!ln<J d,·',< · cur-so.
l'hY!lic-a.. c-pe cial mon tr, ,lo nl'<l os
TC1'"e1l''' a".h -1'c ngl' .1.p hh
com
m
uuu
con
cru
:
zil
.·l·ia (lo lu-a
';\'o:·'·,os dI' hi~l"li:' ~",'l'fl.l. Ili~i s, 11~l, tc'l'(;('fl';\ (1.1[la!lo I" ,1111l0 I1c"oo
[l,ll1imlOS ,10 Ull""" (h' mao hiua
drntl'." om
OIH."·".
l'f'()." em C:I.l;il." (i<; :w('l
Qal l'l,\ ('.11[,'. -Prill1f'ii")~ ~'W(:o
sna z'' antt ,I,} :'..'
uum
mac
1iL'
SO
~llI'
,\<)
0~
cnn' 1l\ll lll ('.)11' . 0' :1!11Illll
all}l l' {k~~ e (111':i\'.
ln-n dns nn vtos , ,~'(1I1'L1;'('nq.
'('S
QuinV' ,~'l> - .\Pl nl'd ho e m.um
.\C;;,e du-, strn acs 11l'''n1i:u
~igI1
de
OJl\\..\·cinll'·,l. 110 ,,,,litro ~1'1':l\.~:t('~(] m-u um u. 111t 1J1." lh [l~~ll:ll:t,
6.-; 1'l'atk:;'~"~1'. l\,li d:t d;l, ll:n(' !'- o
l1ll'1 1'i":l s, Itl"!\tl:tm~nt",,
marc.c-tc-. lr.'il\\t':,- 1>:lI'01111·tL'í,'il
'

par; ,

e\'it al' :,'> co1li~i)eOl

u.ecm.

!lO" do..,.

' r l't'u~I" p..1 .I':l o onaiuo j,hel'l'ic·
tubr -lla
Art . [.:," .\ Ili'il'ilHtk~o ,i"In1"IIl
~rr,t r('l! ula( b pc-ta
l«
osou
;<
(l.1.,h
!',"lu
~
'I'i:,
uco das m:1i,(
ctct- , qll~ a e'~r 1'1',<IH'i1-0
rlit'c
peto
:vI?
~!liz
0l"g<
For
(·
que Ullll!I.,lffi('nl
rteve !',i 1,,1' em vi'll,a :
lj~\·ão 11;(0 r~r,cd;(.

Ill' uma hOL 'a;
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O'\(; rn.n -hiu ns nu';i o 11i:' .l'i;,n
Art. ~I.' (I. "lllm\lll~d' '-III'< matl'l'i:tL 110 proj u-io :tI'-~(lll"i, O"
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tro. cahh
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!I-:ll 'al!" ,·, .l.,~ llH>!lla~.'m 'J J,tr,(
O.
111::dlin 13 uo .:" ;)'\'1 0:
ejo li,' m<lthilla~ no :--:" PlHl
il'l,l ,aib .., "(' l,!p, 'll'id '\;lIl " Q man
00
>
:1nn<
:1"
Ih)
" unn o o da:1 ' nula
AI'L 11.1. I.~ ('I',\I :!) Ih ,:" aula Ilo:!
(}\1'; ona." o!Iid uag OU orse un t ('1H
fhito
,!'1';í
n~
:-.i'
m:'
'\0
'J
C;\l'~
,
leos
praí
s
euio
trut.
"(,.,;
utumno- rV'I .'''';' h1 os 1'("11 "('11\

I'

1;~('1-"id(),"

ACTOIl DU PODER EXECUTIVO

'07

Art. 11. 0" JiI'Hgl'alllma~ de ensino para as matorias estmladas
na escoro serão bicnnaca c ~Ó terão execução depois de approva.tos
pelo i\linHl'o Ila ),lal'inli<l, l111e poder-á modtâcal-os si julgar convc-

mente.
I'"ra.'-'J":'pllll uuioo. Esto;; progrnmmas SBI'ão conroccionedoa
pelos tnsu-uctorcs e actuaes proíessm-es. cmquanto os houver do
mo-lu a minis! rtu' a.'.lS .uumnc, uma base sonda d,' preparo pratico
'l11e 111:'_., facifitea execução dos diffcrcn tcs serviços lle quc jossem
ser Incumbidos .

.\rt. 1-:. o «a-tuo 110 cur.co d!' rnactuoas sru-a gtndual e suecos»lvo, lli'iOllOllp."IIJ,!'!lI hvpotho.sc ntguma, '11l<lJqUOl' alumno pass:l.r
IJp UlIl lXw:~ outr« auuo, sem ter cmvndo c obtido 1l.JlproHl.ção em
tod '.~ ns lHn!C'l"il' do anuo anter-ior .
.\l-t. I:J. (;~ atunmo.s do curvo de machinas, qnaudu possível e
houver «onvouiencin, acmupanhados dos I'C8!JectlYOS tnsteuctores,
vtsr-arão as ofll-iua-, fu.lll'icas, Iaborator-ios, navios, ou qualquercstauetectmcuto, de que' haja vantagem na visita pm'a o adeantomente do ensine }INJissiofial nes,e curse.
C,\PlTCLO

nr

.\1'l. 1L "\iil~':!c~n ".~l"li a Imtttt.to ti. matt-iculn na escola, em
'lu<lJ'll!m' deseus curses, sem provar:
I', que 11 ln'azilüh'o ;
;.!Q, quc foi vncetnndo, C'Jm resultado apl'oyeil,wel;
;:lo, qlW ,I. ~H~~ í-l.utc c,tá comprchendida entro li'! () 2;, armo-r ;
4", qHe, atem de não ter defeitos physloos, dispue de ~1i.ll(lo e
robustez ncco-am-las á vida do mar;
;)~. rl1lf', ün.umonte. P')\' quutquer esta1JC'lecimellto do testrucção
put.Iicn, 1")l'onllPr'i(lrl de utilidade pelo noves-no I<'I~flel'a!, cera upprc-

vaõo nas soguíutc , matonas :
pm-tuguez, pmfien lias operações ron.íamentcos sobre numeres

inteiros ; rrac .cc« cr.unartc« e õccímucs, svetcma meti-íco dcctmd
c morpholog í.r gromeh'ic:\'.
Art.. I". O~ o.lumuos da cscota p:tg:trão ao 'l'hesouro Nacional,
como t:lX:\' (' emotu.ncntos. em ca-la armo em que eeuvoeom mctnenfados :
50:i:, UOl' occn siã u da mnutouta ;
5~, p'JI' oeoasiãc de exumes ;
1O,~, por mez Iccttvo quo cursarem ;
20$, de guia de passagem de um para outro anno íectívo.
Art. tu. Ao: matrtcutns serão aber-tas depois de tormrnado., o.s
trut-auios do »nno rocnvo c se eucer-rarãc a 3l de dezambro ,
Art. 17. Os rcqueetroentos de matriculas sorâc feitog ao du-octor da escola, c a otto entregues desde a d"ta da abertura, até o

rcepccuvo encerramento.
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puragra puo untoo. Estes reqneri meutos serão asS"i;.:'llado,.:.' polo!
candida to, e instruid os tio'! docume ntos que "provem achar-s e ctte

nas coo.uczes exigidas por este regulamento. tvos do curso de ma.
art , 18. As matricu las nos nnnos succcss
âo

cumes serão feita,,, pelu secreta rio da escola, indepen dente (lopetlc
todas as mntcela s 110
<10 directc r, hnstando, apenas, appro\"aç?io em
r.
antcrto
nnno
es que este

Aj-t, 10. Os nlumnc s da e.coln , atem das condiçõ
os ,t
regulam ento exige para. ndmttti l-os ii matrtcu la. são oín-igud eutc
prova de tdantidu de de pessoa c a provare m que são tnten-am
isentos de daltonis mo e de dlplopin .
Art. 20. O candida to á matricu la em qualque r dos cursos rcs.íão a
di ndo rorn ,1<1, sede da caoola, o roquei-í mcnto para a inser-ipc dor
essa matr-Ic ula poder-a SCI' rotto por corresp ondente ou procura
,lo.~",~

eundidn to ,

idõlt"s dE~y('r;(o
~()~ requeri lJWIJ{O~ d(~ 11W (l'il'uh <)., caud
curso quo dl'~ej;t,JII scguu-, "'JIlIO t uubcm IplO se rcspunõ; F"wn.ln.. ,':,wi"ll: ti, no,
~abi!i?;,6i,) pCIHS damno- que eaus.u-o m
."''' com o TIl:;!!'!'"l ,1,)
ollkiol:i
Jla~
;
pl','dico:.
.s
o~Cl'ddu,,; c trabnlüo

.u-t. 21,

ileO'!.'J,l"]l'

I)

«rseu.u.

,\rt.":'2 . E' illilllit:l "i)

(I

numero (1(> abnnno s em qualque i .l,

cursos da, escola.

c.irrn r.o rv
Al't," 2:1. O nnno tecuvo po,1':\ ,unho.'! os cursos comece m 11,1
Il]!JI"'.
pr-imoim dia uüt do mez de :dJril e toi-mtu. u-u a :::0 dC)}U'-C
d'H
Art. :!l. Durant e o anno tecttvo sô !'''l,;'io fi.'l'ii1.dos, ilY'nl
"l,.:
rlomlngoa. os dias de gula, dp luto naciona l OH outros dCC'I'ct
pulo Govern o dn Ropublt ca .
Art. 25, ~n. sogundu quinzen a do ruez d~ março, o dh-ectct

o uornrto das antas, nos cxercíct o, e truuaüi os pratlco s
no anno íccuvo.
"
Pnragra pho untco. xo m-trootr a qutnzcn a de fevereir o, p~~.<!t(l
ros
pron-sso
uctnacs
os
o
oros
ínstruct
os
entat-,
rngulam
o per-iodo
de n-odon S('l'011l
apl'c~cntal"áo ao ;lil'pdo~' iJ!< pro~l'am)lla" dr- ou-ruo,
,[o comcco do unu.. l{'_
ailojlt.ad{j~ pelo /llilli.~tl'r) ,li! \l:ll'i(Jh:~ :tllte.'
cu-co.
quo tcemt.\l't., '~(j, .\~ {(,das CSCO]'l"O"~ comcçn rà« .lo dta em
di' mnrço.
1\al'C111 to.tos os trubanio s do armo Iocüvo. I' acabarã o a. ~ialios
houver ,
sendo inter't'o mpídas pelos oxamo.s de segunda época,
ou por outl'o" scrvícos urgnnte s, a [ulzu do ntrooto r , sO:l'~i. <la~ -; ;i",
:\1'\-. 27. O tempo toctivo para alllho, os cursos
I1 hora- da manhã
do
Art.. ~H" Dim-íamcntc, .tas z .is -1 hol'U~ da truvle, os arumco ssob
curxo tio' mncutn us rcccuuu -so-não á'l otltciuns ,I() a.l','PlHI!, oaní,
as c do
;0 dil'ccçn ll fl'l i'llgcnhe iril du'eotoi - da'! ol1killas llc mnolun llUilo~
ddcl'lni
os
ü'ahalh
1l0~
rão
pratica
do,
dcsigll1t
cuo
por
mestre
pelo art. fjodcstc reg ulamon to ,
or~;tllhar,~
SI'I'Vi!'

par,.

o
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Art, 29, Durante as fértae os atumnos do curso de maohíuístas
são obrigados <.t Frequentar' as offlcinas de machlnas do arsenal e
suas rceoccuvas dependencíaa. e a trabalhar nas mesmas. sob a
fiscalização de seu director.
Art. :1J. O {j('VCI'IlO poúerã adlar a abertura. das aulas c prorogar o cuccrrarnonto das mesmas, quando as cucumetancías o
exigiram.
Art. :)1. Embora patzanoe. os ulumnos de ambos os cursos,
qu.mdo no .n-son.u ou cm suas dependencias, âcaeão sujeitos ao
regtmc» militar de seus empregados,
Art, :{'!. A e.mducta dos alumnos nas oâtoínaa c o seu apecvcttarucnto nos ü'aballlOs e exorctcío , pratacos serão attestados
mcnsatmentc pelo engenheiro duector, em relação nominal enviada
ao dn-octor- tl~~ escola.
Art. :13. xas aulas e em todo, os cotos escolares, os alumnos,
na reracão de mntrtculns, guardarão a ordem correspondente ás
respectivas ínscrfpçôcs ,
CAPITULO "\DO;;

EXA~rES

,\rt. :34. gnccn-adas os aulas em cada curso, o secretario da
escola publtca.rá no estabelecimento um rnappa authentico com a

sua ussignatura c contendo o nome dos alumuos habilitados para
exames.
Art. 35. SÔ constarão do mappa de que trata o artig.J anterior
os aturnnos que tiverem pago as du ~s primeiras t&xas de que trata
u ert. n deste regulamento. e tiverem nota (lo aprovcu imento
nos traJn!hos e excrctctos pratlcos da,'t ufflcinas ,
Art. 30. Trus dias antes do eeccrramcntc das aulas. em caia.
curso, os ínsn-nctores cnvtecão ao d Ireetor da escola o pron-amma
dos pcnt.e para os exames das mateelas que Ieocionm-am durante
Il nnno, ('XC(']lÇ:-1O fdt,,( para O~ trabalhos de desenho e ensino
pr-atico.

.u-r. :n. Lmn vez nprcseutados o; progrnmmas de qn a trata. o
artigo) autct-icr, o dirootor- nomeara imme Iintamente as commtssões exanuuadoras, marcara 301 turm is de examinandos para cada.
llh, e a. ordem que SJ deverá se run- nos exames. nasim como
delil"cl"Má sobre quaesquer outras medidas indispensnveia á marcha rlJg'ulal' dos mesmos.
Art. 3~. pnrn conhecimento de t. Idos 0<1 atumnos, o progccmma
definitivo \lo~ exames ecra fixado no estabelecimento em seguida a

estas deltberncõcs do ôtrector.
Al't. 3!J. O~

exames começarão no primeiro dia uti/ depois de

3 de dezembro.
Art. 411. Cada commíssão examinadora se comporá de tres
membros, dos quaes, sempre que for possível, um será sempre

o íu-tructor- que tiver teccícnado ou regido o ensino durante o
anuo tocüvo.
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.'1.1'1. -ll,

Os oxamcv constarão de dua,«

pI'O\·;1.~.

que

t()l'a~) IJgai'

em duus dins diüorontcs, -r-u-to uma e-anptn. qne ""r:i feit,t em

pnmcu-o ícgur, c ()lliI',~ orat, devc.ulo :unIH~ "~1' 11lrj,litlrts em duas
II:'-Ito', IlIHa t1tcorie~t e outrn pl'atie.1, I,' tUlLJ rclel'ollt!) ;i materiu
,\u ponto til'il,h á. sorte com ,111;\,; hei!'.'),'; ,IH a'ltu,:cdclltia pelo asaminando, uu presença. de um iIlSi:';ldol' ,t<Jsi;cnad'J pai'a eS-C üm ,
or.lom .to untiguidndc .
Al"L. >1". :~u,' exume- de uu-enlro f) I~O c:lsill'l IH'atico s·j lia verã
purvn oral, oousidor.rdos pnr.i ojul;!anwllt) do exmuc (lu ,1(\SCJlho
Vi trcban.os Ioito , durante o a'IHO rcct;vo.
ArLI3. O..,. p m tos não podcl'iío c.uu,n: In ;jl't'ia q'te não touha
un,

st-lorccetonwta durante o anuo, ,lilld.'\ 'til!' fa,: I. jxu-to '\'1 111'0g"I':(,lllm:1 .to C1I,,'n'l,
:\I'!. ·H, <) tempo e,)IlCC HIv P;\I'(t \l exame oscrtptc sei-a de
j"2~ 110]':1", c U de IH'",;" ora! 11 110 uma )1'11'11" no maxüno, IUI',\
c",h aill'1I110, ':')lJl:lctill I" )lO~';f' <::1"(' .':0 nn.uuus 1'a1'.\ e ulv urna
,'"" ;H'glli';':;l~ .
•\1"1,. I". "\" no ti' olp ux.un : ,;:t': ic.u-ovu.lo, ;.,]IPI')I'Urlo sim!,jc~'lwllh', H~ll'\'O\';pJu pIC:l,~lIlcllte, "t-P),'o..-aJo c-nu (Ii~tino;(:n.".

serão co.rlur-i.la.s pu' lHaio~'i<\ de \'(110,-; ,I•.~
I'qta",'ito que não ''''l\i j-cr- c~,~l'atinio sccrot I.
.
..\ ri. i7. Findo" »e q,alll( ',-" em c',\,h ,Uil, 03 rcsutt .,10" d,t \'0)1:.1(;[10 c <l.' 'Tà;)" !""'I';:~I"li1.:"!I.c~ ~;,:l ;>,:lill'(h;t,:ii"., ~i·l'il". ;l,Ci,,) ":011üuuo, p,-,j' t"I'1HO c.'pl'<~i~l l' Ú;,) li'.I'.) 1'I"ll'l'io l.nl';~ c;I,lla. CH:',«',
"\ri.. -l- l.

T;t('~ \jo\Lt~

():;'~lIlil1;I,I"J.'(~~,

~.:~i~I\'l,io~ i'do SC,'j'('[:,I'i<l1' r.'I.a "::J1Llll\i..; ,~"

exnmiua

tora,

que não

1('I',i, a,ILtI' ;'.' ;I.~'i:;Il<l~Ul';t ,I,} Irl'lll" .vu-u .)O]h'o ,lia, uom lWIlÜUIl1
.ro ".'u., mcm ros ~\·'~i:-!))ar-'(' '-"il;,id' l'ull'1 '.!ll"n';tl' votu em scpal'MI'llH! J'eli~il' Tlro~";1oI nu l':,r')l'ioh tei-mo •
.\l'L, 4,~, .\,~ noto'"~ l'O:II\'l'j,la, 11'_"" {'\<tnlP-; (1'1 "Il~~n,) pratico scrâ., t vmb.nn exaradas oi') mu-uio 1110'(", /l'11' termo c~ill'ei~d n-sígnudo plJl1I sec ..cuu-!o c p.'h-; cxam.u.c ~Ol''''.
,\I't. ,1'1. n uturrmo '111,: dctxtu- rlu ])t',)·./.al' exame cn, dczemlu-c,
dCP<lis,i<; tCI' il,lgoJ;t Lt·:q a d1c! <'O]'l'P"IJ'>:I'!l'lIL', pudcr.l. r,'t/.cr «o
nevo ""t" "X:UlHl na segundn ("pJ(~i\, dos.le 'lll\~ ~w sujoite nu IKl.ga.monto (In IlOV<l taxa,
P~u'<t,,('al)lio unico , E'l:'.'C)tU,l.-.'C .tcaru regra o nluruuo que prov.u-, COll1 ;"He~t..«I... rne.licn, lIJ') ter ':')'llP~H'{jvi(lo !j.o exame por
mutj vu lI'J mulo .t.i i .
1'0

"\1'/.. ~,(). P"I' ,;(~gundil. (']10C;t ,10 e~,l'll()~ se e,li,l'll.],o a que tiver
log<u' DO C01TOI' .10 uica (lo IIH1.I'\'<), illt')I'l'ullIl'jiln,~ a,; l'êl'ln,; oecotul'c~, que conux-amno termlnm- 0, "X,lHl,~~ ,h lilll de ;tllilU •
. Ht,. 5!, Os :.dumllU~, 'j\l~lll,lo nu ,:'ll',O (lo Tliluhgelll, tel'ao u
titulo UH (t lj;~\lnllljll~lç;io dn pl';ttic~tni()" (k plloto,;, c, lima '-C7. ll.}).
I)l'uvudu~ Il;t,; makl'i;1S (jun O cnu~titll1.'lll, :'ccclJerào;\ c.rta de Jlilu~o

liu,' ial.
Al'i.

;;~. E~t:t cal'b ",c, pJ,kr,i ~{'I' cOlllel'ilh< .~i, dC]llli,; dc fdtos
os C:l:alll>~~ ,lu ,'Ill'~u, pel'<I.!)I,) t1l!1d, l'UI:lllli.'..;fi0 ().~al,li'ladul'l1, 11')lllCUrI~t po: l1lil',)etur tia e,~,,,)iu e c"lllposfa <lf'';'~1J ,lin'l"Ol', CUlllU pl'CsidCllt.e, (10 in;tl'llCtUI' (h ;',. aul!)" <.1<1 jll'iltieo-lJ'tir c uc ((,-,lIS peaticu;!
du s(Jl'l'iço ,h a~;;()eia,çflo (Ie praLi..:.t:-,:em, <:OlIW C'l:,llllilladore', pl'Oy,ll'em c;;t()" 11.1:lillll'}~ tCl'c:n yiaji111u elr,;,·tiy.mH'llt!' C{)IllO pl'ati-
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cantes a. lJ01',1o de navios em s0rviço da n~l.VniJ',H;':lO llnviitl, dur-ante
es
48 meses, c mostrar em eonhootmoato-, pratku, ; sobre a's '.'c;juint

matei-Ias :

lo das CUI'·
E",b,lle [edmell lll 11.1,;< ;n,ll',',,;; dil'ccçã o e vctocld u
lirentes, mesmo ua l.liu','e tio liltul'al cotuprc hcndidn dentro do,
proruud Idade
mito, th prattca vcm ; ti i '~[\'.'io c hrgnl'a. dos ['<I.11<1e.' ;syzigia,
; c lias
desses CJ.Il<l.C:> por occnsião .lus mais b.uxae muros df' tot, marcos
,
gra.nUe3 vasautc s dos rios; n(l,turoz:l, do S )10 snbüuv
sua.
boias ou lxdiza.-; pm-n ~UiH fi. navojaç âu ; ventos reinant es;

dírcc-ã o ; targura
mtoastd.vto, druviçáo rc-Io.Liva c tnnuoncra sobre a ctrcums
cnueão da
11a
tes
existen
uauecs
;
cunucs
dos
dilhüe
pl'ofull
c
desses
extousão
e
lol,«(l
configllr<
poslção,
a,
uatur.iz
pr,ttiea gcm;
baixas
cana-s ; pruf'nndida-lo tia ngui sobro cucs. l[ltcl' na-s mut-,
r nas
meros do s.\/-igí:ls cu grande- vasaute : dos i-tos. q1\(.'1' mcsm ,,0;;Lt
mnrõs de '[Il:lUl'af .tll'<ts O![ nas vasaute s m\1illwiiL,;, e trncto .Ia

o ,la.s margen s 110S lilllit:;s Ih prutioa gom .
Pal'agl'a pIto unrco . A IJI'<lYi\. 1'c'11l.1(V,1. ,L e."sc' conuecn uontos
UM
pratíoos . sempre q11:; foj- possível , devcrã ser uxhibirln 001 umn, ~er(t
cmIJa.rcaçêie:;-: Ih associaç ão da prattca gem, '111e nesse caso
pflotead n pIJ10 cxamui ando ,
,\rt. 53. O" atumuo s ttc curso de machin as, quando no Ie anno,
c.
terão o tttul» ou a denomi nação de apl'Ondizes llHC!lÍnj_tas 0sCUl'SO
do
r
t["sliga
se
queiram
IJI10
desde
,
dns
npprova
YCz
uma
colnr, POdel'i,-,' rcccl.cr- a carta üc
t-éas as maju-a ueantc -mn-Liu istas, qua.ndu npprova .los em
;
nnuo
lo
do
terias
1'n1 tOth~ a.q mnajtldal!j('~-nnclti!lí,;hs, qunn-lo appi-ovr ulos
tcrfns do 2' aJlUO ;
mac!JÍn hb" 'l'UI1'{O a:"l)j'O\~!lo~ em todas (\'1 11,ah;i'Í~~ .l·)
:;0 unuo.
Art, S~. Tac" c:U'ta.~ gli poderão ser conrorktas si, «opore ,~o

exames tncortcos pornntc uma, commiseá.i cxamína-

feitos este,
x :
dora, llonW~l ['t pCIO dtrccto r da Escola, provere m C,;.-1I,S nlumno
vapor
e
ncvtoe
em
lo
tcrcui sm'vidc voruo rog'.lisla~, ou praticaeeerudm-aute um nano c tralnl!la llo em omeia:l,'; como Ierreiro , carta
Iheiro c cn.ldcu-ou-o uur.mtc outro nnno, pnm, u outcncãc da
do pra ticitlllo ,

terem stu-vnlo como auxiliar no serviço das machln ns de
em serquntqu 'I' naviõ a vapor dm-anto tres annos, um dos qaacs
sta ;
viço de olüoin-rs, p'u'a a oIJt,.mt;âo da. c:lr~a do ajudant e mnchun
como
nnnos
quatro
durante
vapor
a
navios
em
scrvído
terem
mentos
auxüto r no scvvíçc tto suas mactun as o pos-utr cm connocr
ções
de trabalh os om todos os seus mecanis mos auxiliar es c iustakla
cxrstentcs ti. txn-do, para a obtenç5,o da carta de machtn ísta.
,\ri. 55, Aos alumuo s que se qulzcre m dealigtu- do curso os-cotar, no üm do I~ ou 2' annos do ClIlS() do mechina s, S.lc consi.lc
ll'ararão válidos para 0$ clfeitos do 3.l'tilto afl&erior súment o;;
balho;; í'cito.~ por ess\! tempo na.~ officina s do arSCllQI.
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rem o
pnragra pho unteo. Aos utumnos. porém, que termina
carta
da
o
onteaçã
a
para
curse,
nesse
eiu
tr'equen
CUl'SO Oicutar, com
a bordo de qualde maohín ísta. se oxigir,i um nnno mais de pratica
quer navio no serviço de suas mnclunas, sem SOl' preciso a upresen
tação da,; car-tas nn tcriores .
AI't. f,fi. O.s at.testauos comprobntorlo« desses serviços ae bordo
te chefe
"ô serão Yálio1o~, ::li e-tivere m rutn-ícados pelo com mandan
ado
embarc
tiver
to
cmdt.ta
o
quom
com
n~TIO
do
as
mectun
de
nnnos
dous
do
maior
prazo
o
do
decor-ri
f(.Il'
não
si
e
servido
ou
entre a data de sua confecção c a !la apresen tação.
Ar!. 57. Para os ctumno - do curso de pilotagi}fi1, as provas
si e~·
comprohat.orim; de suas viagens sú serão vãndas também nuvtos
ou dos
ttverem r-ubr-icadas pelo comma ndante do navto
não for decorri do
com quem o atumn., houver embarc ado c si sita
apresen tação•
data de
(> Pl'M,) maior de õous nonos desde a.
.\I'L 5~, O certificado (la apresen tação nas materta a do curso
de machtn ístas
(1" pilotag em" do approve côo no l v anno do curso
de aprendi z
ou
piloto
de
nte
pratica
de
nnuo
(i
C
(: ([UO Cllfistitll
ar ou
embarc
s
aíumno
os
poderão
quaes
os
com
de machim sta,
SOl'YÍl' em ol1leina~, pnc.r adquh-n'em as cartas de piloto fluvial,
ou as em-tas rcüu-ontes ao curso do rnuchtuístas.
Art. 5\). Aos alumuos de ambos os cursos. quando approvndosc li 'gundo o disposto no present e regulam ento. median teorcquert
modelo
monto, serão passadas ns eartas de conformidade comescola
e rcda.
dircctorpelo
aS
assigll<l.U
serão
quaos
as
!o.
adopt.u
vos
respecti
os
unges
de
depois
entes
compet
s
e-tacue
nas
.\s
gi'<tl'aú,
emolumentos.
C.\PlTl 'LO VI

dlsArt. GO. O ensino na Eseula de Marlnh a Mercan te, pelas
novo
de
auxilio
o
com
feit.o
ser
deverá
ento,
regulam
deste
po-íeões
ínstruc torcs pnrn a rczenci n das aula.'! em ambos 03 cursos, s.muo
para () curso de mnelnnas :
I Instructor- para !. l" (' :'>" aulas do I' unuo :
I jnstruct or- p.u'a Il.::l~ uuta dc lo nnno ,
c 3~
I ínatruc tor, pnra ,I. 4" all!a do I" nnno, 2~ aula. ao 2" anno
:

,}e 3° anno
I tnatruc tor, para a 5" aula do lo anno e 4' aula do 2"0 anuo t;
I tneteuctoc. para a la aula. do 2° ceuo e F aula do 3 anno
I mstruct or, para t\ 3~ aura do 2~ anno :
1 Instructor-, para a 2' aula do 3" anno ;
I tusl.ruetor-, para n 4" a,nlil. do :lQ nnne ;
I mst.uct or. p:l.l'il.;l,.'i~ :v)l,~ de curso de pilotag em.
Art. ül , O in':ltl'uctor tla 3~ aula. do 30 anno do curso de machínas soré o ntrccto r da~ omctnne de maontuas do arsenal ; o tuetru-

auh
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dOI' d u 2~ nula {lo 3" onnc desse curso scrâ o clruegíão dircctor da
cnrcrmane do arsenal c o lnatructor da. 4° aula do lo anno c da 2'
aula tio 2° anuo fio mesmo curso sortt um contra-mestre de ofüctnas, deslgnadc para isso pelo turector do arsenal.

purngrnpho nuíco, Todos os demais tnsu-uctores serão omcícos

do cor, u (h urmnda, I"' tenentes, capttãos-tenentes 0\1 capitães de
corveta, quo sejalll diplomados ]101' uma escola protlssional sobre as
r-speeialidadcs 1):1l'[I, que forem nomeados ou que tenham estudos
cspccrees c ndquu-ulu provada competenc!e sobre IV;; mesma, ,
Ai-t, f>2. Os ln-nuctores sct-vtrão durante trcs un»o., podendo
ser uma vez rcconaua.aos nqncllo , que, a juizo do Ministro da. :'>1ariuha, precedida illf<Jl'm,~<:50 do tlü'ectcr-, ~e lHstiog'uil'l'1ll no exercicio de seu- cnrgus ,
Art, (\3, O~ íu.u-uctoros são passiveis de õcmrssão na. !~llta de
cumprimento .los dCYCI'CS a. seu curgn. pt'ovadu por ínquento crdonado peto <!il'l'cilll', 'j'W Ievarü o facto ao c-nhocimento do Ministro
da Mat'Iuha .

Art , G4. O.;: f nsuuctoros perceberão como os tnsu-uctcrcs das
escolas proüssronncs.
CAPITULO

vn

Al't. 6;;. O.> lnsu-uctorcs serão obrtgndos ti. rcgcncu de su-is
aulas i) lhes cumpre :
I", comparecer as aulas c dal'licçõcs nos dias (" horas marcados
no uorartc ;
2°, exercer- li. fi-tcallzacâo ímmcdtata das aulas e <lo procedimento que dentro dell;\:; tiverem os alumnos ;
:~o, inü'l'l'ogal' OI! cnamar à Itcção os atumuos quando julgarem
conveuronte. aum do ajuizarem do seu eprovoítam -nto ;
4", lIHI'C,U' ('UIIl 24 horas de uutocodcucia a lH,~t,)ri;~ das sabbatinas esci-ipt as, habituando os alumuos a este genel',) de provas para
os exames:
50, dar-co dir-cctoi-, na ('110['''' competente, o progr'amma de ensino de sua aula:
ti", Hmttar-se eeeruputosomcntc no cnstno dentro lias limites
traçados p(·Jn.~ prcsrammas ;
;", rcquisit.u- 00 rurc.itor to-tos os ohjecto.' ncocssar-los ao ensino de 8tH!. aula, ;
8", comparecer aos exames para que rocem designados no. dias
c horas marcados;
9°, sattsrazcr a" e~jgcncias do dtreetov a bem do serviço do
ensino e dos exumes ;
10, ncompnnhar o. etumnos nas vtsttas que üzerem aos navios
011 estabetectmcntcs particnlares c dirfgll-os nas excursões soíenüficas precisas ao ensino dos mesmos.

TITUV) II

{:.\PITCJ.O. \"J!!
(",

l'!:~,<').\l.

.\IOL:\I'nnTH"n

fj;. O p~" ,n! a:llllinLL',jj';" ,h e<culn Se comporvt U'}:
Um dh-o.dm-, que "Crú o ill<P_:C!"ll' do .\l'-;C1hd de ;'!al'i'lk.. ;

Art.

Um secret.cr:o
t.rn portcil'd ;

um -cevcnto.

~'_\p;Tn.l)

IX

.vrt. 1,7. '-,dil"',':"I'.t'n:ll') jll'inwil'" autor-idade ih (j"""h, ,:' o
pl'illcil"'J lO'iJ"ll:,:c\'('[ pC:;), 1ll<t:1lI1"Il"áo ,b ordem, di'ciVlilla e I','·
ri"1l1;ll'i<!a'\', Ih, to-los IH :'(:l'Vi<'r)~ ,!;t PlC<llla cscota.

-

Art..

li~<.

o ,{ir,~d()1'

(j ()

uutco 1'1';.:'5,) ,;Ilkhl c lo/ai

(]I(C.':'O

com-

mll,\;e:l ,li rcctament-: c un Il ~ri 'Ii"ll",) lia ~!;Il"illlla. c sempre '1110
Ji1l.i1' ~Il;,il':~ p\'('~ew:a c1c;t.; 'l'l'llq'wl' ]'1'''I)Os(." um rct.v-ão a ass:lIup(."~ d,t c-cct» I!al';t ,'.'!)!'(' Ol!;l Sll:~ "pill(;W,
Al"t. liO. O l(jl'~",tlll' ,h o-cola. 110 ,'v'l'('i..io do e-m- nt h-Itntiçõ"s, so conuuunicn diro-ta l: H;l'''-dlllenio com o pessnal em htdo
qunuto 1'01' C,lIlCül'llf'llle ao serviço do estauero.Imonto.
AI't. 7l', O dírecto,- é re-pousavel t rnto pela cxooueào de
todas :1,:,; disposições con .irlas ::(,,<ie I C,-!IlJll.lIlPlllo, couro pelas ttciuuts
OI'JI}fic! qll~ o nOVCI'110 jufgue co.rvcnt-uuo dctcrmuuu' para a

c-coto.

At-t. 71 . . uõ.n lla~ itttl'ibni,:,ic" '1110 Iu» sn.'J conrert.tas \lOI' o-te
j'('gll!a'lll'UÜ1, ino unbú-Ihe:
1", submcuor ,j ,IPjlI'Oyn.r:i"l:J ,I,) ~lilli>ltl'o da Mai-inlra o' progt\1Jllllln,.:: (11) r-nsiu- 'JI'g',tllil:n..l,,'" Jl"I·,~ iJl,~~I'IlCt(jl'03, t', lima. ver.
app\'ova<lo_s, f;,l7.cl-os oo-cuta.i- ;
2", cvorccr cOlljllll"bmc'lt.. C0111 (lO; iustr-netore s n procísa, vigiJitll\:ia para que 0'-; prcgrnmrnas das 1iCl:U('~ 1l:1Il sejam modiâcatlos ;
â-, aesisth-, sempre que jnlgal' conveniente. ao serviço Iectivo ;

,Jo, inforrnru- ao xuntstro Ü;\. ;,\larinh:\. sobre a puntunlíduda o
com-ocçâo dos runectonanos da escora. inclusivo os inst t-uctores ;
Ii", chamar- no cumprhueuro I!l) sons .tcvcros os runcctouar-íos
que estiverem em rnrta, pr-ocede-ndo eom os militares do accórdo
com () Cl.l(lig<) ]li.~ciplilJ[\.l' da Armadn ;
c-. ,wgalliza.l' o hOI',U'IO pnm a~' <\lILts, dC'ignal' .1. turma. tIL'
oxmuíuandos e {'sl:d'e!cc('l' n or.t-m a SC~!"llil' IIOS ex..moa ;

ACTas DO WDEI1 EXEG[l"IIO

::15

,6,Il>Jme:u' iutornnmeutc OS empregados Ih adm i IlI~tJ'açKo,
na futtn, ou imll\'llinL'lItu (k quulqm-r dctk-s, "i o provhnoute do

emprego não

1'01'

.rc sun comucu-ncre ;

8°, communícaruo ~lini-tl'O da ~hrinh:1 toda c qun.lqnei- vngu
flue se d(\['!lo corpo .lo onsiuo da 08('0Ia;
!.P, r{Jqlti~it<tl' p;U';t o ensino os Instrumcmos, apperetnoe e
quacsquer ol,j,~ctos precisos para o mesmo;
10, tlesigll<.r <) ín-n-uctcr que deva su!Jst!tuil' :t qualquer onu-o,
no caso de nnscucta deste outro ;
li, se.u •.'xecp<;a.) ,10.-;; instructorc.." dar licc:~'::l. ;:0'; IJJll]lrcga.lüs
da escola, S8m perda <]n vouctmour» 1I;\(j {'\(,:<l"Hi~O ,}~ U'C~ dias
do um.r vez, 110'11 de 'JlliIIZ'~ em 11m anuc ;
12,lII;tlllcl' c fawl' manter f~ maior- ordem (' l'(\ct'1Ii11·i.lndo ll'l.
cseou, dp mud., n H';" 1"'1' todos ,J)s'cl'1'a.I;~ a nnus ;'j;O:<ll")",t dtscipliun :
I;{, Jbc<:lizal' (l ,iiW,'udlo lIr todas a-, quautias ,."c,,~.,idt~ Ilill"!.
as .toepcaa, rlo c..tahclI.'cim~llto ;
14, l'lli>l'i,'al' os IlPdjilo~ p~n\!. as de-pozas tl'"" escola; ordenar a
execução f!:t,; dospozas uutoi-lzudns e usstcnur a" folhas de paga
meuto dos Iuuccionnr-ius Ib escola, que meu~almente deverão ser
enriada.8 á l'ep;wti<;a.o n-car ;
1:::->, requisltnrn e'lIl1pI\I, do li,TOS cspcoreos -lo assentamentos e
rr.!\i~lt'M pura. o ]h'~~\I:ol do onst IlU c t1omai.;; emprucados, 011,10 serão
I;UlÇ<l'.In.~ ]10111':-~.I " l"';;'llll'Hl"õl{ C totns a.;; occunencics " I:,-,l;>s relativas;~ c,"",LI um <i (J li vt-os quo forem llCCC~S:u':<\" ;o~l·;t ,\~ matr-lculas c ror-mos d.: exntur-s dos ;dlJmlltl~ j
W, ruzor t.uuu- U II ..nto .[i"l"i:llllClllo a. todos us 1"'1)"" .onar-los
da esculn ;
17,

I."',

uetermtno.r n ,'-l'vi,:o .to socrotu-ío ;

rf\pr,~hl'lldcl'

e sn-pen.lo,' (I'lcmpl'og.l.'.lo", civis da I',eüla :
até oit, .• lli,!.:, pn- w~.:;ligf!:ICb 01\ !'<l.ttvdc cumpi-imonto ,1'lS seus
IlC',OICS ;
;It' quinzu

.tias, 1101' éesobcdíeucta c rosunordtuocso 01\ por
fa]l..•. contr't;\ 1ll<H,<tIl.hldc e ili~cil)Jil1a ;
.l!), 11l'(.pOI' ao \{illi"il'.l fia. \l;1I'inha 'pIM'~(lnrõ' nH'.,liJ.t, utcls ao
cnsmo, de modoa, <IW; ,),;te ncvmp .t!lll;)os lH',Jgl'(';;,:Oi da. "Pd'":l, e I!)I'Ctudo na. P;l.l't.) jll'<lJh-i.. nal ;
:.!O, apresentar- aunuatureutc ..o xüuísteo <la \!al'illll<t, ;\i,; () fim
de rcvcron-c, um rcl.uor-ío minueto-o sobre todn-s 00; ~el'vjç08 a. seu
cat';-(,) c occu-rencias, em geral, haviult;; até n .lat,.l. donl de deaombro.
,'APITCLO X

DO

SECRI;TA1UU

Art. i2, Ao ,"'".crct:tl'io compete:
I", l'e,ligil', expedir c receber- a currespondencia efflciul sob as
ordens du dil'ector, COJlfOI'mO suas ínstrucçõos ;
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AGIÚS W

2'" rocebor-, infornnufeitos ;l dil'l,'etol'ia ;

C'

PIJD=:lI EXEGüTIYO

encaminhar tU(10S os requerimentos

:i", lavrar e suuscrcvcr. com us examínndoros, os termo" do
exnmc, do-, aíumuos ;

4", escrtptur.u- os jtvros dos assent.cmontos dos ruuccícnm-íos
(ia escora ;
5", f"<J,ZCl' mensalmente a folha de panameuto tio todos os om.
pl'c;!auo; da escola e rcmcttcr-c ri repm-ucão fiscal;
G", propor ao dtrcctor tudo <]110 for o bem do ser-viço (la secrotru-in, n lia ccle.tdadc de expediente ;
7", preparar os osetarecnnont.e (11W devam servir de base ao
relatório do directur c instruir com o..; necossaríos documentos

todos cs negocias que chegarem ao conhecimento dos mesmos ;
8°, organizar annuarmcntc a relação dos atumnoa matriculados

em ambos o>; cor os, por ordem de ínsortpcão de matricula;
no>, prcp.uvu- ns ....ar-tas e os ccrttücados de exames de conter
midade com 0< modelos nnnexo- .:t este l'eg'l1lanlCnto ;
HI, ccnfbrmn ínstrucçõea c fisc,l/ização do du-ector-, em livro
UP reccit;~ c!!t")odal, organizar a escríptumcãc l't'!ativa ao recebimento de todas as quantias que devem ser pagas á escola, e remettet-as ao 'rnesouro Nacional.
CAPiTULO

xr

DOI'ORTEIRO

AI'L ,3. E' obr-igação do porteiro:

1", tomar o ponto aos atumuos em livro para este fim deslgn<ldo e todos os dias apreseutal-ce ao respectivo instructor, que o
,tutbouticará ;

2", declarar diar-Iamente ao dtroetoc 1111ac8 as aulas quo não
Iunecionaram ;
3°, conservar em estado de asseio as aulas, bcm como a respectiva. mobilia e mais material de ensino da escola. ;
4°, detalhar o serviço de servente de conrormtdade com as 01'dons do secretar-íc •
5°, receber o; rertnel·irooatu.'l c papeis das par-tes para dar a

conventeote dlr.ioção ;
6°,

ter a

,OlI CQ.l'gO

tolia

:~

mobilia das aulas.

CAPITULO

xu

DOSER.VE:-ITE

Art, 74. Compete ao servoate U.'IXi!iltl' ao porteiro em fluas
; ,nbstituil-o, no caso de f,~lb 011 impedimento. de
accôrdo C01U as ordens do du-ector e preparar as satee das aulas e

attribtliçõ.;~

entregar a eorrcspondencla da. escola,

ACTOS DO PODEn EXECUTIVO
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CAPITULO XIlI
DISI'OSlÇ0ES DIVERSAS

AI'!.. 75. O secretario scra nomeado por decreto, () porteiro
por pOI'tarl,~ do Ministro da lIfarinha e o servente pelo dírector da
escola.
Art. iO. O secretario será sempre offlciul da Arnnda reforrnado j o porteiro e o s.u-veutc, inferior UII praça que tcuuu ttdo

baixa e que apreseutem attostado de boa conducta e comporta-

mento.
Art. ii. xa« poderão .ervn de cxamíuadores os tneteuctorcs
quo tiverem com os cxarmuaudos parentesco atú 2° grão, nas linhas
ascendente> e descendentes 0\1 na Iiulra transversal.
Art. i8. O íusu-uetor quo substituir a outro e desempenhar
as tunccões do sou cargo percebera também a gratnlcação do substituldo,
Art. i9. Os illstrllctl'l'e~ vencerão as suas gratifleaçõe.:l e d(J~
maia vencímentoa pela verba-Força. Naval.
Art. ~O. O dtreotor terã, os vencimentos e vantagens quo lhe
dá. a tabetla actuuhnentc em vigor, e o; demais emprega-tos vouccrão de uccôrdo com a tahcll;, nuacxn a e-tc regutameuto.
Art. st • Aos empregados tia. administração são cxteustvas as
disposições relativas nos rnstructores nos casos de rauas e Hccuçus,
'rase empregados flcur'àu sujeitos ao regtmen escolar.
Art. 82. O.;; tnsu-uciorcs não poderão dirigir estabelecimentos
de inatrueção cujn-, matel'hs SI) relacionem com as dos cursos,
nem Ieccíoual-as pa.I'Ü"lI!;II';Il~dte, sob pena de, unia YÜZ provado
semelhante facto, 1'01' Inqucrtto oiJeuado pelo uírectce e communrcado ao ~lhll.\;tl'u ,h ~lal'illha, serem tmmenatnrucnte dcmtttidos de suas íuacções.
Art. 1'>3. O director- podorrt reprehender qualquer aluruno e
ordenar a 1l1'i8ào do mesmo no proprto estaboleohneuto, em caso «e
falta commettida coutr., ;l ordem, a drsetpltnc.. ou a moralidade ti",
esccío..

P1l,I'J,~I'a!lho

unico, Tros pr-isões no mesmo anuo sujeitam o

.uumno á pena do exclusão.

Art. N4. O «ovcruo provillendarlí, sobre os casos omissos neste
regul.uuouto, retart vos ao modo do disteibuiçào do ensine, depois
de ouvir o tnrectce-. podendo, no prazu de um .umo, 1;~,~';r;;'8 alterações indicadas peta expcr-iencia,
,;:\PITULO XIV
1!I.>I'OSIÇÚES TRANSITORIAS

Art. 85. O ensino na tcscote de Marinha.. Mercante conunuarâ
também a sei' feito uetualmeute, com o auxuío dos professores
existentes. atá (1'10 se .!f1 a substituição de todos encs por tnstructo-

31H

rcs,

omclac~

<l

;~)ri.)')

(1.1, Arma-l. ., em·) ,lcter;IÚl;,t

'J

pt-cseuto ragu-

lamento .

Paragl';1pJ!.) unico , Por crtotto desta disposioão, 0$ ,H,tmI,QS proseguint es aulas :
1'\) -sorcs 50 lucumhlr-Lc da l'Cg meia das
de
i- e e autns üo Ivunno do cursc <lo mac'un a-, o profess or

muthcm aticu ;
as, o profess or
5~ e 4· autas do 1" e 2" annos (lo curso de machin
de physica ;
-, ;
3a aula do 2' anno desse em-se. o pr-ofessor da mccautc
I" aula. do I" nnno e la aula Ih '!o nnno do curso de machíuas, o
pl'üfü,go r de dcsenbo;

5" aula rb CUN'0 do

llit()ta~em,

o professor- de npparel bo c mn-

nobra.

perAi-t. 86. os cctuae , profes-r u'es (1.'1 escola continu arão i\rcgucobcr- ,j:' mesmos " ouctmo ntos que l!le~ er-am ussogur ado- pelo
-

tamento autcrt.c-.

Art. 87. El~l ('ISO d-: »occ-sl dulc, p0df'l'i'io O--~ o~nciaes rorormn
dos ser nomeo.Jcs para o lagar do ínstcuc toros.
g raParag"l'uph'l \I11ko. O~ offiriae:> IICS!,:I'! ccn.Ilcões, além da
StUlS
(\0
soldo
o
bmhc:n
torôo
C"tI'!!O,
no
,\\(kl\te
ef)rl'c~p_
o
tificOlÇ'.fi
posto.
seu
do
Ç;'iO
gl':ttiflc:1
patente s o
Art. 88. O", nctmes machínlst-is Ile 2" ClttS3C, dtpkrmudos p-Ia
aos
escoe c que lailil.'1.. ui reequonota de seu curso, eorrosp -mderão que
l'nt(l, de-do
~ljudantc, machhu stas, pelo present e l'C~\tbm
em
tcnburn ll,',''':1. c-i is-c, 1'010 mucos, 11m .vuno como 1l1,\chini~b

viagem .
' a (;ltl't,l. de
Art. 8'1. Estes machinlslaa, si qutzer- m a.'l'I'lil'h
pr-ovar- terem

machini,tD. 1',,[., prc~ent, rognl:w lC,:tn, terão (1110
machin as e
ser-vido a I'on!'! mar- 11m nnn s em trn.hathos de Sl1<tS os.
dus mecem smo, auxnínr os o in~hnaçlics nenc cxístcnt
Art . 9Q. 0,< uotuaes machin i .tcs ôe 3\ 5,!a ela classes diploma
ouderão
rlos peta cscotn. mas sem u Ircquou ota tio seu curso, corresp
aos
ns du ::la e ~a c'nsscs 1!.OS ajudant es mactn-n stce e O~ do I" ctns-o em
~'C encontr
macutu istns, pelo present e rc.rntar ncnto, de-de (P\.')
a
nas conlliç'J().'1 detormi nndns pelas etursut as ~'e 3 do art. 54 de-te
regulam ento.

quer tio
Apt. 91. O.; atuaos pâotos üiplcJm~dos pera escola,
o
ou
frequen cta ou não em seu curso, oorr-esp onderãc 3000 la pilotos
que
desde
Naval,
la
lia.Esco
ento
regulam
pelo
elfl,
c'\bot.a~
do
pilotos
a bordo
provem ter viajado crrccttv cmente durante 3" mezea,
de navios <lo vapor- ou 24 mezca em nnvioa a vapor o 120m navios
rt vcto,
tenham OH
Art. uz. Ao> actunes mncntn tstas e pilotos, quer
classes
nas
ar
continu
m
qutaero
si
S<lS,
S()IBCUP
os
tado
não rre-juon
em !IUO forem diploma dos, serão conserv ados os mesmos direitos
que lhes assegur ava, o regulam ento au tortor .
Art, !}3. Rcvog am-se cs dtspesteões em contrar io,
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~XE;;(;IlVO

ESCOLA E'E 'MAnINHA MERCANTE DO ESTADO
DO PARÁ

Curso de pilotagem e de mactaníetes para a marinha mercante

.l/o'leIo

,I.;

c'lJ"h, ,.., 'l"e se ré{el'(Jlll o' nr/'. 51 e ;;.i (leste
l'C;:ftIZ<'mell/o

(Armas

(In Bcpuhfica )

:MI:S[STgR,,:IO DA lH.ARINI-IA
Em nome do Governo da Ropllblic:t
Estados Ijnldos do f;r;\zil

(!0_~

.

..................... .diri'ctol' da xscora de
Marinha Mercante do restado do Pará:
Faz saber a03 'IUl) esta CARTA virem que,

,l vist'l dos exames a. 11110

FilI,O de

.

.

~~~~~; Iri~'~ ~~.~1~~\>~1~~~~I~~I:.~·. ~~~~'~'~~~~~~ :1.lJ.l~

....................Ih marinha mercante; t.tndc
.
pelo que gO:;:I1'<1, de todos os privileglos o CÓI'. ......••........
ísencões (jHO justamente lhe pertencerem. Cabellos..•..........
E esta cartc. quo leva o ectto da Escol", e Itarha
.

vao por mim nssiguadn., tio conrormí.ía.to Estatura
.
com o art.... (lo rezutnmento vigente, símaes pwucurores.
ficará re;!istrn.da nos uvros competentes.
Dada em Belém, õapttat do xstado do
t-ara, "m ...........................•••...
I'; eu,

_.................•..

secretario (h tcsoola de Marinha Mercante.
;l.

fiz.

Ütrt;t por quo haveis pai approvade.....•
... . _..•......... P,] 1'1'1 exercer as fllnoções

de ......••..••................• , •.•••...• _

como acima se JCc1u.r:I.

,\ssi~nalUl'a. I],")

dtdato.

cau-
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Modelo ce titu!o a que se referem os arts. 51 e 53 deste
regulamento
ESCOL.\ D::

)L\R1~IL\ ~lEHCANTr.;

Cert.ific, 'lHe ü .-:1'
natural ,k ...................• com

exame e foi ;(11I'I'O;(l,dO

mt~

DO ESTADO DO PAHA'
,

aUBOS de idade. prestou

matcna-, que constituem o

curso de
Belém do para

nnno

l°

110

desta escola.
de 19•.•.

de

o secretario da Escola

......................................
Tr,,-,,:j,1 <18 vcnormouto.
,lelt'll;l!I::~, Vl"~,,,

,C'r.i,'·)

.to p"s'();"J,l que o presente rC:inhmcnt<1

d~

L'seol.'t d;\ .\Ial'inln Mpl'(',',nte:

.
.

2:1100':;OIl1l

111'0!(':>,<0:' ,li; desenho, 01'(1,'111\·10.

I :üOOii;IJOO

(:l'atilie; I,Ç.1 <l••••••••••••••••••.•
-ecrotnr-to. «r.lenudu
.

1::n::$:n4

-4 professores. «rdonmlo

(: r:tf,iJka','itu

_

I :OIJO::J) 1:1 •......•

Su 1$'IIJil •••••...

I ; I':, ti !i{'<;<::"trJ•.••••••••••••.•.•••

,jl.',:;:'üG6 ••••••••

portei!',', ordenado
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DECRETO)l. 1;.189 - DI: 28 DE FCVERCIRO DE 1907
,la Estado uos Xcgoeios da ~h.ri"h:l o. tl~r no,'O n. gll_
]o;;céI]rll.inc de Pílotagern , mantida pelo IJlS~j;'llo Tec!"lie,j
.b Fio ,h ./an···i,··•.

.b;~(":~~".) ~lin;~tw
l~n-..~:l~,).i
',~'I',!

o P~·.)si,lelltf] Úi\. ltepubtlce dos Estados Unidos do Brazil, COI]aiilêramlo que o .teeuno dos pilotos que se preparam na Escola Livre
tle Pilotagem. mantida pelo Instituto 'rechutcc Naval, na rõeme. do
-Iecreto n. 3031. fIe 13 de outubro de 1893, é o mesmo dos que
razcm sua. aprendizagem na Escola ~ava.l ;
Conshlerando que o actuet regulamento desta escola, npprovado
pe!o decreto n. ,1:3-1:'), tle:lI de jnnejro ultimo, deu novos moldes
ao CUl'SO de pilo togem, para adaptat-o as necessidades da moderna
marillh'l mercante, quer de cabotagem, quer de longo curso ; e ccnstdernndn, por-tanto. que tt e~glt nova orientação deve também obe-

ueccr o cnsteo ministrado aos seus alumeoa pela Escola Livro
acima indicada ; convindo, ao mesmo tempo, resn-Ingtr- à Escola

ACTOS 00 PODEII
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Naval a faculdade de
llda r cart as de pilotos
conceder exames a quemreva
ang eiro s e
não tive r seguido o respestr
ectivo curs o,
dec reta :
Art , I. o A Escola Livr e
Pilotagom, man tida pelo Inst itut
'recbníeo Navnl, na rõeme do de
o
decreto n. 3034, de 13 de outu
1868, passa. a reger-se, d'or a em
bro de
dean
te, no que diz respeito ao curs o
dos alumnoa, pelo disposto no
205 do regulamento enn eso
decreto D. 6345, de 31 de janeart.
ao
do corr ente enn o,
Art. 2. o A ninguém eerairoperm
tttid
o
faze
r
exam
es VBgOS na
mesma Ilseokl., que r para a obtencêo
quer para a revalidação de
cart as t!Q piloto.
Art . 3,° Tanto o COSiDO
Pllo taee m serã o fiscalizados porcomo os exames da Bsccla Liv re de
Ma.l'lDU8., escothtdc entr e o pess um repr esen tant e do Ministerio da
doce nte da Escola Nav al,
Art, 4." Par a execução do oal
art. t- e para tom ee exte nstv es
Escola Liv re da Pilotagem as
ais dlSpo~ições, que
epptícavels, do supr adit o decreto dem
forem
de 31 do jane iro, fica autolhe
rizado o
)Iin istro de Estado dos Negocío
e
da
Mar
inha
a
daI'
novo
men to li. mesma escola, equiparando
la, tant o qua nto possível, regu
os seus
al umnea aos do curso correspo
nden
te
da
Esco
la
Nav al.
Art . 5. 0 Ficam revogadas as disp
osições em con trar io.
Rio ,le Jane iro. '.?:B 'le revereíro do
Hl;;7, ]9" da República.
é

_\1'10;-':;:0 AlJ0 1;;TO :\Iúlt E1RA
PE;> ;NA.

DECRETO N, (iS90 -

w 28 Dl':

FEV ERE IRO

DE 1907

'_j,re 1l'J :n':1 .,I,'I ':o LÔ F",~n·t.1
""l'r .t1it u <1" ':<8:r,9$&'(),S\lppl
~m~ntar li
1'crlJô 0·\ ._-- RC<"rj·" (.,ri" -'..1 C
ô pi L' 1 I'~,kl\d -- ~o oxcr cicio de
1006.

o Prcaidente tia. Rep
ca tios J':st,~,]os Unidos do Brazíl1'
u-oudc da autorização conub!i
no u,rt. 3ó tia lei n,
du dezembro do 1905, e tendtida
, de 80
o ouvido o Tl'ibunal de 1453
Contas, na.
conformidade do art , 2°, § ;:",
n.
2,
luttr it c, do decr eto legislatf vo li. 092, de 8 de outu bro de
laGO;
Resolve abril' ao ~I;'1i~tc~'io da
FazenJJ. o credito de, ..•
28:: )50$ ~2(j , suppleme
ntut- :l verb a 0'_ Recebedo
r-ia da cap ital
j~ed era! do exer ct-r c ,li; 190'1, para
UCW 1'l'O r ao pag ame nto
til' POl' COll bgCl lS dcvit1asao; cobradores da mes ma
repa rtiçã o.
Rio tio Jauolro, 2.8 d,: reveroh-o <lo
W07, H/" da Republtca .
.\1''''0 _''\80 AUG USTO ~IORJo:JRA
. PE;\I NA..

David Campisto,
E~cculjvo

-

1,,)7

DECRETO N" 6391

DI: 19~7
DE 28 DE FI;VEfl.-:mO

83$870, snp plc roc nta r
end a o cre Jit, ) de 7;D
Faz
da
io
lcr
nis
Mi
AI,ro M
ren te cxc rctcio
fO Fc dO l'a l- do cor
li H~rlJa i" - 'ThCSOU

ídoa do Brasil,
bh ca dos getadcs Un
tivo n. 1627,
isla
o Pre sid en te da Re pu
log
o
ret
dec
no
ção co nti da
usando da autorizaim
~
de 2. de jan eir o ult o
da o cre dit o de
Mi nis tcr io da. Fa zen
ao
rir
a.b
tet a. 1617, de
da
Resolva
4!)
.
art
do
a.r ao n. 1
ncimentos dos
'Ve
dos
o
7:1)8:1$870, 8upplement
ent
a.m
1906, pa ra pag
der al e jun to
Fe
eo
tnc
uíe
30 de dez em bro de zen
da. Na cio nal DO
sol ici tad ore s (la Fa l fed era l, a pa rti.. de 7 de ja.neiro a 31 de
na
no Su pre mo Tr ihu nte
an uo .
rre
Ih~7.0IDhro do co
da Re pu bü oa,
fev ere iro de ElO7, 19'>
I:io de Jan eir o, 28 de

- DF.
DE CR ET O K. (L flZ

~z!'

,
I,: r'[,;,ERI-;lRO m: H1Q
8, sup ple mc nl ar

l'~ 41.0\D$81
,la F:l'-,én,10 Ocl"",lito
~i" .
/1.' ; c ao Mi ni,l cl" io
:iü- do ccr rcu te cxer~i

llOrliza'::
,; "crl>lIo_ Cai,1Io <le /I.!

sil.
}o;gta.l1os Unidos dou, Bra
161~',
legtslntivo

en te da Republlea dosder-reto
o Pre sid
autori'lJl.«ão con u.I a no

usa aão da
1\;06 :
') do
de ~!) de dez em bro de
Pazende o crOOitHl1
7,
u Mi nie tcr tc da art
a
il'
D.
.
lei
da
45
.
aes oív e abr
do
eu tar ao n. 10
o de
ent
am
pag
ao
r
rre
eo
4].(}4(\$818, sup pd em
do ]90(" pa ra oc da Ca.ixa da AmorLizaç,.'i.o,
de :;0 de dez em broers
os Iunccionar-ios
veu cim en tos de div lciro ao :n de dezembro do co rre nte arme,
jH
o
6li
do
r
-rti
a l'lt
dn, Rc pu bli ca ,
fev ere iro de ;~107, 1'J°
uto de Jan eir o, 28 de
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DECRETO N. G393 - ne 28 Df: FEVEREIRO er: 190i
;-'I';a uma l-rípada de ill:antari(l de g-uar-das uactonacs na comar-ca de
j 'acooeu-a. nu E,L:h!" (l-J Ri" 01-11llde ,h ~-ut.

o presidente da nepubuee dos EstadOS·UllirlOB do Hrazil. para
decreto D. 431, do 14 de dezembro de 1896, d(lcre~a :

'x':("!~ão do

.-\rtigo unlco. Fica ereada na guartla n:loional da ccmarea de
occtoeíra, 110 Estado do IUo ürunde do Sul, uma. brigada de tatan-;;a,:,ia, com ao designação de OP, a qual se cons'Utuirã de trea batal;l'3o~ do serviço acuvo ns. 190, l\J1 e IQ2. e um do da. reserva,
~O:J n. 64., que 80 organizarão com os guardas qucüâcedos 008
li~i.:,!_,tos da referida coruarc.r : rerogedus as díeposseôes em coei.:- ';).
Rio do Janeiro, 28 de rcvcretrc ue 1907, 190 da Republtca,
,\FFO:>:W AUGUSTO ?!-fonEJRA PE:,\:\A •

. ;l'[!«slo 1'OVI'(;·"$ de Lyru.

"';Ir""

:11;1.",,-";(> d~ lu.I"'i
e OI,,''''> l'U],ECI., '.1 ""dlit·, ,h
'-:0003. p,V" vr- ;'rl,jic'~ to á , d,'~p"'.J' ,lc nr.,"p'nlll-nh dn h,hla
'J Egll'."IJ ,[.- 1-"<'1'"'' C'Uil"" ,_h !OI',Ui!, ,l,-,G:,f':' nt,; "~ I),;n,,', U' rnn n• ,.,.,,., <]., l:il'''.-' 11'0 ~,(II. ,.:,,,,.-1 ,,,, OU1'O J'r-ct».
J,

'J preeidante dit Ropuhlics, ik\,g E"t.'l.dotl Uuidoa do 13nzil, llllUlíI.
,,-'ltoriza<,:iiO cceu.tn 110 ;\I'~. <li) n. VI da lei n. 161i, de :li) dll
'k~·"u.bro de ]906, dccrcta :
Artigo unlco. Fiel, aberto ün M;nistcrio <la Industrín, Vjllçau
':F':'as Publícas o cr'.xlitL. 06 ;:;OO;OOO,~, fli1l'll, S()!" epptlcadc ás d~s"
__ "~ do alargameutc J:. bitola J:l. Estrada .te Fül'l'o CentrAl ,kf
'~:-il, de Oegé afê as rufnas d{J mangancz, tio nuomctro 501, rafficif
.: Ouro Preto.
.
~-.~

A:T.':'\SO AUGUST.) MnltEJ::.\ PE-'iNA.
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I"',dilicn çoc', '.'S es' u.to-, .te ':niti,'o~ tio trecho .ln linha de Ha"',1' " comprch cnlidc entre .Ia "lnriahy ,'" c a C')lonia ~Iin'il'3., na cx·
Grande.
ren-ão de fO~,,~OO mctrus. du l':s~r nla ,ir Faru S, I'oute-s- Río

Approva .

,'O"l

o Pr-eside nte da. Repúbli ca eos Estados t'UI(\OS do Brazrl,
auendc n.to

ao que

PC''l'U.wC II

:t

Companhia, Fsrradu do Fer-ro

S, puulu-c-R!o ür.müc , decreta :
Art. l.« Ficam a.pp!'OvaJú~ ns estudos doüntuv os do trecho
uhyva c a
da", üúha tio Itararé, comprc hcudtdo entro Jnguart
l'alllo-l(io(~randc, nn
S,
serro
de
.
Estrada
d,\
,
Míneíca
colonta
indicad as, e
üxtCQ.'J3.Q da ItfJ.800 metros. rcucs as C01'l'CCÇÕC~
(te Ouras
geral
r
üu-ccto
pelo
dns
rubeiea
baíxoru
este
com
que

c

viaçüo.

o nju'osen .\1'(. '!." Píca., outrosím , npprovu do o o -enmcut
,
tado, que ta.nbom lJai"a .loví.lm ueutc mln-ioa do, l'c,l'lzi·J;t, jv.rom

a iIJlIJuj"li~llo:ht a .J.ij03::-<::lJ.~(;1j"'.

ruo do .tauou-o, 28 dI'

IE'\'Cl~'jl'O

DECRET O N. 1'·300 -

.lo}

Iil!)"

1~1"

da

Rl'.mll1i,~~1..

DF. ::8 DE FEVERE IRO DE W07

v.m l"~'<'ll',
Bubroga á Com punhia. ]'0"( .,t ]"11'''' ll<ls tlir~ilo~, uhrif;:lç u,·,.,
concessã o
.lc
10úG,
J._,
ahril
<te
18
.Ic
;)!n8,
constant cv ,lo decreto u ,
n'l E~!a,t.) ,lo Parú,
n,.'h·,,,,
do
porto
,lt>
mcnto
mcluora
de
chrus
uns

ntteno Preside nte da Rcpublt ca dos Estados Unidos do Br<l.zil,
das obras
dendo ao que requere u Perciva l garquh ar, ccncees tonano
c de
de melhora mento do porto (lo Belém, no Estado do Parã, :
accordo com o decreto n. 59,8, de \8 de abr-il de 1fI06, decreta
Porâ, devlArtigo uuico. Fica subrogadn. a Corupnu hla ]'vrl
u , 6283,
mente aut.mza da. a, funcclonar- na- Republiou pelo decreto
oe e vantage ns,
do 20 de doacurbro de HlOr., nos dit'citos, obrtgaçõ
LIa abril
a quo se refere a. concessão feita pelo decreto n. 5978, dedo18pei-to
de
de 190G, para cxceucâo Jus obras do mcniora mento
Bel ém, no Estado do Pará,
ltio} de Janeiro , ~S de íevcr.nr o de 10C1;, 19" da ltcpubíi ca ,

or

,-\I-TO:i/SO AnOUSTo :'tiORElI \.\ PEN"'.\'

J1ifl"e[ (~()ll;l'lll 'l!l Pin c _Il"",'id ",

acrus

DO PODER. EXECUTI\"O

DECRETO N, 6397 -

325

DE l DE MA.RÇO DE 19)7

Abre o )lini,lcriú da Indusrr-ia, Y,açã> e O:Jl'a~ Publicas o cr-edito de
50:0:J05, pal'.~ SPI' applicadc á acquhi·:ão d~ ulll rel> ca.tor dosfiuado
<I'" serviços d,.. lIldliora'n.'nlo do por-to da Bahia,

o Presidente da. República dos Bstvlos untdcs do Braxil, usando

da, autonzação conttd.i no art. 34, n. I, eünoa i, da lei n. 1917, do
30 de dezembro de \!liJo, decreta:
Artigo untco . Fic:l. aborte ao ~H[Jis~el'itJ da Induatcla, Viação e
Otn-as Publicas o croduo de 50:000.";, para. sei' eppltccdo ti acqutalcão de um rvbocaI,» destinado aos serviços de methocnmanto do
porte da Bahia.
Rio de Janeiro, 1 de março de I!lO" j9<' da Rcpublioa,
AFFO:<l50 Aucusro MOnElJL\ PC\'N,\.

VECRlno 1':'.

r,3~',.' ~

l.IE I DE MARÇO DF. 1907

.\hI'C :;0 \jillish'rio da !nr.lU.'!l'i" Via·:ão" OIIl',J$ P"lJlit'<I' o cr.vltto ,(,
;,,):: OL~. I'JI'a <Hlxili:l1' [) 1I',,J'Jlho 0111 civibsn-âo dos i n-ho-. por m ,i,>
.1., s,,]>,· '11.:'-'''' "'>1'11 .,.;", .. ,,' ,.!, "':lh,,.;~I.

o Presidente da Itep'lbl teu doa Esta'los Unidos do Tlt'azil, usando
da autorização constante (lo nrt , 35, n . I, alínea c, da lei n . (1)[7,
do 30 do dezembro de l~lOü, decreta :
Artigo unico . Fie"!. abor-to ao Ministorio da Indusu-ie, Viação e
Obras publicas o credito de 50:000;!;, para. nuxiltar o trabalhe da
ctvtüsação uos íodíos, pnr meio do subvenções o rornecrmonto de

material.

Rio de Junalro, l da marco de 190" W' da rtopubltc.i.
AFFOI'SO AUGlBTO ilfllREtRA PEN:<lA,

Migltel Calmon dll ['in c Almeida.

,teTOS

DO PclDER 1:Xr:CUT1VO

DECRETO :-1". ü300-

DE

l f>E MARçO

Il~

1901

ao )1illio\,'l'io d(\ ludnst.r!a, \'ln~~1) c Obras l'uhlic'a3" pr"oI,~, ,),_.
t\Q:(}O()i, para o 10n:01H~Ilto ti.' um trilho íntcrcalaj-, da hilcJl[l "" k'"
metro, ~nll'c as r.,laç""s d[l Parah~;ba ,lo "uI .. Ea f. !, ' Ri,.,. r.a
E,tra,la ·1 .. !"'}'1"1J C,'utrol <10 llJ'",il.

Abr~

o Presidente da. Repuhlica õos Estados Ijnídos do Ijr-azil , nss.r.d»
da. autorizaçito constnnto do art. 35, n . I, auoce 11, dn Illi n . I' ~ 7.
de 30 de dezembro de 1!.l06, docreta :
Arti:ro uníco. Fica. aborte ao ~tinistel'io da. lndustr-in, vtactc o
Obras Publicas o credito de 00:000$. pare c lançamento de um
trilho íutercntar, da bitola do um metro, entre as eaiaçõoa da. parah,rba do Sul e Entro Rios, na. Estrn.la do Ferro Central do PTO::1.
Rio rle Janeiro, I de março tio 10U7, 19' lia Republlca,
AFFONSO Aucusro :\IOItEIRA Pl-::'Il\A,
;lfigHe/ Calmo!!du Pin c "l';I,·;d~.

DECRETO N. 6iOO-DE 7 DE )IARÇO DE 10U7
cone- ,!-, autos-iaacão a .~ .cêcdad.' auonyma Coop,-·!'ativ;1 '<lin, ;l;1
Lactivinio.s pa1'[\ útncciona r no n,'puJ)!icô"

o Presidente da. República dOd estados Unidos do Braz.il, atcondendo ao que requereu a sociedade anouymu Coopor.di vn ,\kL':!';1
de Lacucímoa, devidamente representada, decreta:
Artigo untco. E' concedida. actoeteecnc á socteu.ute anonrrun
Cooperativa. Mineira «c tecnctntos para. runecíonee na. RepuNiea..
com os estatutos que apeesenteu ; ficando, porem, obrig.Jlh ao
cumprimento das rorrnandadea exigidas pela. legi~hlç5,(J em v jor .
Rio de Janeiro, 7 d r marco de lD07. J!]o da. Repubtlcn,
AFFONSu AUGUSTO MOREIRA PI';:-l;..rA.

J':~t:-ttnto.,; ~ln.

c.'ooperativa.,

;)~illeil'a

(le

T~acticinio...

C.\PITULO I
D.~ J1URAÇ".\O DA C'jOPER,~TI\"A

Art 1. 0 A '.lm·J.o;iVl da Coopernttvn Míuoira de tccuctntcs
de 30 annos.

~erêi.
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A.OTOO DO PODft ItJJCU'I'l VO

CAPITULO II

liJ anoArt. 2.° Fica. orgenís ada neste capital nme locledad
tem por
sob o titulo coopcr attva Mineira de Ladicinios, que
r na
fim desenvolver a industr ia de lacUcinios li bem assim coopera
compra e vonaa de generos mineiros, pera cujo desideratum. promoverá. a noeesserre propaganda.
, proprie Art. 3.° A cooper- ativa poderá. adquiri r, st convier
cíestabele
er
quaesqu
outros
ou
oa
toctíeíní
de
dades ou fabr-icus
bem assim
mentes referen tes a essa iudustr ia e commercío relativo,geneeos
naestabelecer agencia s partl. compra e venda de outros
cíonaes, podendo também recebel-oa li commiBSã.o e eonsígnação.,
Art. 4.° A coopera tiva poderá adeanta r fundos sobro gcneroa
cobrando ao respecn va commtseãc.
s de estaArt. 5.° POdel'Ít. cccottar a representação de agencia
tl.ils
compllft
sejam
quer
cíaes,
commer
li
aes
tncuetrr
entos
belecim
lares.
ou firmas particu
exportaI' geArt., 6.° Poderá. compra r, vender, import ar e caso,
a reepeIl6l'OS pOt· sua. conta ou de terceiros, cobrando, neste
ctiva commtssâo.
de
Al't. 7.° O anno social da cooperativa. coutae-se-ba de I
janeiro a 31 de dezembro de cada anno.

n~

CAPiTULO IH
DO CAPITAL

Art. 8.° O capital da cooperativa. será de 30:000$, repcesen.
tado por 300 accões do valor nominal õe \00$ cada uma, ~cujas
príentrada s serão effectua-laa em prestações euceeestvse, sendo
e e, prazo
e as seguint es nUDC& maiores de 10
meíra de 10
..
dias.
variant e de :'lo n
çil,o
f\otecipa
com
izar
integral
poderão
tas
aectonís
Os
9.°
Art.
eccõee.
suas
as
tempo
r
e em qualque
, quando
Apt-. 10. O capitat ~a. ceoper-rtivn.podeeã ser elevado
.
Des'3U senISSO for Julgado necessarro, até 200:000$. sendo oU'fida,ção
da estido. a optntâc do conselho fiscal e median te autoriza
sembléa geral, especialmente convocada para este fim. ores de
roruecca
. Art. 11. A cooperativa, angaria rá do seus do
seus neveees
leite e de outros pro-ru-tes deposito de 20 a 30
de reserva de
mensaea, sendo e'lS~ importa ncias levadas a fundo
de reserva ,
quinhão_oominativo. denominadas quinhões de fundoessas
Imporque
ão
proporç
á.
um.
cada
n
dos
.for.oeci
que .serao
tencíae etunstr em uo valur de 100$, e perceberão os mesmos lucros
que as eccõee emítüd ea de capital •
de
. Ar~. 12. O... aecícníetee que não fizerem es suas eu tradu
plqJ&capItal no prazo determi nado, ou 30 diaa depois, mediante o s.
mento de- 10 % de mera sobre o valor da. mesmes entrada mcorrerã o na pena. de COmmi880.
%

%

üü

%

328

ACTes 00 PODER EXECUTIVo

Ad. I:::. As ecezes que centrem em commísso serão arehtvades c substituídas por outras, revertendo para. o fundo do
reserva o valor quo alias tenham realizado,
Art. 14. A cooperativa. poderá eontrahh- empreeãmos emitttndo sobre elles acenes ao portador, ou debenlul'es, desde que a
assembléa geral. especialmente convocada. para esse fim, as julgue
necessertns c autorize,
CAPITl;LQ IV
DO

ruxno ror:

RESERVA E U!VIDENDOS

Ad. 15. Os dtvtdenaos serão distribuidos em janeiro do cada
anuo, firmados no balanço gorai, que a cooperativa. daTa em 31 de
dezembro.
Art.. W. Os divÍtif't:t!us não reclamados deixarão de vencer
juros o prescreverão DO fim de deus annos.
Art. 17. Dos lucros hquldos vcrmcedos em cada balanço serão
retb-n-tos 5 "/Q para constituição do juudo da roeerva, até attlngfrem [\5(1 % do capital snbscr-ipto ,
Arf. 18. Dos lucros liquidas não só se deduzirá a quota. de
5~/" de que trato. o art. ti, mes tambem:!5 %, que serão assim dis.
tr-ibuidos:
11 "/0 para o dnector-gerente ;
5 -t, para. o director sub-gerente j
3 "I"~ para cada U~ dos membros do conselho üscat.
CAPITCLO V

Apt. IV. A cooperativa terã tres ôtrectores com a deaignaçào
de presidente, gerente c sub-gerente, arem dos tras membros do
conselho fiscal e do>' tros supplontcs .
Art. 20. A dtrectorta entra em exerciclo com a garantia da.
caução da 00 acções que lhe pertencem ou a. outro qualquer uc-

ctonísta.

Art. 21. Quando a dírectoria julgar oppcrtuno, ou for rcclama.te pelo conselho âscal, rcettaar-se-uão as sossõos da. directoria,
CAPITULO VI

no" V8NCIMENTOS DA DIRr.CTORlA ]o; DA SUA DurtAçÃo, Di': SUA GESTÃO
F. DO CONSEI.IlO F!;;CAL

Ad. 2'2. O dlreotcr-prnsídente, sendo o seu cxercrcto gratuito,
tm\t 2Of)~; mensacs para l'pprl"lrmtaçõos fi P"O labrJTI:. O dtrectoegerente u aub-goreute t'-~J'ã') os "Vencimentos raensaes de 4.00$
cada um.
Art. .23, A dirc<:tol'ht c os membros do conselho fiscal Iuncctona-no pm' espaço de aeis uuncs, pcdende ser reeleitos,
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CAPITULO VII
DA D!RI:':CTélRIA

ArL 240

A' tureetorte compete:

§ 1. 0 Executar os estatutos e as deliberações das eseembteas

gomes,
§ 2. 0 'I'rausígh-, celebrar aeoordos e coustractos com quaeaquer
municipalldades, csreteteetmectoe. reparueaee, etc., para o tornocimento de gcneros.
§ 3. 0 Coutraeter com particulares, arrendar, comprar ou construir casas para o sel'viço da cooperativa 011 para t-roeíros. desde
'!""':>-9.ue convenha :103 interesses da. cooperauva, sendo essas t!:ans~cÇõcs precedidas tio parecei' do 00050100 üscat e da appeovaçac da.
essembree geral, quando fUI' convocada para esse fim,
Art. ~5. jo':lz~r .Ieposlto de dlnheiroa em estabclcctruoatca bancanos 0;1 counnorctacs, e bom assim dos productos íactteíeíos em
pontos que convenham para o dosenvoívtmentc dessa Industrla,
manmc de mantulga, mineira Bocai71a.
Art. 2(\. Sulicitar' dos poderes publicas ou estadoaes quaesquer
auxilios. nworos e prtvltcgtos quo pUSS:1111 acr utiliz-vfos ou expioeados pela cooperettva.
Art. \:!7. xorue.u- () Ilxat- ordenados o flnnças tios empregados
o representantes da, cooperativa, organizar e apresentar em assombMa. g(1ral ordínn-ta um roletorto ctrcumstanctouo do que occorI'ot· durante o anuo com o respectivo parecer do couselnc rtec-t.
Art. 2'1. CODnW,tr e presidir as sessões da dtrectoria. ceetgna.r os balanços e eontractos da coopemtivar mpreseutar- a sociedade em tojos 03 actcs pnblicos ou particulares, para o que lhe são
conferidos li')!' estes estatutos os reteres nccessartos. convocar
assemuéu, cr.tteortas ou es tradinarías, prestar ao conselho fiscal
termensntmenre um bal.mecte das operações ha:d-Jlls Desse periodo
de tempo, demonsuaud» a cxistencla do saído om caixa e de todos
I)S valores c oloje,.:t'.lS peetcnccutcs a eooperenvc, o assign.u- as actas
.13.s sessões.
CAPITULO "IH

Art. 2J. Os membros do conselho fiscal reunir-se-hão em
sempre que a .ttrectorta julgar necessarto 011 enes propries
assim o entenderem para. se orientarem do andamento deIS transaecõea da. cocpersnea ,
An. 30. ~el':t gratuito O exercíoto, percebendo, porém, cada
lucro líquido vertum dos seus membros a quota de 3', sobre
ncedo em cadn kl.!ftnço aunuet ,

SBSl!à0'

°
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Art. 31. A asscmbléa ger-al é o poder competente para oce-u
sol-ver ouaesquer- duvidas que se suscitar em, firmar so eprincipi
decretar
seguir-se em queeequer casos omissos nestes estuuto
qualque r peovue nctc nocessarte ao bom andame nto e aos Interesses
da cooperatinl..
em
Art. 32. As usscmbíees gcraes crdinai-ias realizar-se-hão ento
impedim
eulvo
anao,
cada
de
o
fevereir
de
principi o do mez
entende r
justrâcado, o as estreoe dtnarte s sempre que a directol'ta
.
ucccssa no ou o conselh o f!.scfl.l as julgue tudíspc eeaveís
Paragra pho un.co, 'ramtem poderá ser requerida a realização
de qurlquoe asso.ubléa geral extraor dtnarta pw um ou mats
nccicut stas

(lU('

represe ntem

50

o~

do capital subscri pto.

s de sessão
AJ"t. :'13. O dtrector-presrdonte abrirá, 0;1 trabuuo
taa para. servire m
dt~ asse.ubr éas ger ...cs e de3igll ad deus acctonís
de socrotartoa.
CAPITULO X
DlsrOSI<;'ÕES TRANSITORIAS
Art. :14. E' obrigat ório a tojo pCSSOCl.l oüoctív o da cooppe rntiva
accordc
ser ecetcnt sta com o mtutmo de cinco, d3Z a vtnte acçõea. odeonua
de
com a au t categor ia, cccõcs que serão l'egilltr Mas com

caução ,
Paragra pho unroo Essa caução sorlt cancelladu li proporção
que os ':iCUS propviotartos so retirare m da cooper auva.
Apt. 35. caae ~1'UpO de cinco ecções d,', direito a um voto • s
•\rt. 36. A;.; deliberações das esscmct éas gereea serão tornada
por maioria de votos, sem dtreí to ~ recurso algum.
Art. 37. QU1.lquer accionista poderos a-na fazer represe ntar

antro
em qualque r as-embb 'n geral por procura ção passada a
necíont sta.
feitas
Art. 38...\:; c.JnvOCn,Çi);:;l das assembliJag gevaos serão õtas
e
em dons jor-uaes di tr-ios dc.~ta capltnl pOI' espace de tces ão
das
com oito de antocad encta do mercad o para. II realizaç
mesmas o dnrnuso osso período da tempo ficam SUSP:lUSJ.S as trens-

rcrcnotas de ccções ,
Art. 39, A casembtea garai ordtnar ía eleger;;' a uirecto rh, osa

membro s do consnlh o físcal e seus supplen tos, salvo na primeir
director -ía, que sJrà composta dos seguint es acctonrstas:
Pre~'illente, Jorge Gomes dos Pa.,S0S Perdigão.
Gar-mte, João IhpUst a Giotu.
sub-ger ente. Prancts co Pinto Cardoso da ottvetr e.

.lCTOS DO POl,)ER EXECUT1\'Q
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Mambl'(ls do conselho fiscal:
Alvaro de Mattoa Campis ta,
Bemard c ltoul'iglles de Souza.
Domlngns R, de Freitas ,
gupplen tea.
João Joaquim Duarte de Carvalh o.
Paulino C,trlúmagno.
Antonio Claudio di etcrgto.
Art. 40, O dtrecto r-geren te 1Í responsável soüdaví amente nas
daliberaçõe~

tomadas em sessão da õtrccto rn, porém csb, rcepou-

aabilide de é pessoal sobre qualque r resolur;ão que tome sem ouvir
os outros rlir!~cto"e_~,
Ai'L 41. (I sub-ger ente su 1)stit.lIirA o díreetor -geroat e nos seus
impodh nantoe c fica a, seu car~.) n e caixa» e a dtrecçâo do escnptortc.
~a'
Art. 42. Fica o -urectcr-eeeente autoriza do a compra r a com
eereesj
brtca de tacuctotos em nccetce de Ayuruo ca (Minas
O1oia Irmão
todos os seus pertenc es, de proprie dade da firmancia.
aerá paga
& oorop., pelo pl'eço de 15:000$úOO (esta implJrta
como a fazer
em aceõee inkg-ra lizadas ncmtee es ou ao portado r},para
ecnn-aot.e com firmas commercíaee desta. praça oe. serem as
untes 8 doposlt. n-íaa da. nossa manteig a e outros prcducs
·
Art, 43, Ao dírector.gerente serão eveeeaa ae acçijes integra
ção,
boniD.ca
do
titulo
a.
3:000$,
de
valor
no
tiva
coopera
desta.
Iízadas
como incorpo rador da Cooper ativa Mineira de tecueímoos.de 1007,ápprovn dcs em cssemta ea geral da l~) de fevereir
co
Jorge; Gom"s dus PIJSSOS Pel'dig< ro,- Jotlo Baplislv. GiOlCl, - l'l'al1cis o
Berl1ard
Pinto Cardoso de Oli~eil'<l,- A./<·Ql'O de 1I1atto~ Campista. - lillo
cortoRodrigu es f/e SÚIlJa - Antonio Claudio di Gi01'gi Q,-Pau
Domínço e R, de Preitos, _ Jo/to Joaqllim IJum"le "e
ma[lno,

CllrlJU/l w,
\~'ÃO, DA SOCIEDADE
ACTA. ll/\ ASSE~ll\IJ;A "ERA!., 01 8<:88Ã.0 DE INSTALL
DI': LA.CTICINIOS~
A:'oiOND IA lW:-lOM1: >lADA «C·J'JPE R,\T1VA. :>OU:o<EIRA

Aos I') dtus do mel. de fevereir o do anuo de 1907, nesta Capitalnovo aecíoms
Federal , á r-ua Genera l cemare 11. 175, reunira m-se 100$,
...ada uma,
tas, rept'úso ntall to 300 acçôes do valor nomina l de
- uíota,
sob a pruslde ncia do ccctcnts ta incorpo rador João Baptista
presiden te o
que, depois tte dar começo aos trabalh os, deatgnou paratoma
assento
ecctoms t., .Iorge Gomes dos Passos Perdigã o, que logo
o
e convida os acctontstes Alvaro de Mattos Campista e Francisc
O Sr. prePinto Cardoso de Oliveir a para secreta riarem a sessão. dos
estatusidente manda que o sr. lo secreta rio proceda l\ leitura
e dttos, que são epprova dos unanim emente, dando posse á. seguint
.
rectoeta : preside nte, Jorge Gomes dos passos Perdigã o; gerente
de OliJoão Baptist a Gioia; sub-ger ente, Francisco Pinto Cardoso
ta,
veira; membro s do conselh o fiscal, Alvaro do Mattos ;Campis
Bernardo Rodrigues de SOuza e Domingos R. de Fr('itas supplen
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teso João Joaquim Duarte de Carvalh o, Paullno caeíom egno.
nio Claudio ui Giorgio, os quaes tomaram tmmedtateréente Antoposse
dos seus cargos. Nada mais havendo a tratar,
Sr. preside nte declara. tnstcueôa 11 sociedade e encerr-a a sessão.o mandan
a
present e nctn, que vae por todos assignn da. E eu, Alvarododelavrar
Mattos
Campisfd,secrlltltrío, a eacreví.c-, J01'ge Gomes dos
Passos l'erdigil o,
pr('sid ente.- Alval'Q de Mt1!tos Camp'st-t, secreta rio.
Lista; dos acctoni stas da socieda de anonytn a denomi nada Cooper
ativa Mineir a de Lactici nios com o capital de 30:000 $, represaneado por 300 acçõas do valor nomina l de 100., cada
cujas entra1a s serão erreceua ces em prestaç ões successuma,
sendo (1, primeir a de 10 o/Q e as demais nunca maioresivae.
de
10 "/0 ~, prazo v<'.ri<'tnt~ de 30 11.60 di.as:

3"
1}1

.0
.0
7

5

5
DECRE TO

~.

üJOI -

lJE 7 Dl: ){AllÇ') DE 1907

"['prova novo e ('.,l,li.li.h ,l"r,niliro " ,lo ll','''';,(, d" ,Vara.~$ü 11
!taral":', <10
pl'oloJl~am"';(" (I., It ap ljlljlls:~ a H,H'al'.",
da l';sll',l(la ,k J'e!'!'''
So!'ocal JanJ,

o Preside nte da Republí ca dos F..stados unt los do
dendo ao quo requere u o Estado de S. Paulo. decreta : rJl'azll, attenArtigo unico , Ficam npprova dos os estudos definitiv os, de
accoeto cem as plantas e orçame ntos que este acompa nham.
bricado s pelo dtrecto r geral de Obras e Yiaç,'io da Secreta ria rude
Estado da lnduatr la, viação e Obras Publica s, e relativo s ao
compreh endido entre Aearaas u c Itararé, da Estrada de Ferrotrecho
Soro-
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cabana; sendo fixado o prazo de deus meses, da data do presente
decreto, para o Inicio das obras e de dou! ennos para a conclusão
de toda a linha até Itararé.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1907, 19? da Repubf ica,
AFFONSO AUQt:S1'O MOREIRA PENNA.

Jfiguel Calmon de Pin c Aímetda,

Dj·:CRETO :.;. DH2 -

DE 7 DE "lAR:·O DE 1907

Abre no lIIini,Vri<l ,la ln·ln-Iria, Via~Ci() e Q;n"as Pulolica~ u crcdito .Ia
21,,:8L:?$-~,GO, SUpplclll"lllnr " V<'rl.'n 8', :Jrt. 1\ da lei u. U::J3, de 30 de
<Jczemhr" de IOW" l'",.~ o p:lgalllcnlo dos jurns ,lo 2 0 semestre de
JilO:\, ,]e .. idos á C'''I: p"nhi" E"Ll'a<1a de Fen'o de Vielol'ill a lJjila8.

o Presidente da Repubtica dos Estados Unidos do nreaü,
usando da autorização contida no al't. 36 da lei n, 1453, de 30
de dezembro de 1905, decreta:
Artigo umco, Fica aberto ao Ministerio da Industria, víação e Obras Publicas o credito de 215:812$500. ouro, eupplementar á verba S·,, nrt . J4 da referida lei, para cccorrer
ao pagamento dos juros de 6 ~. ao enno, dovidoa á Companhia
Estrada de Ferro do vtctona a Minas, cessíonarta da. Estrada
de Ferro de vlctona a Diamantina, em relação no 20 semestre
do 19OG.
Rio de Janeiro, '7 do IMl'Çu de ]D07, li). da Repnblica ,
Al'FO:'(~O

J~!J~(d

IJECRETO N,

',4'J:, -

aooosro :'IOIU::m.A

Calmon dH Pin e

PENKA.

.ll,;jdda.

DE 7 ru: ~IAR\'O DI> 1'FJ7

.\pl'rOV3 n planta c r 'I"'d:\"o orçnucuto !,al'a a LOJblrIIC~"o do au~nwllto 010 .lcsvio <,,-j'it'nk na esl~ç,-<o ,J-, .\;:ua \""j"',dha, da EsIra,ta d·

"<'1'1'(, ,:,,]

·1" l"TJl,1"']!ll<'0.

o Presidente da Republtca. dos Estados Unidos do Braail á. vista
do que \equerell a Great ,l"eslcl'll of Itrasii Ráilwoy Compa'ny e de
conformidade com a segunda parte da clausula XV da revisão do
conu-aoto de resgate e arrendamento approvado polo decreto D. 5257,
de 26 de julho de 1904, decreta:
.
Artigo. untco. Ficam approvados a planta e o orçamento, na.
lmportuncla de 53 40-11"1"9 louro) e 21n.~660 (papel), que com este
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banem, i-ubncadcs pele dtrector ceral de Obras 13 \ i<ll;ão do. respcctíve ge-eetarfa de Estado. pera a construccao do augmento do
desdo existente na estação de Agua. Vermelha, do ramal de 01.1'ec i-io li União, na Estrada de Ferro Sul de Pernambuco.
Rio de J80'311'0, j de março de 10(',. rr- da República,
AFrOl'.'--o Ac cusr o ;\10REIRA. P""'NA.

Ni[j1ltl C,) :,,: r/c Fi"

m:GRETO N. 0-104

~

DE; ac

'lAn~'O

IJ

!,E

Almeida.

l~IO,

r.r-p. din. {·r,"L,(I'!(> par:! a csccucno das att.
llpI'('\'<·iI all]!'!l, " -Iu (lh!;:;n ~ara ti) c-pora ,la
d.: J'~I·"L::' . J. da E-I!,;l,,," .k F,''''':', Cond . d'En.

.\I'I"'úV;'l " 1')(1))[" ,-' c
l";lç<",.~
,·~ta,_·:,.,

u

·~'·"-;ll·j,,_,

r. ~

o p restdente da Republica tio" I·:stad,)s Ijntdoa do [ku:i.l, it. vista
do quo requereu <lo (;,'(;11 ll-e,ltH'd 0/ D;',;;,'i! Raibcay Compony e da
oontormídadc com o disposto nas clausulas XV e XVI da revisão

do eoutr.rcto do rosgnte o arrendamento approvadn pelo decrete
n. 5:?57, de 20 de julho de 1004, decreta :
:\rtigo nnlcn, Ficam approvado. a ptr.ute e o orçamento, na
importancla de :>3\?$, que ccru este b:ü~[\m, rubricados pelo rnrectoc
geral de Obras o Via,fio da Iwp1d!\"a Seomtat-ia de Estudo, para
a {'xccUI;ão das artcmcõr-s necessu-rcs (W aprovcttemenvo da o.ntig<),
sala do espera da estacao de 1',r3byl.>a. na Estra<J:t de Ferro
conde d'E'1.
leio do .JüDeirC',; de março de

;~-')7,

1:-' 0101 Republioa ,

l\I'F\)"~O '\:'T~~O MOItEHIA

,::~'o

F'cxxx ,

'I: 1;"17

-,-j"r'-' o cl'c'.liLo cvn-ocr<lillnriu ·1" ,"O(l:(~,-,~_ 1',:,,-;, ("'.-,,,'"
,;, -:
,-jro __ r"l1i""; r". 'c, ", ;!(",;" ,I., .\.:,

'_~"_l:l'

';')'1'

,d"'1\~

{' scr-.

o r'rc-Jdeuto ,h Rr:r'I1b1~c1 d,J: !:-tad"s Un!J,,~ do Ilrazil.
usando lb antol'i~.~~Ci,__' cmtida G'-' :J~--. ~? Iettra ", {h lei 11. 1017,
de 00 de dezembro do W . :i;, e lti,'td,' '-, Tribunal df'l Contas, nos
termos do ;'1,1,. 7: § ~-'. deI :'(':!i!\:J.1 ;EJi/, npprovadu pelo uecreto
n , ~,1CO, de '::{d, (1";"1:":-' e- :"'!;' -c s.fvc at.rtr- a') Mlmsterto

da. Juiilitlt e xegocíos Interiores o credito cstraordínartc de
000:000$, para occorrer ã.~ despesas com obras e servtcos
publreos no terrttorto do Acre.
Rio de Janeiro, 8 de ru vrcv de Ia07. 19'> da Republtca,
AFFONSO AeGUSTO

MOREIUA PE:>ir-;A..

Augusto Tavares de Ll11'(1.

tJ!l:CRET)

x.

I'E 8 DE ~lARQJ l'E \907

G-tOG -

I:'·ca 1111':\ CO,,',!" ,-e", de uhrüs
Ollll'~~

IcJCJ";l(~ nc Tcrritor-io tio ACI'C c d,
pr-ovi-ícnciaa.

o Presidente da Republíea dos Est::Ldos Unidos do BI'8zil,
para dar execccêo ao disposto no art. S", Iettra c. da lei
n. 1617, de 30 de dezembro de 1906, decreta;
Art. I.°ll'ica creaãa no Territorio do Acre uma ccmmíssão
de obras com jueísdícção nos tres departamentos do mesmo terrttorto e ímmedíatamente subordinada. ao Minislerio da Jllstiça
e ~egoci03 Interiores.
puragraphc untco, A commtssão terã sua 8Me provisoria
na. cidade do c-uzetro do Sul, Prefeitura do Alto Juruã,
Al'L 2.~ A ccmmtssto se comporá do seguinte pessoal:
l engenheiro-chefe;
1 19 engenheiro ;
2 engennctros :
2 eegeuheíros-ajudantcs :
I eeceetaetc :

I armoaertrc :
I ajudante U') alrnoxarife;
1 mecuutco :

I oontador-p sgador :

I

medico;

I pnarmeeecüco .

Al't. 3,· Os Iuncclonarios a qee ee refere: o al't. 2" perceberão o vencimento constante da tabelln «uucxe o as diariaslixadas nas tnscruccees.
Art. 4.° Serão nomeados ror decreto do 00\·01'00 FeJ.eral
o en~enlH>iro-chefc e os engenheiros; por portaria do Ministro
da Justiça e Negcoios Interiores os engenheiros ajudantes e o
contador-pngaríor ,
Paragrapho uctco. O engenheiro chefe nomeará o secretario, o almol(arife e seu ajudante e o mocanico, conteactarã
o medico e o pbcruiaceuuco c admittirá os auxlltarea e os
operurfos eocesaartcs para a execução das obras e serviços a
cargo do, ccmmtssso.
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Art. !:i. o O engenheiro-chefe será substituído pelo primeiro
engenheiro c este pelos engenheiros na. ordem de antiguidade.
Sohrc a substltniçâo dos demais funcciouarfos, quando fUI' ncccssai-la, providenclnré o engenheiro-chefe.

Art. 0. 0 O cngenbetro-ehere poderá. em casos urgentes,
conceder licença. até t1'8S mezes aos empregados de nomeação
do Governo Federal.

Art. 7.° compete

<Í corurutssão

promover a realização das

seguintes obres :

I", abortara de esteadas ;
2°, deauhstruoção de rios;
3°, construcção, â juizo do Governo Federal, de ediflcios
para os díüereutes serviços das prefeituras dos rres departamentes d,) Tcrritorio do Acre;
1", ,lo defcsn, militar do te'rr-itoriu, do 11'~c61'(lo com as
i nS~I'ucÇ'UCs que pm-a esse nm forem C"Pi' lida'! pelo xüntsterto
da Guel'rit.
§

i." .'\

commíss.tc excout.u-a tambnm quacsqucr- outras

obras e serviços que o Oovoruc Pedera! julgue opportnno o

con'i'cllir.ntc mandar ruzee, de accôrJo com o disposto no a.n. ,«"Jottra c, da lei o. 1617, do 30 de dezembro ,(o 1006.
~ 2. 0 Compete. outrosim, a comrntssão estabelecer escolas

proâssionaos-agricolaa e ontctnas e croar nucteos agt-loolas .
ArL 8.° Essas otn-as poderão sor feitas por adminlstraçâo
ou por contrncto, qnecdo tiverem de SOl' oxocntadcs por oontracto, illdepcndnrão de npprovação prévia do Governo Federal,

desde quo não excedam do 50:OO0$OUO.
Art. 9.° Os empregados de quaesquer repartições redereoa
podarão ser nomeados para exercer, em eommtsaão, os Jogares
de que tratl~ o art. 20 deste decreto.
Art. 10. O engenueteo-choje requisitará os creditas nacosaarlos para occort'er ó. dospoze com a execução dos diversos serviços a seu cargo, e preatarü contas. dircctamante, ao Ministorto da. .Justiç>t o xegoctos Interiores.
At't. 11. O referido Mtníster io expl3dlrá,oPPol'tunamcnte,
iustrllcÇÕCS par-a a execução deste decreto.
Rio do Janoit·o. 8 cio março de 190i, 190 da nopubnce .
.\FF'):'\SO .\1 Gl'S'fO .:'\rOr:FIHA PEN:'\.\.

Taba.l1a aos 'iellcimClntos a. penott,l alio Oommiasão de Oor.1s
reaeeeee n= Territorio do Aore. a que se refere o IUt. 3,'
do decreto 1'.• G~C'S, de S de mcrçe de 1907
\-~IICi"'('fllo

'\lC'lIsaJ

Engenheiru-chcro•••••.•..••••••••..

l" cngenhetro ....•....••...•.••. '"

3:000~OOO

2:1)01)$000
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Engenheiros... ..••••• •.••••. •.•.••.
_••

Engenheiros-ajudan~es••••••• ••••

Secretario •......• .•.....• ....••• .•

Almo:l:8rife .•••... •....... ....••• .•
Alrnoxa rife-aju dante.. •....•. ...••.•
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Rio de .JaDeiro,8 de março de 1907. - Atlg«slo Tm;(lyes de
LYI'lI,

m:CllI'; ro N.

GIl7 -

DE 11 DE IIf,\RÇ'O DE:

190;

l),'d3'3 ,lo utilj\la,! e puhlica a dc-nprop r-íação do predío 11.
1:)5 da rua
do CatteL{l o j·c-'pedivo terreno.

crot

o Prcstde ntc da Hepu1!!ica dos Estados Unidos do
i
:

!lr~zi!

de-

Art , 1. 0 I·;' deelui-adu do utilidad e publica, n;»

do
.rrt . 5" do decreto n. 4(rJf" de 9 de setembr o do 193'J, termos
a desnprc pria.ção do prédio e respccu vo terreno da rua doC,ttt eta
n . 153,
nâm de ser utlliz,tdOl, de cO!lfurmidade com o art.
da lei
n, ]f;17, de 30 de d-eembro ultimo, para lnshllaç ão 9~
definiti va
da guarda da Prestcenetn da Republlca.
Art. 2." O Ministro de Esta,<io da. JlIstiçl. e :-.'"egocios iat'lrtores é autoriza do a mandar proceder, na conformida.de
do citarfo
decreto, á desapropriação de predio e respectivo terreno
rcroridos para o fim ludlcndo no artigo antecedente, abrindoaclmw
para
íso o preciso credito.
Art_ 3. 0 Revogam-se a, dlspnsíçãea em contrar io.
Rio de Janeiro , 11 ,lo março de 19)7, 19G da Republí e i ,
AFFO"SO AUGUSTO MOREIR A

PE":\'A.

AugU$to TaMres de Lyra.

DECRETO N. 6408 - DB

I~

Da: MARÇO DE 1907

l\[o,ljl1c3 os 3,.ts, (j". § ~o, e {20, p3ragra pho eareo, d.J
rej nlament e
approva dc p('!o decreto D_ 3W3. de t2 de jau'irJ de 18[l!}.

o Presidente da Republica. dos Bs~dOl
do BrazH,
attendendo á. nece9lfdade de mSlharar a elel'fptUnldo3
da tnten .
dencia gemi da guerra de eccoedc CoJm o quenraçio
a pratica tem
EJ:eellti,o _ t\107

n
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innar que sejam rubricados pelo 120,
aconselhado, resolve dete rmi
que trata. o art.
de
os
ltve
os
rra
gue
da.
l
gera
eto
eeedeote
lamente a~provado pelo decr
paragrapho unrco, do regu1899
s por outros,
este
d08
tltui
subs
e
,
de
iro
Jane
n. 3H13. de 12 de
. êcaado
elos que coro este bai:u.m
de conformidade com os mod
grapho
para
120.
e
50
§
6
.
arts
os
nesta part e medlficados
.
ento
uaico, 6> citado regu lam
, IÇ!o da Republica.
Rio de Janeiro, 14 de IUaI!ÇO de \907
Q

,

PEN Nll.
AFFO~SO AUGUSTO ~IOREIRA

Her me, R. da. Fonseca.
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LIvro d,e Receita e Despezl
INTE!\DENCIA GERAL DA GUERRA
EXEftCICIO DE
NUMERO
DL~

"'

I"OR>lBC&DORf.S

RECEITA

DESPE''''

cO"Ti

-

-

--1------1---1--1

,

!~

'.

I•

<.~

I'0

,

s

, ••
0•

•e
0, •
0' •

E,te livro t"r~ (H log"inl(lS dillle"'Õ(lS " Ul'"'erO do ,·"Iba.:
1'\" l'Itefide~ci~ G~ral_ r,) x 10",eom 20J lolbM.
Nos di'lricto., _
X ::"'. cOm O folhas.
Nas Krandcs unldR"~' _ i<'.I X !lO, com 2iJt.l ,,,!bas;

,.o

AtT0~

340

I

~
".-'"

\

.....,

1

'l~"

I

"(I O"~lm>:.

'·""0'

I

yn,·

I

'" 0"'·"''-''

I

.-,<1
':m
,"",0'

I
I

I

.-,,'

1

''''

I

00 PODER EXECUTIVO

3H

o

•
••

'••"
':l

I

ACTOS DO PODER. EXECUTIVO
DE 14 DE MARço DE 1907

DECRETO N. 6409 -

eatar
Abre 3,!) Minisler io da Guerra o crcdilol{ e 4'J3:947$597, supptem
ao art; {l'. verba 15-, coustgnaçêo n . ::12 da lei n. H~3. do 30,10

dezembro do 1905.
o Preside nte da Republíca dos Estados Unldus do Brazil,

no
tendo ouvido o Trtbana l de Contas, na fôrma. don,disposto
392, de 8
art. 2G. § ~<>. n, 2, lettra c do decreto legtslattvo
da pelo
de outubro de 1895, e usando da. alltorizaçãodaconferi
dezembro de
art. 26,§ t-, ta.beUa. B, da. lei n , 14.53, de 3()
1905, resolve abrir ao ),iinlsterio da Guerra. o credito de
493:947$597, supplem entar ao art. 9" verba 15" -Material~
consignação n. 32 eúranspor-te de tropas CtO.lI da citaia lei.
Riode Janeiro. [4 do março de 1907, 19" da Republtca,
AFFONSO AU(:UST O MOREJR .\. PENNA.

Hl:tmes R. da Fonseca.

DECRETO N. 8410 -

DE 14 DE MARÇO DE 100'7

ão
Abre ao Miulstcr to da Ollerl'a o crcdito da 40:S4l>$16t para lif[ui'laç
do debito com a Prefeitu ra Municipal de Nitherc v ,

o
lei o. 1617.
Ulado da autorização que lhe confero o art. 26 da
de 30 de dezemb ro de 1905, resolve abrir ao Mlnist6 rio da Guerra.
a. Prefeio credito de 49;8-15$161 para liquidaç ão do debit'l com
tura. Municipal de Nfthero y, ca.pital do E:t'tado do Rio de Janeiroo,
proveni ente do aluguei do proyrio mumetpu! Praç:\ do Mercadli.
para. alojame nto do 38" batalhã o do Exercito, desde 1804. a.tê
data. em que foi o mesmo propcío traDsferld'J a um partiou lar,
Preslde nte da Republica. dOI! Estados Unidos do Brazil,

em 1905.
Rio de Janeiro , 14 de marco de H107, 19" da. R6pllblic&.
AFl'"O",;;O AUGUSTO MOREIR A PP.:"{NA.

Ilermee R. da Fons8C@..

343

ACTOS DO PODER EIBCUTIVQ

DECRETO N. 6411 - DE 14

DEMARCo

DE 1907

Abre no ~Iillist('rio ,In Mar-inha o credito de 170: 'OOSHt, supplemelltar
ás verbas 2::1" c 26a do ar t , 6 0 da lei n, H51, de 30 de dezembro
del()()5.

o Presidente da RepnbHca doi Estados Unidos do Brazil :
Attendendo ao que lhe expoz o Ministro da Marinha e
usando da autcnsecãc conttda na. tabella B annexa a. lei
u, 1453, do 30 de dezembro de 1005, resolve abrir ao Ministerlo
da Marinha o credito de 170:490$141, supplementa.r ás verbas
abaixo mencionadas, do art. 6" da referida. lei :
§ 25. Fretes, paassagens, ajudas de custo e commissão de sa.ques - Pessoal - para pas.
segens de omctees e praças, ajudas de custo
e commíesõee de saques,.................. 145:923$165
§ 28. Eventuaes -Material-para. tratamento de
em.ciaes e praças (óra das enfermarias e
outras despesas não previfiu. incluslTO
1O:.oüO$ para attender á ~a com &
cunhagem de medalbas e acqa18icão das re·
specnves ütaa, a. que se refere o deerato
n, 4238, de 15 de novembro de 1001... .•••.•
24.:56Gt376
TotaL.,... •••••••••••

110:.(9/)$14'1.

Rio do Janeiro, 14 de março de 1907,190 da Republiea.
AFlfONSO Al..'Gl..'STO MOR1URA. PEN!'iA.

Alexandrino Fatia de Alellcar.

lll~CRJo.:TO N. 6412 -

DE l4 DE MARÇO DE 1907

Estabelece a (alta de 201o, ouro, sohre o valor da importação r-ealiaada pelas Alfall.{legas do Pará, Pernambuco e Bahia.

o Presidente da, República do.'> xstados Unidos do BrazH,
actendeadc á. necessidade de prover o 'rucscuro Feder-a.l dos
recursos lndlspensavets para occorrer ás êespeeee com o serviço das obras aos portos de Belém, Recife e S. Salvador. nos
Eatadcs do Pari, Pernambuco e Bahia, e U8a.Ildo da autorização oontída no art. 3°, n. IH, r-, da lei n, 1616, de so de
dezembro de 1905, decreta :

Art. l.0 Fica. esta.belecida neste exereicio a tara de dous
por conto (2 %). ouro, sobre o valor omeial da. importação
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I'Cltliz;.IUa. pelas Alfundegas do Pará, Pernambuco c üahía ,
oxeeptuarlas as mercadoi-ías de que tl'at:t o n , 2 UO ilrL 1° da
referkla lei.

Art. :2.0 A cobrança da mencionada taxa so toruant erre-

cüv« a. partir do dia 20 do corrente mcz .
.'l.l't.

3. o Rcvogam-.c as disposiçr,es em ccntrarto.

Rio de Janeiro, l I de março de 19íJ7, 19° da Repnbf íca ,
AFFO:-\SO Al.:Gt:"TO ~rOREIIl.\ PEX'\.\.
D~dd

nrCI~t;TO )I.
.\'j'"

0413 -

nu H

Jl)·;

Campisl'l.

)I.\nç'o DE l:Jü7

JU )liJlj'd,'ri() <la Fazún.13 o a.dil" de 242:::-,01:;071, -upplcHlClIl3l' ,l Yllrha-

AI(Jn,I;'~'~' -.

<1',

cxercicio

d~

1\11}7.

o Prosidouto da, República u<J;; Estados I'uidos do B!'ilZil,

us:tndo d,l autorfznçâo contida no art. 4° do decreto lezlsl.rtivo n. 11;30, de :1 ,lo j,Ulch") ultimo, rootve abrir ao Mintstcrto da Fazenda o credito dI) 24Z:50I$U';!, sopptementar- á
vct'ba-;\lralldc~as-d'J corrente cxcrcicio, pwa occorrer ao

pagumcu:o da diüm-ença de vencimentos aos empregados da

"\Hanllcg;1 de xrcoéos, no período do u 1\() janeiro u :11 de doacmtu-o do corrente nnno.
Riodc Janciro, 1·1 de mi11'~O <lo I~Oi, H.l o da. nepuunce.
AEFO"SO AlGlo-TO :'IoRElI~Á P};,,"A,

Dadd Campista ,

DECRETO N. 6414-

DE

14

DE MARÇO DE

1907

.'ppr0,.:t, com :ICC1'<}9ómo ,10 unia c1aus,>Ia, :I'; Dil?l'a~,j"$ f~ita;;
l:OS csratutos ,la CO)llpanhi<J Paulista .Je ~eg·ul·o~ ~{"dlilllOS <}
't'erresfr-es •

o Presidente da Republiea dos Estados Uoidos do Brasil.
attendendc ao que requereu a Companhia Paulista de Seguros
Maritimos e terrestres:
Resolve aPErovar. com accrescímo de uma. clausula, as seguintes alterações fcitas nos eetatutca da mesma companhia
pela assembréa geral dos seus aceiontstaa reunida em 21 do
fevereiro do corrente anno:
<1) Substituam-se no art. lo as palavras «exclusivamente
J.~ operações de seguros terrestres e mertttmoss pelas se-
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guintes : ds operações de todas as esrectes do seguros permittidos em lei: terrestres, mertnmoe, de vida e accídentese ,
b} Eliminem-se no art. 2<> as palavras finaes «Maritimos e
Torrestres ~.
c) acceescensc-se ao art. 5° o seguinte:
« Pcragrapho unlco. Do capital social 300:000$, realizados,
são destinados ás operações do seguro de vida e accídeutea, em
departamento com capital, receitas. reservas e eecnpturecac
inteiramente dlsunctaa dos seguros maeínmos e terrestres.
conforme o decreto n. 50,2, de 12 de dezembro de 1903, art. 42
e peregrnpüo ; submettidos previamente á approveeão do Ministro da Fazenda as tabellas e quadros ao quo se refere o art.
30, § 2°. do referido õecreeo.s
d) ôccresccnte-se ao art. 13 o seguinte: «Paragrapbo
unico. As reservas teonnícas dos seguros de vida serão empregadas do aocordo com o estabelecido no art. 39, § I", do regulamento D. 507.2, de 12 de dezembro de 1903••
e) O art. 1.2 ficará substituido pelo seguinte: «Do lucro
liquido semestral, depois de retiradils 20~. do saldo epreeentado pela carteira de seguros maritimos e terrestres para a
constituição do Fundo ile Rescrl'a. será deduzida a importancla destinada ao dividendo, que não deve exceder de 12 %
ao aano .•
Rio de .raneíro, 14 de março de 1907, 19~ da República,
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA. PEN:>OA.

Da'l'ld Campista.

DECBETO X. 0-1l5 ·\pP'·fJV~

Dl':

14

!lI> ~]AnçO ]'1>

iüll7

o" 1l0HH e-t.uutos da ~ Transat1anli.<c!,·, Fp\Ie.· VPrsi,'h'l
rung s Actien Grsclhchafl_.

o prosídentc ,la. Rcpubuca dos Estados Unidos do Brazil.
.u.teudondo ao que l'e'11101'01l a Transatlaníísche Fencr 1"el'sioheJ'Wl1fl' Adien Gescllscha/l, com sede em Hamburgo, Allemanba,
dcvtdnmento representada, autorizada a funccioum- pelo de-

ereto n. 5'212, do ~o de OHl.l'ÇO de 18i3 :
Resolve npprovar- os seus novos estatutos, quo a este ncompauham. sou a condição do sú poder operar em seguros contra
os l'jSCO>! d" fogo, observadas todas as exigcncjas dos regulamentes e IPis vigentes ou quo vierem a ser estabelecidas.
Rio de Janeiro. 14 de março de 1907, IOoaa Rcpubllca.
AFFO:-/SO Al:GeSTO MOREIRA PEN:"'A.

Da'Cid Cempista,

ACTO.' 00 PODlm EXECl'TIV O

34.

nEu, abaixo esstgnado, Luiz Campos, traduct or publico juremc
Junta.
síma
mertüs
na
lado
matricu
rcíat
commc
ete
interpr
o
tudo
me foram aprcCommercret desta. praça, oerüfteo pela present e queafim
de os tradusentados uns estatuto s escr-íptos na língua aüemã,
cumpr-i em
zir Iittcra,llllcute para ao lingua vernacu la, o que assimseguin
te:
razão do meu offlcio, e Iitternl mento vertidos dizem o
TRAOCCI,:lo
Estatut os da «Trans atlantis cbe Feuer- Versich erungs
oesensc uare s em Hambu r'qc

A.ctien

revisApprClv ado5 na :lsaemb léa geral de tO de fevereir o de 1872,maio de
tos nas ass emhléae ger-aea de 27 de maio de t874, 6 de
maio
1819, 19 de novemb ro de 1870, 22 de abril. de 1884, 3 de
de
de 1887, 1 UC maio ,I.. t8S8, 3 de nbl"il de 1807, 5 ,Ie abril
e .. de
189B, lu tio j a aeiro de 1000, tO ele dezemb ro de :1903
3liril ,Ie HlO5
I. FIRMA ~OCIAL, SÚ)E, FIM E r-ÚIW

!'\ I. ~ SOl) fi. firma. «octat TraHS(l/lllflti~che Fcvev ~r(Jl"sjcllCrlr~igs
tem a sua
Adii"1! (:esdlsc !w/l üca eatauclectdn, uma compan hia, que

séde em Hambu rgo,

§ 2, o O fim da ecmpau hia (, de estahelc ccr, atem dns seguros

já sancctcnadns
contra o fogo, o raio, explosão c roubos ou furtos,1'01100,
pelas vídrapelo Esta.do, outros contra damno.s causado s pelo
..:a'l c poros encnuamentos, bem como contl'a de-astro s c outras
rcspousabíüdades.
agencia s
A compuu hi i, fica uutor-lzruln n e~t::\bcieccr âlinos e
tlcnt r-n c Ibru do pata.
f,',1'
§ 3. o A compan hia encetar a as suas tmnsaec ões logo que
regtste eca.
seu
,0\ :t. o ."\ compan hia tem a sua [ur-íadleção nos tr-ibunaea do
domicilio,
A dircctoi-in fica autortz ada a. sujeitar a compan hia aos trtlmnaes de outros rogares l' isto expô!' em ~UM a.pulioes.
n . C.\PiTAL E'>;TP.:\DO.

:\CÇÕE~ E ACCIO!'iISTAS

,
§ 5. o O capital inicia.l da compan hía é do dou'l milhões de thatees ,
de marcos
moeda corrent e da prusala , eqníval ente a. seis milhões
(listribuio1os em 4.000 accõea de 500 thatcrs ou 1.500 marooaá. vísta
§ 6. 0 Do valor nominal das acções - devem ser pagos
s devem
20 ~"J, tato e, lOO thaler~ ou 300 marcos ; os 80 % restante
marcos
>'01' llcposH1t([ospor duas letras do valor- de 200 tha.ters ou fiOOrgo,
um
cada uma, i ordem da compan hia, c pagnvcrs em Hambu

mcz depois da. apl"í'senta.çã'l [formul a D).
com
§ 7,0 As nccêes serão re.llgidn a conforme a. formula A.

numero consccu uvo.em nome da commtssão de svndtccncía.
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COm cada acção serão distl'ibuidas cédulas de dividendos (formula B) e talão (formula C). cada voz por 10 annos. e qUI) serão
subsãtutdas no tlm do ultimo acne contra a apl'El8eDtaCão do terão.
§ 8.° Cada ecoao tem no livro de acçõea da companhia uma.
folha onde são tnscnptos o nome, o endereço c a profissão do
proprtctano.
.
Só se pode etrectuar a tnscr-ípçâo de um novo pro:r--iOtal'lO
depois que o propríetarto precedente ou o seu procurador tiver
declarado por escnpto 1t sua tcansrcrcncta, c, no caso de aecões não
integralizadas, trvcr o novo propnetarto depositado mas letras c
tiver a commíeeão de syndicancia approvedo a n-andercnciu e
certificado a autorização na nceão .
Feitv isto, o proprietario precedente recebe as suas letras.
A commtssãc de sYlldicancia pode recusar a. approecção p~ra.
transfel'enda. (:e aocões. bem como ri. acccaeeão de novos a,COIOmatas em occeetêo de futuras emissões, sem ser obrigada á apresentação dos motivos da recusa.
§ 9. 0 rnuunaacdo-se, destruindo-se ou perdendo-se uma ecçãc
õcpots de dada prova, nos dou! ultimos casos, será emittida urna
nova eccêo. com numero igual e entregue 1W proprtetaeío inscripto
no livro de aceões ; as despesas correm por conta.dos tntercssedce,
referinJo~se isto também tis cedulna de dividendos e talão.
O processo de amortização não interrompe a obrigação do
acetontste e nào anouüa as medidas prescrtptas no § 12 oestes.
§ 10. Toda pessoa iaser-íptn, no Itvro como propuetarío de
uma ou mais acções 6 aeciontsta,
Cada accíonísta participa, com proporção ao numero de eccões
quo possuu-, dos bens, lucros c prejuízos da companhia.
Os acctontstos inser-iptos no relll:;tro das acçõcs toem voto na
essembtee gel'nl emq.tauto não sobrevier um dos C<LSOS pl'lwistos no
§ 12. Nenhum acctomsta responde petas oln-igaçúes da, companhia
além do valor nomtnat de suas cccões. Não podem ser ínscriptas no
registro das uccões maía de 100 acçõos em um só nome.
§ 11. ca-ra accíontsta é obrigado a sujeitar-se immediatamenta
a qualquer chamada (la, commissão de syndíeanoia publicada em
um dos joruacs destgnados no § 27. para pagamento integral ou
parcial ou a uma chama-ta feita dtroctamcnte pela commtssão para
renovação das ter,ras; em caso contrario, conronue o parecer da
coennrssao. serão us letras postas em circulação ou executado o
prescrtpto no ~ 12, POI' perda dos predicado'> necessa I'IOS para a posso
de ucçoea não iutegealtzndns ,
A chamada publka para pagamento (las cceõos deve ser feita
Ires vezes, a ultima vez. quatro semanas, pelo menos, antes da data
determinada para este fim.
A cobrança desse, pagamentos nunca deve, porém, ser tl!ectueõe antes de pcrdnla a metade. pelo menos do díuneíro pago á
vísta (§ 7°).
§ 12. Um eccionísta, pcsautdor- de accõcs não integralizadas ou
seu procurador. deve :
a} quando fôr declarada falIencia em seus bens;

3,18

b) quando 1\)1' rena execução

P01'

deurnadas

íurrucüfcras

centre. si;
c) quando lhe fôr retirada a admiuistt-ação independente u
de seu, bens, 11 pedido da. dírectona c em um prazo
lixado por esta, nprescutnr um ccsstonar-ío npprovado pela commissão (lo syndie:1.ucia, ou dar- JJ~!tl. parte não }la~<l, do valor
nominal d'\. acç·ão uma. gnranüa cousí.lornda suntcíento pela commissão. No caso (te não cumpnmouto do um desses netos, a
commtesão dedaI'al',l sem valor a!' ditas occõcs pOI' meio de tros
cnnuncros publicado; uos jornecs dCSj~JMtlO~ no § jO, picpcmra
um numero equivalente de accôes DOV;l,S c as fará von.tor pela
üírectona na Bolsa de Hamlnn-go , Si o prcducío, depois de
rleduz.idas ns desposas, oxcedoc do debito <~ eompnulna, o exccdente scrã posto ,t dispo<::i<:5.o do aecíouista , Si, porém, o produeto )üO Iúr- surnotontc pnru liquj.lu.r a divida. par", com n

;~usolut(l,

compnnb!e. a du-octor-ln. \l'lldl:l'á as Idr~t~ do cccíontsta paru
tudcm» iznr-sc ,
Depois .te s:l!ü,,:cila a. dlvtdn, ,~~ l'ltl'a>1 serão re-tüutda.s.
constando t!r>lIas 'i\Wllta~ não torcnr nccessai-ívs pru-a cubrtr a.
.Iividü,,
~ I:). !':1lJ caso de r.utootmencnto de um acciunbta ou ,ll)
lí'iuidaça'l de uma ('umlJ'~llhia insct-iptu ('<)lHO acoíontsta Jl() registro {Ias ae~(je<l, o mesmo procc.ttmcnto .to § 12 se tC'l'u. par:~
'~0111 os S\lCe,~.~s01·C,~ (h raücctüo ou Lh compauhin., "i estes não
sansnzorcm o pcdhlo ,la. eommissão ,i,' -vndicaucla para ;o, ;l.}1I'0scntecno 1'" um "e.~<iUllal'iH npprovado lido conselho ou de urna
gar:l.lIti;t. ';'lJlieili'ntc nu prazo .10 suis Hl"/CS.

fi 1·/, n~ Ol'I,('O.~ rlu (·'l)np.1,lIhi:~ são
,,) a dil'cci.uri<l. ;
b) a commtssao do svu.licuncin ;
<'I ,~ as~,~;lll)l<'a ~1~1·il,I .
.\ -

j)il'cdori'l

~

l:í. '. .lil'(:::tul'h c0Jllp::i[j-S'~ ,I·, um .luv- 'bt OI! .Io sou retiresceto.nte.
O dtreetor act.unl (, 11m <1(1'1 flll).l.\,lvj"'~ Ih companh!n, u
.';;i'.

:N. .lncobse-r.

Pela commr-s;c \le syndicancín 80;'.:;0 eleitos du-cctcrcs poso
tci-iorca.
O c.u'go .lo diroctor ]lÚUC, sem prcjuizo de protcnçâo a
illllpmniza<,'fi,o de cOIlt!'actos cxislcntc~, ser- i',·y,wauo a qualquert"IIl!lU, l",ill\'~lJf.f~, porém, «m mnu a~seml,I,",<l. .~Cl"tl c com tJ'e~
Illl'U·t"S .to \'d".s 1)j'C~'lml.l'~ ou ]'c[.rr.~el)!':l,b~ . .\ utrcctorta tem
todos Os ,Iil'eito< e to.""" a,; ()I.l'ig;~,:,)e~ a que são legalmente
sujeitas tod;\'l a~ dlrcctortns do uma companhia di) eceõcs.
Cnda du-cctor UU dtrectoi- '!nl)~titl\tu deve dar á commtssão dI'
ayudic'rncin , como g-,I,I'antill, In ao':oe:'l ,f,\ nompnnhia c não PUrif1
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dispur dolles antes de lhe' ."CI' concedhlu qultar-ão, ün.to o lW;\,ZO de
sim ndmiuistraçãn.
A commtesão de -vn Iícancru Pll(!<; nomear o substituto ti"
.urector. logo que lhe parecer uecessarto ,
Os nomes do dtreotor c do sou substituto devem ser iu-cr'Ip to-;
no Registro d.) comruorcro e publleados pela conuníssâc de syndicaneta nos jcrnecs designados no § 2i. Ellcs cevem h)gitimar'·~e por
cóph; r-eeonheoldas de «uostado do suas inscl'lpçucs no nC'gi~tro do

commeecío.
O dírector 1"'lIl1'. p.u-.• aml'llaçao dos ncgoelos e com o <onscn-

umeuto tia commtss» d~' svnrlleaucia, nomeai' paen ntsuns dil'u-íctos procurwinras cernes c oncm-rcgat-os. dentro ,lo~ dtstr-lctos
indica-tos, do todo 011 p.lgnll< do" direitos do dtrector.
Todos os ínstrumr-nto-, documentos c pnHic:tç"ps d-vom ser
rorligidos c as:'>ign<lth.h J-leL> (Iirf'ctol' 011 o seu rospocuvo subaütuto
ou pelo p'oclll'ador ~('r,tI. ."01) a razão s.icial «1';wlls','II(wfl$c!lc
Fcvcr Vrrsic!tCl'lmq.' .k!i,'11 (;,:sdl$c/wjl »,

O l1irccto!',., "respr-rttvnmr-nto ,

O dírcctor interino ou o procur.utor gnrul ,

Em caso de impr-dimuntc do director ou seu suIJ.~titt1to serão
cncs -ubstitnidos por um membro ducouuníssão dc syndieaucin e por
um runcctouarto da, cnlY!!I:l,nhia nomeado, pm tempo-e, pelo conselho.
,\ commrssão dr- svudicancin combtnunt com o dil'cckr ou seu
sul) .tttuto a" cOlldi(-'(:f'~ do cnt'sn, o~ emolumentos c fi, porcentagem
!lo, me .mos ,
l'l'lo conuncto. 0 d~l'e.:'t'll'. rcspecttvamentc o SWI substituto,
-erào obr-igados a sujettur-,e as tnsuucções do conselho fiscal.
Em t-ldo:s os C,~~O·'. OH ;;i as instt'tlcçties desse conselho forem
ínsuníctcntos 011 (lin'i'!(l,'EI". a diroctor-ia tom o di rnlfü a exigir a
.tcctsão do conselho.
O dtrectcr noruolu.. o- agonto . o-peetnes. pi-inr-inaes e geraes.
hem como os sulHliN"'.'.lI'e', mas COIll a a\!lol'iza.',-~o do conselho
fisc:;! ; atem dixt-r. o ,lil'eo:\lw nomeia todos os funcdoüal'ios e ajudantes da, compn.nuiu ,. (. aU<I)l'i/,;,;lo a uemitti[-os. O emprego dos

runectonartos comum ot\If'l)a.I,) suocnoe a. 800 ucuer., ou 2.4uO
mm-cos requer a anhl'iza<;>;\H tio conselho tiscal.

quando não se tratar de seus cs-umptos pe-sones. {j dn-octor
tem o direito e o dever de assistir ;(3 a>'semh111:'" Iln «onsotnu tlsnnl,
SlI, porem, cem vt)t.'> c.m-ulfivo.
B -

t'onecttco

(iSC(I(

§ 16. O conselho ü.scn! da companhíu é compe-te de seis membros, dos quacs, qnnlro. pcto menos. UI)\"('1ll ser .lomicitiados em
Humburgo,
As sessões do conselho fiscal tecm lugar- em lfumburgn.
O prazo de admmistuaçilo dos membros do conselho é de tres
anuoa. annu nmente será a tcrç'a p u-tc dos membros sub.~tittlida.
por ctetcão nova na nsscmbrea geral ordíuoríu.
Os membros que sanem podem ser rcotcttos,
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compete-mo especialmente:
I~, a nomeação do director, com excepção do dcânüívamente
nomeado (::; 15), assim como a nomeação do substituto deste; igualmente a, anprovacão da nomeação de runcctonertos, agentes gcracs
e sub-dlrectcres, conforme o § 15;
z-, inatruoçâo do dtrector e seu substituto, como também fi, rlxação dos ordenados c outros emolumcutss dos funcci(l]mrio:'l, conforme o § 15 ;
3°, <lo eu-pensão do du-ector (â 15) e do seu substituto;
4°, a nxuçàc Il::l~ ill'lemnizações por íuooudio em C,tSO~ duvidosos ;
5", a dectsão d:t i-c-erva a recolher annuetmcntc dos lucros Iiquldos (§ 211 ;
6~, a tix<J,(;iío do, dividondvs sujeito;

,~ uecisâo d,t asserubtoa
g"Cl'al, em c.urormída-tc com a commíesão do re,-i~i'b (~ ~O) ;
,0, a deliberação do addicicnal evcntunt a SOl' cüectuada peloacciouistas (;j ll) ;
8°, a appncação c o emprego do capital disponível e tio fundo
de reserva (§ loS) ;
s-, a aequiatcêo e alienação de predtos (§ 18) ;
10, examinai' por uma commíssao de deus do, seus membros,
urna voe, pelo mcno s, por trimestre, o estado da caíra, lia carteira.
e dos bers. c u.na rez, p-Io menos, por auno, exa.mtn \l' it conta de
hypothoeas da companhia I§ 18).
§ 17, A< deliberações do conselho ftscal serão inscr-iptaa em
protocouos c dever-ao ser asslgnadas pelo presidente e oouservadu-,
1l0~ arcntvos .1.1 c.nnpanh!a•.
0::1 despachos em nome {lo conselho nse.n devem ;;('1' asstgnados
pelo presidente ou seu substituto e um outro mcmurc do cocseü,o.
O conseüio üscat se habilita pelo protocoü.. das eleições da
assembrce geral,
§ 18, A applicil,l:\O dos ,lill!)e!rJ~ dlsponivels da c nupanhln
pilOle errectuar-so :
I, em obi-igaçõcs Ju Impcrio alleruán ou de um testado da
Federação anornã ;
2, em ntulos g;,rantido.~ pelo Império anemão ou pelos E'ita<1o:>
federaes ;
3, om ütulos commuuaas do paiz o hypothoons de corporacões
publicas que runcoroneui dentro do Imperto ;
4, u.n ututos cstrnngerros, quando a posse ou o deposito dcües
parecerem ueccssaríc pelas condições de admta.ão da companhia
para o runccto.mmento 110 o-traegetro ;
5, oro hypothecas seguras sobro prcdioa toceee ;
6, em nmpresti mos d(l valores o desconto de letras, baseado
em pr-ínoipíos do Banco Imperial Allemão ;
7, tanto quanto dos dillheiro> que possam ter depositados. courorme o parecer d:, dtreetorta, em caias bancar-las reconhecidamente seguras.
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I'ura o desconto de letras r-egula a

l'ü~tl'icç;l()

de que os

(la.
valores asom empreg ados uso podem excel1cl' uo total a LIO
receita. br-uta do-s premias nactonces dn compnn hla .
casos
A ecqu.stc ãc de ju-edtos S:J deve sempre errcctu aro nos
comda
nn.neat
reueeto
ente
conveni
f)
para
.rio
lleCC;;gn
par<',;a
que
as.
demand
d\,}
lt
ga.rftllti
:;1,
pnra
11~~nlli:;1, 011

As esscrnr.tcas get-acs ter-ão legar em llambul',;'o, se.to ria
de acçiks
Todos O~ aectoutstae inscrtptoa como taes no registro
geral.
léa
asacmb
i
assistdrde
;o
pr-tvüeg
o
toem
hia.
compan
lh
'reom dirtnlc <te voto conforme as aoçêes em seu poder, sendo.
fl) nmn a- «tnco acç'{';;, um votc :
compnuuiu.,

fi) p~tr,! cada. cinco ac-õcs, ll1'ti;:: um voto.

Niugnem pode reunir em SU), pessoa mats de .i!) votos, iucluslve
o propi-Io .
da
:':10 toem logar osccpeacs na. apm'açào para. a líquirlnç ão
ouu-o
(;omp:ln hia (~25). Púllo ser dado tambom o tliecito de voto a
acetouistn munido de procurn cão e,~·:.:J'ipt,~,
A entl'ailn par..... H. a.;,cmlM·<I, Ip~l'aL só Ú pcnnuu de li vtsta
tartlar,
de um Inluoto do enu-ad« , que deve sei- proeura rlo. o mais
n:]. vn-pem da scssro. no; oscrtpto nos 1\;1, compan hia ,

no prtA asscmbtca ger-al nr.linar ia tcrã legar cnnuntm cute üscat
ou
o
s()mC~'tl"'; eua deve S.'I' convoca -lu pelo conselh
semana s
peta dtro.tor !n, POl' meto dn 11m unt-o unnunc io ($i ~7), duas
da a ordem
antes, pelo menos, do dia dctol'm iutllo, sendo publtenda
aBscmi)I(~:,t
do dto . Não são contados o dia (1<.. convoca ção c o dia
,
geral
-la o
lleVC11 SU' incluidus na cedam do dia propostas da diraotoi
e upresen 110 conselho usoal, bem como propostos fundam entadas
no todo, a. viget;tda~ ('11 tempo de accíontstae quo roju-csc ntarom.
sim", P u-tc do eallit:t! actrvo.
s
A' a~~cmlJ[(.<" g-cral s8r1b aprc-en tudas as relaçõe s dos negócio
de
do COIlSClllO Il..:c:tl c da dtrectoi-t ...., a-stm como o CX::Lme de contes
i-cvtsâo (s 20) junt-cmente com o re-lfLtoriu {leste. A a-somu ee pro-

morro

cone <1. elntçfiu do conselh o Ilsc sl c decide sobre as propost as consten

tos da ordem do dín.
Pelo conselho fiscal 011 pela. dtcccto na são convocadasm aascmjulgara necesbléa.s gcraes osteeor õinartea . Sempre que assim o m
juntas a. vigesano. ou quando aoetomat xs, cujas acções pet-íaze
o
síma parte do ca.pitn.l, assim o requeir am por eecnpto , indican do
11m e as razões uecessartus ,
quando
Nas deliberações da asserublén geral decidirá , me-mo
a maioria
se tratur d(' uma mudanç a tios estatuto s d... compaa hfr..,
a
de votos, <t excepv~ii.o sõmento tI:t dellhern ção sobre uma propost
a. mudança. de
para a liquidae âo da. cnmpan lua, ou a doei -ão sobre da
compan hia
obiccto da cmprcz a e sobre lima re,~lita.ção dos bens
peta Iiquidnç ão total dos bens, panl. cujo respeito é necossa rta uma
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maíorta do nos quartos dü cupltal represe ntado na. nssembléa
gera.l.
Nas eleições, a mntortn decldu-é; havendo empate , decidirá. Q
preside nte.
Preside '" assemblcn gel'al (l preside nte (lo ocn.etuo üscal OU o
seu represe ntante.
Serão Jovrada s em 11:0!,xnll'J:t~ elciçõc.1 c !lclibcl':,Ç(;Cl (h nssembíõa geral.
§ 20. As contos dos lllcru" e IlL:l',Iai! ab:)j'~1i! I'd!. du'ector
ta o
os balancetes devem sot- cxmulua.lo- pCI' um revísor jnrrnue
ntado,
escolhido pelo conselh o n-c.u. «o (llnl .tcve lIlfol'ill ar do l'()sllltal
lu
lia rcvtaão.

§ 'd. O armo commcrc.at da companhia. o o anuo <.:a.lcnd
ario.
A escrtptueação () o balanceie do anuo devem ser ajlI'Csentado....
<Í assombtõa ger;JJ dC,:ltro (I" sois mozes depois de
finda o anno commarcial , do acoôruo com a" íni>tl'l1Criícs Icgaes. appeovc
dos pelo

concelho üscet c cxamtu adcs pr-lo 1'8\'i80r jurame ntado.
Do tUCI'0 provado 1'1'10 Iwhn·_'e\e, ser.lu primeir o l'etil'ruio>,:5 %
papa o fllllli,! .to l\;,;C!'\-:t ato.: 'l11C cvte atHnj:t o total do ~I. I.O::lO.ÚO
O;
quando :l.tl.ill)!ir ('~t.~ 1J":uli'_:l. ('('"'-al':10 03 eunmen to,
nunnaes ,

tanto quautu este futulo

!l~)

""h rcduzt.tc per

Pl'.~jll!ZOS,

Sobro a .1.jlllJic.'l.~';((l '!:t (I\CU1Ji". re-tautc , ,1L'S!'O:l!adoc:
li,imcs do oonseiuo li,,,,'}l (' ,::\ ,1il',·d," l'ia. (lr\-el'.~ rcsotvcc OH t'lnbl('1l. gOI'.:tr, I'OfOI'ÇrLiI,J,-l.1. I';:-'!;!')";l, \18 dividen dos o f.r-uln a ;~s~om
PIU'", nuxiho aos runccto nu-íos t' onu-a , I'O,,'l'\-J. "'.
O i-etaton o e o bnlaucc t- dl~\"('m H']' pubtícu-los 00< jnr-aans ,Ia
eomncnnrc, de<ignado,: no s '!i.
O pagame nto ,I! rtivideu -fo t";-j !ng:ll' cru 1 UI") j i1ho do
GIl,Iia.
armo

ao portndor- do eoupon .

O conselh o

mente.

fi~(~:d

t-m. P·I!"'Ill. ;1 /"'lIlda, lú di'

p:t;:O:-.ll-o :ul(1)l'iol '''

,\ cumpau l.ia, tem fl (!ir,·ill. ma- n50 a o'wi;?aç'l:ll, Ile cxamnu
e
a Il)gitimidal1H dos pOl'/a·kli'c'.'.
§ 22. O f:ll110 rtc l'(',eIT.' !l'!j.1! ' i p,"do) ser l'Jl1)'l'eg

.:,(lo p:J,ra.
cotu-rr prejuizo s (~O~!.'!Jlli'> ,h t.at.uu-cte ,
§ '<'3. O,~ prcjllitJ s fjlJe' e,·',., "'!',~m ii~ t-eccuae C_'l'l"'lt
{)~ Sfll'l10
cobertos OM pr-lmeu'o in)!:\!' lW!'l !'uo,Ju de reserva , e, 'jHando
este
1,',1' csgnta.I o, n:~J' --'ril-il ,1'( C'lI1I!H 'lhi!l.
Si '"r<~tJCeta'lo 'I ':',(J:i,t~ ],-·j:nit iro. nãc »o.ier.ío SOl' di;;tributdo s dtvilo.r dos de P,)"y;-j '"
:,,1 (j')" ,) capítnl Sélj;t íutoíramente eoruplc tado .
-

~,Ufl

.\I.TF.lLl ÇÃU DO., :--",'.\Tl

r.t-.
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E~tatuto~

dn, A,""sociaçi\.o COllll"Jallhh\. de
Seguro,.. Contra Fogo «London e Lanea13h're

Cópia do meme ea ndum e estatutos da associação apresentados
na a esemhlé a gera! extraordinaria - Resolução n , 2Ac!os das comp anhlas de 18Ge a iOOO

I. O título da compnühiu é: C(J>!lpa"lúa ,/e s,'gw·os conll.,,1
Fugo LOlldon c DOIc'.'shin:.
2. A sede tla crunpauhlu (. na Inglatcrrn..
3. Os !lJl~ {b companhia stio os ,eciuiute:>:
I. Healiz;ll' l<,do, os uogoetos de segnl'os{'untl'a fbg» em tulias as .uas I'alllilic,tções, garantir seguros c mll\t drcmuo. prejuízo ou llenh de pr-opr-iedades causados du-cctu 011 m.uroctamente ou resuttaotes de fug<,', Iutsc'rs ot .ctrtcas, «unpostules,
explosões ou llUl' -uustvnctcs cnlmlcus 011 o,tras ruc.li.lus que
furem toumd.cs ~LlIII o liJll de flxtillguil', anuuucí.u- 011 preveutr

o rezo.

2. Elfectu<tl" lwg'l<iio"~ s')!J:'c compromlssus de p.~(I'ÕC3 e seguro s da compnn-ação p-u-a opcnu-ío, e pal'ticu!:l,I'mentc indemnizar chefes c l';~l!'o '> (' Ol!tf-as pessoas de ou contra comprom tssos. I'CC I ",IIMf:'-'(~'~ o il"'l\t1nd,;.~ l"clati "~~s :\ ;wci.I.'nt,; 0'1 suppostos ,,,,.-i<:Pllte.~ l·e~,llbnte.j 011 cllkg",llo.< com» l"cslIltalltc.s de
pl'l1jllizo Iatal OI! não caus ulo» ou pOI' quaesqner operai-tos 011
outras pessoas u "CIl cmpre.ro OH em 1" Inc ro .ts fl'l;wi ('llc;;
pose.uu estar- cstotuutos OH P(>1' «utms olJrigllçi;c'>.
.l , 1·:!r\~dll;tI' 110g:·",j,)J 111' ij"-iUI·llS C ,nu':. acct.Icute, em
tonos U~ ra.mo., di' slla~ <l']>lllk'\ç:Je> e flat'ti(:1I1;1.I'Il1Clltl~ utu reta<:50 <t ~CI'C~ hH]II.'T)~. a:lilll'.I.~'< vi V,); p [l\'o)lwiella"lc,~ (\e quatquer- 1l,'1.tlll'ez:t.
4. Heali/lu' nl'"ot'io" de -cgu-os maritim,$ (''11 to-tos Oi;
ramos Ilfl'lI,\;( <I'!l:l!h','l':'"jcs e inl'~i"lllal'moIILCi IJ,lgIII';U' 11 cvics,
Y.1.PIH'I'~ o cmia.l"";l.':'-w' ·1" '111:tO,'<Jlll'1' uaturoz-r, Citn;M, moroudüt-i.ts c p"o!,I"il-'h..l,.'~ .h- t.UU~t «i-dom. assuu CUIllO 111':r03 o
f1'rl,r.<.
5. Sü:';III";U' p~·"pri('.l:tll{)~ do (jllalq 'lei' n;~tll reza c'lIIi.l'.l furte,
roubo, assalto. conüsc», vicl-uciu, pOl'il I. IhwIIU, di;l\inui(;ã,)
tio valor 011 qna"SfJll"l" ontrn- cunl-ing"J1cias.
Il , :-;egul"<ll' contra motestí.cs. pcwua du ~~t'loIp pltyslu;t ou
i~l(';tIq<'idall{) llwllt;tl c üIÜI'(H iufor-tuutos .
7. Re.chz.u- 1II'g:<)L"ios (te SC;';'ll"llS oonu-a, o gelo, coutr.c todas
a~

suas

l'allli!ic,I','Õl'~.

s , En·ecÜI;II' JJcgod().~ .le ~Cgill'<lS em tra.nsito, em todas as
suas rnmiücarõos o ['azel' seguros c JIlt!',~ per-ta OH prcju ízo de
propríedades tio quaosqucr genero 01\ dcscrtpçãc em u-unsítc
tcn-cstro Oll marttnno. inc!!I"\ivl' prcjllil.<JüCl"aSioll,tt!o por CUrt\!
ou

ClJl1!JSCO.
~l. ~eg'llI','1'

contra par-da UI! diminuição do 'lllalqllel' c.'\.pital, i-euda 011 lucro resultante 011 a rcsunard- qual 11lC!' ronte ,
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ou para. qua lque r outr o fim
stitu ição da com pnn uiaopp
ou ,lennn;1a."
esso
proc
quer
qual
or
o
te
julg ado de expedien
1,:t. uu tuõt rcct amc utc para .
que pes-am parc o ·1' influu- dil'ec

iprej udic ar a.euru :'i)nhia.
a ou OhLCl' 011 nssegm-m- o pag.m
24, Lovaut.cr orup rest imo
sc.n
flue
tece
os
term
em
ou
o
mod
do
men te do díuuctro üo tal
e l~lllittir deb ectu rea ou tundos
o
convcnlcutcs ,t, companhín orov
sobr
não
ou
ados
cobr
tsor ío,
gara ntia JJer nhlw :\l,.' s ou te das propriedado.'l ou dlro itas du,
parr
lque
qua
o teta ! ou
e no futuro, tnctu .ivo o

companhia. taut c no presente compra:- ou pa.'.(.n' quaesquer
ctl.pitn.1 não ccn tttd o C resg atar , com
dessas g~t.l'antlas
cnt ,I.'. exe cuto r c e-nl tthSac ar. accc üar, end ossa r e dosc

'-""
rias,debeotlll'eS,clmhooi men tes,
letr as do cam bio, OJw ,; pl'omisso
nego ciav ei- c tran srer rver s.
utos
ewa n-an ts» ou outr os dooumeia. scj,l. l'egi .tra da ou rcco nuo ctda
26, Obt er qUJ a com panh
r no estr ansc tro c ruzor tcdn s
em qua lque r p uz , t-atrrdo 01,1 lega
r- eonc subrnetter-ae a quuesque
a~ pres taçõ es ou deposttos
puunta a otreuttlai'
co.n
a.
r
i!ita
h;.li
u-n
P
raa
ssar
e
diçoes ueee
, Estn.do 0\1 tosa r no estr ang eiro

negocies em qualquer- paiz companhias Lcaea ou euccuraeos
estabelecer ou g:ll.l'"ntil' as

:->60

consum uae ou rurulnd as ~úl, a j"..:i'Ja<;>{trJ Ioe u com o fim de
executa r qualque r Ilo_~ llOgoc;o~ d..s flue a compan hia esta
autoriz ada a íuzcr e compra r. ndqun-n- e conserv ar ou dispor
«c acoaos. fundos de garanti u OH quatquot- J,~ -ens interess
es
ou em qualque r doseis compan nies.
27, Remun erar qualque r pe ss.m ,'U compin uta por serYiços prestnd oe ou quo venham !', ser prestad os para a eoüocação ou para allxilial' a collor-ar- acczos uc capibl da
companlna ou quacsqu er debcntn rc- ou rundos de gnranti
01/
outras cauções lI:l eompnn tna nu n.iercn lh du-occãons,dos
seus ncgoctos ,
28. Fazer todas ou qu,tC~'jIH~:;.' .las e'J1\Si!.S aeirnn mencionada s em qualque t- par-to do mundo, quer como prinnip
agentes admtnts rmdore s conrrac cante. ou do outro modo aodament c 011 conjunc tamcntc com 01\tI'0~. qll(H' por ruo!oisolade
ag<'ntes sub-cou tmctant os, curador es 011 outros.
2;J. Vender. lli·I](-'liciar,uil'jgil"<!'.'~I~!lYol\·el', trocar, libertar .
a~Vl'ill' ll.rPcltilO"tl..-=. ru'r'onda mr-ntes. ']:"pUJ' OH
de outra maneir a
nczocm r C0111 o tolal 011 com pal'l,> ,LI" JIl'o:wieuaoles ou dl~
i'eítos Ui!. r.OlJ1pallhi;'.
30_ 1':daj'D!ccl'1' o sustent. u- ,m ,.ja,!,tl' <lo r-stnbele
e a
su-teac ar a~~oclaç(,(,,,, iM1itniç<:,!", d"p0Sil,,'" ("1111(10< CceiCl)O\,Cnioneius fhv.u'avols para bClleficiar 1UH ,~Cl'\'idul'!'ll 011
exscrvklc rcs da ccmp.m lua OH ;l.o_~ dcpondontcs Oll que tenuam
relaoõc s. urüuídados com tnes PI\~~":lS c (\ar J1ellL-~\.-} ou g(',,tj(h'a\'lic~ e 1;(7,C'l' jl<tgamc ntns ,"uhl'f' sczuros
e subscre ver 0\1
g-ill','l.lltil' dinheir o para qualquer- 11m ,I" cal'illafic OI! do ucnonccucíe ou pa1'a qnnlqur -r e\p')~;'::l" ou paru quahjllPP fim
de lI!i!idal!o JlllL!il'a em gc!',d.
xl . Fazer to-Ias c qttnesqucr- O\lÜ'<lS COllS<l.S fortuit,l ou
comturc ntes a cousoguh- os ün-, aeil;l:t o cuu'ost m pai'!'." quo
1t pal'l\'I'1t -c-comp nnuia-c- llCSi,. cl"'!~·II::t se,:a COi\sÜJCI';).,·!<t como
tnctutu.to I!UalIlHrr :>0('[('\1i\1[(' nrt 0;1'.1'<) g"I'UPO de pessoas in-

",wpol',vla.s 0\1 mt,), ,hl1liclli:t<Ja" 11" !1_i1l0 L:lli.l0 ou f<Jl"a dellc
,

E""t.H (,nto,," da lõ'lo("i edn,th - I ...oJlllo n a.uu
.I:...all.ea ....lt.jre J,'iJ.-e JU""'H ranco OtHllp~IU:,>r
Actos ti:"! compan hia ::"

~SG? ti

1000

! 'W·:U.\II :';.-\ í:

I. As notas que vão J margem desto uão anoctam a- sua

coustru cção,

;l, menos qllC' não Jlaja alzurna oousa
JlO assump to
ou contexto que esteja incornp ativel com cnas.
«o cscripto l'io» quer- rtrxcr <) cHl'ript,wio da compau lnn preseurcmentc regtstrndo.
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«o Hegl,tl'o~ sign ifica regi stre
do> acc' onís tas ptr, t ser
cons erva .te rtc accú rdo com ;t secç
ão 25 do a-to das com pan tnns
dD 1802.
c}.[ez» .~igniflCl. moa de catc n.ta
«Esc reve ndo 0:1 escr ipto » incl ue rto .
unjnossno, litlto grnp :lilt c
outr o, moô os de repr esen tar ou
ropr odu sh- parw ras de um
mod o visi vel .
«Os Iure ctor es» sign ifica m
«Divídeudov inclu o bcnus . os ucruaes díroctor-cs.
«Resolução espectnt» e «Resojuçfio
cxtraOI'Jinal'l;I" toom a
sígn tüca cão fixada rcsp ccü vam
acto das com na.rhias do [!~r,':, entc pela s s()n,;iic~ ~}! o 1"!S1 do

As pata vr.u iudi cund o
mOIO plul 'al e vtco-vcr-«. sómoutc o sing uhl' tuctuoru o nuA~ l)lhn'<I~

.n-ü cam to nutc ame uto
{hllli lliJlr ) r.amnem.

(I grn::w.l ll}:ls ,'uliI
lO in,\S pal;l vt'ax illlk : li'!" P""o
:v;
eom
pt-e
heu.
Iom /'UH"':\"l corWH'açiie

clnnm o zcnr-ro
,\,
-I'i- oson to-

I'CI",;J'O-'·~

entr ou em yj,!!( )I'.

ao tem pil em que e,t" l'C'g'II/!i.m
C!lf"

T"\!'E 1,L,\ .1 E)lC l.t'JD
,\
2. As regr as c .nti. Ias lia tab:l
ar-to il'l~ com p.tu üias do [t,,,,~ ucum Ha ,\ na IwilllCil';1, <;('I'io,f,
<em l'lfoit'J.
)'11'1 8.1:0 f\j~ ,U;>,";:;J;S

3. ,\:; ae':"l"~ que até a~Ol't
lJão ror. un ollü ttida s liC<1!'.'lo
.~01J a vigi !une ül dns oliJ·c
e~, os qua cs dev em repa
rti!' O'J
disp or de out ra forill,1 das l·tol'
mes mas pUra fjll:Ul'(jIlC\' pessoas
c.n
qua csqu er term os I' l'und i",,('
<, que r c.nu PI',;llIlO fj:lc r'<c
tll "Ur'
e pejo tCnlI 10 que o, (!ji\ 'ct')l 'l',
acrc u-cn i lile! l!"l',
1';:E~L\"~'l:' l'AS

,1 . ."-1

011

part,~

J\c';iJBs .\ nccr tu:n

p.JI"l~('(}!l'!i,;cj,).;

d,t qua utia . OH

,I" ,Iiri. <'lo ,{,) !]11. d'll!O I'
ac~'iõ'J u t,,~<tJ
pn'.:r) de t'1I1i~~'l.o SOI'.1 Jugo
JJJI' 1H'l'8

tnea cs o cada, umv oi!' i 'tc_ pm~t:
ser p:lg'a~ ,1, com pnu n:« IJl'la J'~-'st,çGe:" qua ndo expu-ndns deve m
,a
(j nc na occa -tãc (' de
tcm ncs
em tem po; fOI' o seu
sent .uno pcsson! Je:;a!.po." uhk n' l'''1i ,.tl'l hl", O:J p~L' ",1'\1 l'ül'l 'l\rx

l"f:Rr>,,'.~ '.;.\0

/(C(; ,''.;Jr lX!fy )

5. !:;;lll -O o que a'Jlli
de outr o llJO'!<J osut e;;tilllll<l.'!<l
com pan hia tor~i tlirc it'l du'.J1i trat
,:t
quu fque r-ac çâo, CO '110 o poss uidoar o ul:ciollista 1'0>::i."tl';V.!O, de
r
abso
luto
dell a e coas oqne ntem,out,! llii:J f:Ol·'í._ohl·i,!!;ula a
nuec 'r qual quer - reda maç áa
("lUltatl"n, ou nao, ou o interoeo
(lUa-Iqllol' outr a pcse cn , C.\Cl\,to ress o do tal :~cç11o por Jlal't~ de
qua ndo por orde m de um tI'l·
bnn al da jurl sdíc eâo com pete nte,
ou p~l\t loi roqu en.! a.

na l'OD&R
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!)I)

EX &C On VO

C.W lT. U,

c.c-rr.... t,

AC Ti'. \c.

0'lO , div idi do
nlu a Se bt a« c 3.u 00.
aC<",('lCS un tca OO
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!)l.O
aos
qu
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\llt
a
laç ão
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li::;Ul\'\i1o, os
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qu alq ue r ,-er lHk ::t.puduriio ord en ar n ~Oll eau ccu açào e "i
e.'It.'IH;'l vi-da ,li'\ l,'
'tilicJ.d<l em su bst i tui
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mo nto e
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pet-di
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.lil·,~d(ll~'.~

qu o oH('~
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, os
ju lsa rem ndoquada. 'ln~ tiY01' ~i ..lo p"l 'cli ,io ou llr,'l1-l'lliolo.
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um
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ao c,o,pib.l aiulu n:w r,':~I;?,ado sobro as suas cccõos rospcsobro
cuvcs c não mlS COll<lí,,'iJc{ tIJ divisão non.n,1 estabere ctdas
u

pagamo nto em épocas flxas, devend o cada membr o pavarquantia de cn ta eham,u h ;t~ pessoas c na'> ép scas (1 lagares
lvitc~
determi na.los pelos au-cctores. Uma cbamad a pthlc .~,'r
paguve l e.n m-estaç õe-. 001 possuíd oros co l.Ullct')~ do 11l111l.

accão serão aepurndarucnto ou conjunctamonte rcspcusavets
petc pagame nto de todas as prestaç jcs o C11,\l11;<'[<l'l devlrlos tl
e,.da acção ,

4l'A:SI), ).\ CII,\)'AI '.\

clunuad a

12. Cma.

,;..:lt.i.

r.-0.'1O : HT.\

come teu-te ~~ i,)
ti'!;; tureoto n- nut.u-l-

êUHsi\I'~\·i1.'ht

~cl'á

retta quando 1Ja,,<;at!;\ urun,

CO:\~ln;:RAI\,\

1\"O!U<; 'lO

xaeuo-n.

r-oocn 1'1; ;'-A7,":I~ (11.\~L\lo.\"

1:1:~n\lC'J'IOS :S"

l::l. Kelhlllll ;), eh.uuad a poder.l, exceder u:n quinto do
capitnl nomina l de 11m u noção e.u sei' paga dentre do., <1011~
mcaca que se seg-uiruui ao pngame uto tia, chamad -r tu'cec.lcnto ,
,\\I~O

\)E CI!_\~I.\DA8

l-l, Um avl-,o Pl'<"\'io tio U dias sor-t :[",(}I) pa,ra 'lll:>.!(iHl'l'
c a
chamad a espeeitic.utdo-se a, ép.)c:::, o locar .10 p,lg'I.lllf'ntrlllagaquem dever-a ':\PI' a mesma paga. Antes tio prnxo do ;'O,~
menta os .urectoe es podem commu nrccr por osci-ípto <'H
nccionu.t-is s! a chama- la 1\11' revug.utn, 01\ si 101' rcvog 1.1\:'
se (úr estenda to 11 1)1'.1",) p'1.r~~ ra'!'lmIHl~o.

auuos sonne ,\ (;II.\'I,\D .\

.)\'

<)'(:.',:":[\0

.vs t::sn;\D!l." r-u:

l'ltEST.\~"l::;;

15. Si lima. (Jlunl,i:t " rocebor J'(:ilttj':,t a lI1\~d'I\l"I' cumu«,li~1_
un ou !lI'C3t:''-'-,.,l uão fot- pa'!-1. anton.. nueuto ou nu
:(("';[0

1'{'spet:1iveJ pagnmc uto, f\C;~ o possuidor- uo.
;j,
naquell n oocns.ã l incurso na prc!"i:-..ç:lo ou un, rll'\1l\.p!
pagará o juro 'W~H'C ri tncamn á 1\U.1I) de ,\: 10 I, 1101' ltIW'.'"
contar ao tün rletot-mtnado para o rospectlvo pnsamc nto atl'
th,~tl" lHI';~ <J

aquelle em '1\lC o mesmo
taxa, a ,iUIZO d'j~ du-c-tor cs ,
P.\(;A\II·; ."'TO

$,)

dJ',:"b:1 l' OH

AOL\"'T .\D)

fi.

qn:\l'lllC'1' O'\'!':I

DE CIIA~I.\D.\-;

lô. si jul:--::ll'em oouven ionte, os drrecto re, putler-ào rvcoquer em
bel' de qunt-jum - acctonl svi que quizer antecip ar-separte
da,
dinheir o, quer em valor cqutvuí cnte, toda ou
quantia s
qnanüa dcvrrh sobro as suas cccacs. além das
antoctactuntm c.rts chamad as. ou sobre o total pago ou feito
padame ntc 011 tanto quanto de Vez em quando exceder a
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qunutia tias chamadas jú r-ealiz.ulas sobro as acçõoa a Cll.i?
respeito o ndinntamcn to haja. sitio feito; it oompnnhín pilgal'a
juros li taxa que o aceiouistn fl,UC' pagar adiantad. e os di-

rcctores couco.darem .
DO COi\l"lSCO E I1YPOTIIECA
":\0 I'J..(,.A.

Q<:A'>:l") ,\ Cln~f.\O.\ ou I'ltESTA(i.O
D.U>,)

AHSO f)UF.

snn.;

li. Si o a"donist,t tl'lix,u' do pag;u' qna.lqur-r ch-nuada ou
pt'CSI.:lçlilJ nntortoruu-ntc 011 no proprto düt fixado p:.ra o I'C-

spcotivo pag.rmcnto os tttrocterc- Iludem em qllat[UCl' tempo
,le~fl(O nquolle momento e uurantL' t-xlo o tcmpJ que :1. chama-la
011 a. I'l'o.,,:t:l.l,ão c"ntil\llul' sem SOl' p:\.ga dar 11m aviso ao dit,_)
acoroursta }lC'lild<J-lloc (ll\l~ {',Iça u rvleuidu pagamento conjuntamente com 'I lla[,[ in-r j nr.s uo.rosctco ah\ III do toecs as üespezns,

porv.mturn, lei/L'.

}),)],I,

cl'ml'~Ill;!i~,

em vh-Iudo desse

niio

P<li!:tnll'Jlt, t ,
10-1, I) aviso dc\"cl',t marc.n- H ui" ('1'[(' nunca. scr.t HH'nOS
de I·! uia~ ,ta uaüt 110 ario>Cl) e o ]'I;!<tr no qual ,t I'Ci<'I'hI.t cha-,
mada ou ]ll"j,t:'Ç:1U curu os jurus o ,l():~p~'~ rs ,willla 1'('C,)!'ida~
.levcm ~Cl' pag<J' U ,t, riso 1l11'lll'ioll::td. que 1(11 ClS',) (!P não l)::t~a~
mente. unt-u-ioi- ou no pruprin dia c IlJgal' ddc!'l1lin,ulo', a'
n.c(:"e~:I. que se reterfre.n a~ dlalll;"vl:l$ tiJii:ls 011 a I'l'csb.,.<tO
de\'i,l~l. ncum c"po,l:\s (t >;('1' cOIlILsea,<la~ .
o

.'-1

o xvrso '\.\0 FoH

<':.\Tj~I'TIT,). "\~

.V""fíl·;~

rOi'i·::::i:o SEI< cox-

FhC.\I>.\S

In. Si as l'e{!i1.islçi'te~ de qu.iIquct- ,I.., a,"I"',,'" <l('Il1\:t I'cCcl'í,los Ido se accommodarum com quavequer "'.'(,'tic;; a rcspcno lIa,
(IUi1C~ tacs nvtsc. hajam si,j"
,lit'!ü$ po tem a qurlquor tempo
eonsoquoutemento antes (lo I)"-~'~'lHJllto do todas us chamndus
ou prestaoôos. jUl'OS e anti'as ,lC.~\lI'Z:1.' rexpccfivus SOl' conüacadas por lima resitucão ,In<.; dil'(~ct0rl's u, tal respeito Esse eOll_
üseo l'0J11pJ'('h,m,iPl'á todos os tli\"Ítll'Il':os l'clll,th·o,· :h' at'Ç"'·.-':
(1.)lllisl'ada.~ o (pw uãu tiverem sido pa:!a~ :tllles do couüsco .
.'I.C\'-)1:'; (;">';1-'1;';(:.\1).\<';

TOIC',\'\I,(J-;q·:

1'1:'Jl';:][':I>_\l>I'; 1>.\ CO.\II'.\"I1l .\

:W. Q'lac.S! uer- ,1:0 s ::t"\,i;('~ a .:,j 111 rouflscu..I,IS .SCl';~tO consl-lcrau<t,; p ["opl'ictl!1.tlc.la couspanhín c Oi .ue.ctocos poderão veudel-as
c repartil-as o.. ,li'lpot' dolh~s de outro modo, contermo acharem
melhor.
>j
O; llil',~dol'c~ Il<JU"l';"lll em qualqum- tempo notes qne
quacsquer d~t~ accõc-, cOll!i;;c<lda~' tC:l!ll.l.lll sillo vondldaa. l'CI)[~I'
tidas ou dispostas de outro m,Jt1'J, aunuuar (J confisco doltcs modiante as condições que julgarem melhores,
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ATllAZ,\DOS P.\RA >:ERE)I PAGOS NÃO On"T,\:\"TE

"!2. qualquer- «cctontsta cujas n.c<;ões ha,:am sido conüscades
!lã., obsrvnto oln-igado a pagar rmmeôtotemcnte ;i com~
punhtu todas as chamadas, prestações, juros c despesas devidas
relativas ás mesmas no tempo do confisco, conjunctemente com
os jUl'OS desde o dia 110 confisco até <1.0 do pagamento rt razão de
\: 10 per- cento, por armo, e os dil'eetOl'es fUl'çal'ÜO a pagamento
desses quaurías 0\1 de quacsquer partes deltas, si acharem eonveuiente, não ücand», porém, com nenhuma ol)rignção de
rcect-o.
fie:\.

1Jl1e1:!"!'''S 1'.\ (0)11'.\:"111.\

souuc

ACÇ:)J-:S

2:3, A compauuíe te'rá o pr-incipal n supremo direito sobre
todas as acções (liaSque não csuverem totalmente j);!ga,) regiatradae em nome de cada accionlsta (11Uel' isoladamente quer
eonjnnctaurente com outros) pelos seus dclntos. r-csponaabí
dados c compromissos, isoladamente ou conjunctamente com
qualquer pesson em relação com a companhia quer o per-iodo
parn pagamento. execução ou ljuitaçao tenha. ecscatmcntc
chegado OI! não a nenhum interesso, embora. equitaf.lvo em
qnalqnor- acção sout ÜI'C:lt!O, excepto buscado c na- condições do
art. 5 deste tcrã amplo cneíto.
Tal direito ser.t cxtenst 1"0 a todos os dlvideudos qne portodicamentn J'Ul'CJll ancctos a toes tLCÇÕC:'l. ,\ menos que não
exista outro ncoôrdo.o l'cgiftro e transíoroucta de ncçôes obrarão
como a dcs.stcnola dos llil'citos da cnmpauhi c (si ntgum houíí-

°

"ter) sobro toes acenes.
('0)10 FAZE I: YI •.·(jRAIt A

nrroruscx

POR )IEI0 DE n:::-':IlA

:21. GIm (] fim 11f' rd"l'çill' tal .urcno. os .ttrectoros podem
~H> :M'Ç,)C" 'pie Ih -s osuvcr-m subordinudas do modo quo
molho!' lhes parecer, porem nenhuma venda scrã retta antes
de chegado o pc-todo aeímn, referillo, nem antes q.m~ um aviso
por cscrtjuo declarando si a ínteuçào do vcn.tcr tenha stuo dí-

vender

rígido a

tap~

accloní-tas.

~ellstcstamcntcit·(ls, udruíuístradores

ou ljllelll tCllll<t ilil'l'ito sendo coustdorudo p>:piJ',I.lo <) }11'a7oO uo
sete dias depois de tal aviso como uma falta commottitln por
cuo ou cnc- na l·p:ilizi1oç'no II<J p:tgamcnt'} on lIi."~olllÇ'[lO de taes
delntos, t'espunsahifidndcs ou cOlll])J'omis~os.

25.

9 pl'olluuo

liquido de t.1,CS vendes sei-a appuoado na ou

pnrn satisfação dos dchitus, rcspolIsa1JiliJI:.do< ou compromissos

c

U~

rcmauescentos

(.~i !tOU\·OI')

serão pago s aos accionistns, seus
011 i\ quem de rlirt-itu,

tcst:\mcnteh'o~, udministr-adorcs,

36,;
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:.\i. ;-'O!lI'C qualque r venda npos conusco ou para. l'eful'c,'i'1
conrert :0 '.
umc hypotbc co relativa :") exorctct o li,';; llo:lcl'f'S aqui
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C,'llllll':l
o
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s
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($
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1'0búvan
J
1'l\"i."tl'l
1\ aPl,líou
S",S
prece
dos
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i\
\('1'
a
o
olmgad
Ik:u';j,
dinheiro da ('OILpl'~l. e dcp ús (Lo :-!('U nome Ser inscript u
L ',,,,:io tt"
não
uo I'cgisti'o cem retncâo :t tnr-s aC'i'-'c~ a, valuluL!c d, . . vcn..arem»de
P(\,lul';j, 1)C1' impedid a IJoP nc.rlnun a !1\',;;",C!. f' o lllCLJ

1'l'l11
.ttar o 11l'ejlliz o que vr-nk\ nüuctar 'llIO-I) quer (!'IC suja
rompnu hin 1'\\CI;,la .'<"1';;' umc.unr-nt- t", )'l"I.i'lho tê '~OI\(.I'Q a
di I'" ., :>,1I1,;111c,

".'

1 \1.' l'

",l.<""I'e'ki.l. ,LIl qualqn. 'r :t"(:âtl UI';;~. O rustrum cuto cI.,
o ,'Jm"'I,'" S<'l' ,1-lSlgn,ltl) POl' ,~~, !,"I:' ,l~ p:,~- t,'~ c \'1)1hl0 lot' e
l'l,lUO: o <1 \ cudcom .;r~:';; l'''\]:'i,lf' l':',l·, (':,lI,1L) pos.nurlor ,bs
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20. O~ dire-tores poderão deixar de registrar qualquer
trauaíercncia de accões sobre as quaee a companhia uver uma

l!ypotheca e no cnao de accões não lutogr-alizadas poder-ão 1'('ousar o reüstro de um outorgante para outorgado Iple Ih" n3:v
mereça allPl'OHl'J'o.
TR.\!'';SFj~RJ.:''·'~T.'\

(T,'

!.C\ H:) r.\lL\

S[;J~ Dl,IX,\DQ
. ,. ,IA Dé} TITt"!.()

N('

E~(ltlPT()R\O

30. Tl"ll) v in~ll'l.imentotlc trnnsferoncia don'l';; set- deixado
no oscrtptoi-ío pat':l. o I'c:!bt.l'o. acompanhado pelo ccrttucodo das
aceões a lJ'{[n:,ICI'il' C' Ih, todos outras prova- (1I1c;'. eompanhin
possa requerer pm'a J'l'Iwar o titulo (lo ou-or-ruatc ou p seu
direito n, trausror-n- :'~ necões.

31. ToJo~ o.' íusu'umcntos de tl'tl.n~r'~l'rllt'i<t qw' tin'l'f'fll
de ser regisÍi';ttlos ji;;;l.[';lfl em poder uo comp,whi,l, com (':-;('0pção, porem. daqnr-llcs fim' O~ drrectores declinarem til' registrar, 08 qunes, mediante rC1phic-:ío. 80:1':\0 davolvidos ti pes-ou
quo os houver (lepo'it~Hj,>.

:l';l.

tm r-m.duo.eut..

ll!lIl("\

-upc-rior

<lo :J,"G'\ .':'('1'4

por c,lda, 11":'1l~f('l'l'neh I.' .Ievcr.t. si as-im cntenaorem
ctorc-, sr-r P:l.!''' ,·u1f''; (l· ll'''pe"tilo l'f'gisl!'o.

cutuado
(I»

<1ipf'_

'.\"'-..-1-;1:1;:\(;,,\ r: l~UHHltO ['OIJEI::\f) ESl' \1'_
Fl;r:Il.\l'''.'

:l3. Os nvros ti... i ra~l."!l>l'elll'h r- 1'l'g"bllV do "edoni."ta,~ podem ficar euccrradus durante nrgum tempo. a juizo dos dtre«toros. cnmtan to, jP'·'·IIl. qu r- o l'l'az<\ n:10 exceda o total li!' 30
dias em cad;; :'n!~:>.

34. O;; tcstamonteu-o..;ou :Hhllillb[r:l.lol'c~ 11(' um accioni-ta
taltocrco (si este não for um possuldoi- conjunto) deverão 1;('1'
unicamente pessoas rcconbecldas pela companhia como tendo
qualquer direito;ia ecczes regtstradas em nome do dito aceto.

nista e! no caso de morte de um ou mars dc um do,' poasuído-

rea conjuntos de quccsquer acçõcs registradas, os sobrcetvouto«
serão as uniras pessoas reconhecidas pele companhia corno

tendo algum direito 011 interesso ern taes accões.
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3;). Oualqucr pessoa Q'1C venha

[l,

ter- direito tis acçôes em

consoqnenern ôn morte ou fallenciu de qualquer' ncctoursta. mediant.e urna prova evidente de que pode sustentar o sou dn-otto
em rclacão 't ts-o ",)1) p~'a ulausula, conforme os dn-cctu-os julgnrem suülcíeute. p~·"le. com o ccnso.rttmento ecttcs (O+' quacs
nenhuma ollrigar:íio toem do dat-o), rc.risteal-n como acctontsta
das

l'e!~'l'ida~ acc'íos

0:1, tlu accór.to cem o rngnlumonto das

transrcrcuctas aqul conn.lo, tmnsn-nr essas aecõcs. Essa. clausu!e vae nqu! l'pl"eri,h corno «c.luusuln .10
DO ..\lF\il':~T(}
1'0J>Eit :".\11.\

:),;..\ cnmptuhia »m
j'~:llrw~ :\TI!""IH(~:lt"ll'
:'c,:lh-,.~ ;tlé,~ '1llantia

1':'1 'H· I'; ('}:'\fll"'-II'~~
'~'.

As

Il

"

ns

tl"\Il",mis~'ir)'>.

CAPITAL

,ll'''~IJ;:'\T,\lt'' C.\I'IT.\L

;,-,~()iIl/llé;t

,'.:el'1\,! ]luuL;!";i .Io tonu.os em

.,'1)11 ,·apiLd o.un a llmi~-"','-;o d,'

novas

'P<) 1(>1' jllf.'!:l.da t:')IIH"Iil'JlW.

",,\"\S ,\(;'J"':S 1'00!:'l[ ;<1:1: E:<!lTTI1\.\~ C-O~!0
1'1:I:FEIII·::,\Cl ,\ I:~

,nt; ;'(',;:,"S J"\·('I·;(O "el'

C'llli~t.i,h,

uos tcí-mos

""IIIU<:i'I'~ to ec.n
illl!!'l'Clltt'~ ,·,jllJUl'!1lJ

os me-mos diroito." o jJl'idlügio~ a alias
rcsotv.n- 1< a-s -muton g:c{',t! a ~In el'c.~ç'ão
jll,I:(~;\l'á ~i Jlell:IIIIl1~I~ insu-uccõcs un-em d;tda~ p-c' detcrmiuaçào <lo~ dil'cetol'('~ e lHrUellJarnll'lIte '1110 tae, ;wçü:'s pulem
~"l' emitti.Ias CJm dtrouo pr-otcmncial OH quuliflc.ulus a',,, dividendos () lL \Ii»lribni(;:lq '\0 nr tivo dn, ""mvanilh,' com a. COIldiç;io cspectnt \10 dil'l'ill) rlo voto ou nií,j,

"

',ll'.\:,\]);f

r.IR.' SEllE'!

,,-;,'V!:nEClIlA~

A[)' A(('j{).\iSTAS

EXI.~Trc"'TEg

,)K • •\ companlnu om a~"(1ml,I("t ;;ern..l porlerrl, antes da.
cnussao rlo \lUae~'IHl)l' novas :1C~'ÕC", deh'rmiJlar que a. mesmas
un parte tinHas sejnm onorecr.Ias ,k prercrcrcta a todos os
aetuacs accíontste-. c In proporcâ» ([" capital de ..nd ~ um ou
ravcr OUiJ':I,S l'st.ipllla,~(jl'," n. l'0."]),·i(O ,h emissão c .nvísâo das
novas ilCÇ'If'-~, por.un lia, I:dta ,I,) '/lI,\llllll'l' tletermilla~'ão. ou
lanb f/ll;lllÜ) !"lI!' lo<"in'/. na JlI)V:l.~ aCç',-,e,; serão consi.lcmdas
como co nacssem ptu-Io ,In'.' ocçõcs primitivas tio cnpuuf .

I"> \','<.1.01, ".\~ .\C'J;c.~ :'\"Y,\S 1,)\ ltU,,\'::\.') ,\-; I\C,,-0I-:S

n<)

C.\l'ITAL

UltlG!:\.\l,

:l:I. Com exc -pção <10 quo j:i ti I"('l' sido estipulad i de
outro IWHlo petas con.ücõos .ta. emissão ou peto presente. neulunn e:q>it<l.1 1'~v;t11I.-i"lo pel;t l'l'p;teio de nOV1\S ncça-s sor.t con"i,lm'a,Ilo COlHO pad,~ \10 \"tl'ihl primitivo, ucau.rc SUjeito ás
llisro~içõo~ aqui conti,lH" com j'l'laç"-w ao p'\:;tam"llto ,h~ oha1l1a.!la~ e pl'csr.a<;ii()~, n-ansfcrcncia, tl'aMmi:"s:w, conüsco, hypothcca, rcnuuo!u, \'01.0 f) «un-as.

A,CTOS 00 P()DER EXECUT1\ 'O

DAS ASSI'~~1BLI::A.S mmAES
HI:L':'\I.\O DAS ASSE}IIJIi~AS C,ERAES ORDJlliA RIAS

-1'1. Uma nsscmb lén geral terit legar- uma, vez pelo manos em cuda a.IIDO na. épooa. c IO,:pr que for dctcrmt ua-to peta
compan hia em asscrnb tea geral o si Dessa occnslã o não ícr fi~IMlo nem tua nem Iogne os dtrecto res disso
se cncarre gnrão.

41 . .vs a"_"('llllJI':<>.s seraes acuno mencio nadas serão chanuutns 'l:;lS~('!'lbVil" ordiunr-ias» o todas ns outl';"tS reuniõe
s di\
-omPI1'l!lj't ":1 "~nlllhlt;as cstruordln.mas».

,li? Os dit'c"br os, sempre que julgara m conven
porler-ão convoca r tuna. asscmb tea exuacrd rn u-Ia, e osiente,
dil"eetJI'es

convocc rão medían tc requisiç ão do accíonts tas represe ntando
nunca menos de um «ecrmo do capuat omitU<1o tla cumpan hia.
sonro () qurl to.tas as chamadas e entrada s hajam sido dev idament e pag.ren ma nssemb léa cxtraon ltuarlu, deveu-t e viger.ua~ ~egttintC's tUsposiç'õos ;
I •.\ r-equislção devora consign ar qual o objecto da- ecumâo
c ser nsalgnadn. p()lo,~ requere ntes. deposita da. no escr-ipt orio,
dCYl'rã constar de var-ies docume ntos do mesmo teor, as 'i gnadoac
per- um cu ll1ai.~ requerentes.
2. ~i os tlirect .rcs não derem seguim cuto ,l, couvoc.c ç'lo da.
assemb lén para roanzar -ao dentro ,le"!! dbs J1t daj;-t em
que
fOI' depnsH ada a requisição, O~ requere ntes 011
;1, ~u!t nuuoriu
em varor ])0,11'1':10 convoc ar a reunião , que aliás nàu SJ po(ICI'<'t
oncotu. n' si .lecunid os tree mezcs depois Ih l/at,1 d,) rolel'ido
llelw"jt o. Si c.n lima dessas rountõe s alguma rO~(Jlllçao fuI'
tcmadn , rua- filie careça tl,'l, conm-m.ição do onu-a assem "J(;:I,
os
llil'pdOl'Cil deverão convocar- incontin enti ama Olltl'1\ as.scmb!ü\lo
geral e:<tl',tn!',linal'ia com o fim de tomei-a em con-nte racão o.
si
«sst 111 cntou.te rom counrm aí-a em rcecrucão especía t, me..~, si os
Ilin'clOJ'cs uào convoea rom reunião dentro dos g.tto di:1.8 deeorr-idos <1:1. data lia pl'lllloir:l. roaorue âc, o_~ I'CI1\WI'I'utes ou a sua
lllaifH'i,t em ,",1101' porlom convoca i-a.
3. QU;l!'Jl ld' ieuntno convoca da pelos requere ntes llas
':00di<,'iJo_; aoimn. enumer ados devorá sel-o tão scmcu. aura.ne
nte
fjU,tllto jlos,irf'1 iJ,'l~ COIIVOCU,:õ{'.~ do assemt.r oas feitas pelos
di roctoro s .
,13. NilO Sú iJm' meto de annnnc ics, como

()al'ta~ 011
outt-os motos, ,,:~ti~!\:jtas as condiçõ es aqui esliplljpOI'
l~das, O,~ ncclouistas d ovru-Iiu act- uvla.nlos com uma autceed cuera dll sete .uus
E~ecu\iv{ }

_ !W7

2\
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qllalqu-:,l' r-euníão nenhum denes estiver present e dentro de 15
minuto': Ilt:'corridos da hora fixada para ter Jogar a respecu
va
usscmbrec, os dírecto res pessoalmente presentes deverão oscolher um dentre ailes para prealde nte e, si nenhum dos dlractores estiver present e, ou si todos elles, ombcra present es, declinare m de prOBidil', então, passada more hora do tempo
marcado para a reunião , a aasembféa escolhe rá um dos seus membros p u'a ~er o seu preside nte.
QUA'Ç)\O P,1Il. FALTA DE «ouonuxr» P,'l!lE r'!.\
DISSOLV lDA ou AfllADA

nevarxo

SEI(

4x, :'i .tontro de quinze minuto s dCIlvis da nora marcad a
pnra o reunião não houver quorum, a asaembléa, si üver
side
convoca da med tente as requisições anima refurida s, será diS8ôJvida, em ljualque r outro cc-o, porém, ficará. adiada para
o
mesmo dia, hora o Iogar na semana próxima e, si nessa assemb íea
adiada ainda. não hOOvOl'fU0l'Um-, àoos dos accrcurstes present es
tormar âc numero e poderão tratar dos negoctos a ene uríectos.
coxro nE\'E~[ SER DECIDIDAS AS Qr:E.~TÕES ':.'\.0[ RErNlõE
s

40. Todas as questões que fur'ern sulnuet ndas a, uma
bléa ser:),) decididas em prjmoir u instancra P')J" tevanteassemdas nllúj; e, no caso de empato na votação , o presittcntemcntc
te!';\.,
quer IH)!' meio do Ievanta mcnlo das suas màos quer- no cscmtinio, a \)l''1pon,lcrallcia em additam ento ao "';"(11.0) ,1[1 YOlrB
a
que cno ucordir etto como accrontsta..
o

rg;r: (",\sTIT rmA E\"!DRt\C 1A PARA

l'A~SAn

l:~J.\.

O;-;Dr; N.\.O FOR EA:WIDA VUT.".Â 0

nrsoi.r-xo
.

flO, Em qualqu er assemb téa geral, a menos que n50 llaja.

sldo p-vlldo um escr-utínio (no caso de IIlUa I'c,oluçãlJ especial
1·;xtl'U.O,:ul)I',u'bj jsor cinco accíontstas [essoalmcnto presente
s
poío mcn-s »u [em qualquer- outro MIIO) pelo Jll'-'flirlcnte
PQI.'
quaesq uer cinco uccícnt ates pcescarmcnto ju'cscntea e ou
habil'ltaôoe a votar o possutndo um t'Jtal do 25' acçi)cg umn declara
eãc do preside nte de qne uma rcsolução foi ndoptad a ou S:!,'Ç-tonta'!{t P)l' uma grande matorta ou reJelt(~,ra ou
adoptada
pJl' unia grande maioria e um Iancam ..into nesses não
l'e~ulta
lJO
nvro (b~ netas da (!c>mp:mhia soct evident e Cf)l:dUS10 do doj
sem se!' tI!'"ci~o prova do numere ou pr,IP0rf;;'-') ,J'I.S veto'!' meto
npnrados a l:LOI' onr-ont rn tal resolução.
"O"fAI:'1ES

51 ..<;;i UIH r-scr-unntc ror pe.ndo nas cOl.l'líç.jc.s acima e spel'iflc\d:t ", .revorã SOl' j'oali>:ado da maua.ra , tempa c logar

presi-Ie nte da nssemc léa designa r o nncr nnmedí atamcn teque
011
um mteev ano 011 adi unonto, ou de outro
n modo
o rcsu '.do .-10 escrntfnfo será considerado com r çuutquo
;t l'.~soJn,;1"(lft
a!-".geml;l{,\ 'Jal"~1 a qual ompmn o foi pxlnlo.
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da" mesmas, salvo si os dlrectoi-es ttv-rcrn p.eví.cmeatc l'econli jcldc seu direito de voto em uma rcuntão a eU",.; referente
o 0:\ usscmtnéa do quo se tratar.

57. Onde quer Que se encontrem possuí-toros conjuntos de
podení votar em q uaíquer assemblén, não
só pessoalmente ou por rodo de procuração a ellus ret.utvcs.
como si eíto tosse csctusívumentc com direito a Isso e si mcrs
d~ um possuidor conjunto estiver presente a qualquer rcuntão
pessoalmente ou por meio do proournção que uma das dit"s
pc soaa cujo nome primeiro flgure no rcgteteo com relcção c~
t..1.A:JS acenes, será. ella a uníca autorfznla ao votar, Vario:> t'}i;tamentetros Ou administradores de um ncoíontscc fa.llceldo, em
cujo nome estiverem as ecctes, serão consldern-los COITI'J Ucssuídorc s conjuntos pai'.. o oüclto desta cta-tsuta.
~lCÇL\CS, qualquer dcllcs

reaxrssxo r,f: J'ROCl'RA!lORES

58. Osvotos porlei-âo ser dados possontmcutc ou P)l' pro.
cui-ação. Uui íastrumcuto d~ Pl'OCIH'.l.Ção dever-I SOL' esenpto
do proprío pu.aio d) outorgante ou do seu procvr.aíor 011 si o
outorg.mte 101' uma. corporação sob o seu .,,'3110 commum ou do
punho do rcepecüvo proCUl'adol'. Quem não f·)r occicuísta du
companhia !lã) pcdcrã servu- de procurnIoi-, salvo o caso de
unia, ccrpornção, que podere nomear procurarlor-, a «.n dos seus
funeclonarioe, quer este seja ,lccioni4'1, Ijllcr não.

;;9. O tustrumonto de norucnção tlp 11m pr,;cdrwlor c ,I.
procuraçâu (si uouver) nssigunda devo SOl' (icp.J~ita,h no csertptono nunca. menos de 48 horas antes d<t data fixad~ para a

reunião ou

as,emlJ~é;;'

adiada ('1Iml'1ue1' que s0ja o c..t.so) DCI.

qual o procurador tivur de vetar. mas ueuhuna procuração

sera valida pe-sados doze mcacs ll,1 Ihh 1;'11 que tive!' sido
cxocutaua.
Ql-AXDO

se!':~

o

VllT<,J l'OR PltOCUHA'::I.<o E' '-AL!IlO, E.\I~nHA HAJA SID.:)
r:EYOliAD.~ A Al'TORlllAIJI:

C/L O 'loto dado de accôrdo com 03 toemos da proclIl'[l,ç;,O

vau-te iudepcndeutomente da lllortJ do outorganto, rcvodos poderes da procuração ou transfcrencia da acçâo a
que o (li to voto tiver sido dedo, 11. menos que o esertptorto ha.h
gaç~')

rccobí.to P0l' cscrípto um avrao anterior á rounlão, turormondo
UCl. moi!u, revogação ou transfel'OJlcia.
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FoRMA DF. PROCl:RAr;ÃO

Gl. Todo Instrum ento do procura ção, qner seja, para.asm~a
CI1'rouuíão especificada. 011 outro fim, devera, tanto q u.cuto abaixo
cumsra nct.e o permitt irem, approxi mar-sc d,~ ror-rua
:
A úmdQn (wd Loncash lvc Hrc 1,18W'<1ilCe Cm'lpall!1
"•. " ....... ....... ....... ....... ....... .....•• •
Eu

tl';ln~cl'ipta,

.

.

~...... ....... .

......
do Condado de ....... ....... ....... ...••.. .••••• •......
sendo aectontata d,~ LQl'ldQa alui Lancam il'c Fira 1I151'"""ce CQ!lI-

ll<'''Y por meto deste instrum ento nomeio
.
de.,.
.
ou nu falia. (kHe9.
~...

Oll!la,

.

_

.
.

. ....... ....... ....... ....... ......•
falta. dcllcs ......• ........ ........ ....••• .......• ..•••

••
. , •.••. , •.• " .•....•• ••••••. •.••••• ••••••. •••••••

(1" ••..•..
e na.
meu Ifroc:ul'ailol' para votru- pur mim c no meu interess
no ün- tl ca-o] da
a~scllllllé;~ gora! ou exrraor dtuarta (couron
.
compan hia, 'lua terá logur-

no

ui,:~ .•.....• ...••.. ...

, .. do •. , .......• .••..•• . do

I~l .....••

PU em qualque r outrn, datn, ~i houver udtamc nto .
Em testemu nho do quo Ii~ este do mel! uroju-io punho
t\('~te ••..••. •.•• dia .
;\];"111') 1

A(ÇIO:"\ I~TA

l'ol'ER.\ YOTAR DIQt'A:-; TO DE\'E:1
A CO~!I'.\N1I1A

C:I.\~!A[ }AS

present e 011
m~. Nenhum accioui sta tcnt dlrctto do estumente quer por
a v?tal' em nccuum assumpto, (.Il1Ql' poesoulqualque
r aecíomero te procuraçgo 011 como procuru dor- de
parte
faz"l'
ou
eleição
0\1
geral
~:l.
n.s.sembJ'
a
ucntnrm
em
i\i~tlt
de um Ijl!Ol'HJII omquan to quulque r chamad a d(! 01\1)\/·<1.1 'HI nutra
sommo for dovhh á. cmnlla.nhia petas suas uecões.
DOS DJRECT ORES
l'<C~ERl1

lJOS I1IRECTO RB;;

(,3. Até lJ.ilú uma. M"i)lllUl>'it gOi'al não uetcr-ru tno a 001\·
trai-ío, o numero de ,lil'cdol 'cS nau potlel';( .~'('l' interior it oito
nem ~UIJel'jOI' 11. 30.
lJjp,ECTO RES ACTUAE S

na
M. E'Il'1Wl.nto o tribnun t não confirm ar as attoraçõ esseus
dos
IUI'nm da u01l8titiliçã.o da compan hia pela sub::;tituil;ãoão
as pésestatuto s e destes artigos pelos seus actoa do liquidaç
soas no cxocctc ro do car-go de ãtrector ea lia eomprn nllia.. seu
prestde utc c vtce-pr e-mcce c perman ecerão nos S('\IS ctu-goe,

Iice.ndo suicttos ãs ceuputneões deste regular nento .

O
ACTOS DO PODER EXECUTIV

31.

PUA N"O)lSAR DIRBCTORES
.\tTO RlDA Dt: DOS DIP.ECT-ORES
·ADDIClO~A.ES

ito de em qua lque r tem po,
65. O~ dtrcctorcs terã o o dire
ear uma pessoa nesoondtnom
,
elho
cons
do
em reun ião especial
nch er uma. vaga. caeuer,
pree
para
sé
não
Ç'-)CS de ser dleeetor.
tent o que o num ero
com
,
elho
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a
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dlnarta., Da qua l pod erá então ser
RES
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spansacel posauu- pelo menos
Cti. Par a ser dü-ectoi- é íudlhia.
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~I) fl.eçÕCs do capi tal dn
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hia, como rem une raçã o dos
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0.1 CA.RGo,; !lI: D!R.F.CTOR

facto considerado vago:

Gil. O ea.rgc de dtre etor 51'1'1 ipso
que fizer p-u-te abril' fal-r
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001 ~u·ril.llil)s ou &l',tnsicgi
ar
entr
,
ntos
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pagt
ir-udo
IÚllCi<I., susp
;
,
Ioi-ccro
""lll os seus
nffcctado do ccreuro ;
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p. tive r feito)
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h-lladqu
nào
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par a n, S;I't cuuçâo
ou nomeação.
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iões da díec ctor ía sem ter lice
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tro do 1'0den
que
os
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iCl'üJO me>'. os dtrector-es ou a ará o earg o ,

:r"NI decidam que ouc não deix
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,,0, "i

r.J.."i~llal'

pOI'

o~<:I'illto

o seu c u'gu.

tornar-se dii'ector, g-el'outc, crnllrC;!'llb, g'lHu',httvros ou agente do quctquer outra compallhi;~ <I;. seguros.
7'. si pelo menos ires quartas partes do" {:o-:lil -,-ctores
requisitar-em por cscrtpto a sua renuncia.
S", si euc 101' afastado pela resolução cxrracrdrnar!a sob
O", ... j

a clausula 70 deste.
os DJHECTOltES rODe)1

Tl::R 00:-;1'IU01'08 CO:'l .-I. ünIl'A7"lllA

,0. Nenhum director- scra npcedo do

SPU

cm'zu por ter

contractos com a companhia quer C01110 vendedor compmdor

ou outro modo nem será nenhum de tacs eonu-aetcs

011

qual.

qUC1' dcllcs 0:1 ar-ranjo feito pela companu!a 0:1 no seu lnte1'('i!';O no quaf qualquer- seja interessado de quaJ'1!1C\' -modo seja
invalida•.lo nem devo nenhum díreotor assim contraetando ou
S~Il!O assim interessado JlOi' nuaesquer- desses contractos ou
a.I'1'alljo:; ter.t que presta:- cOllt,l.'; por qualquer lucro reaítsndo
pejo lado de t,tI dtrector oecupm- tal cerco UlI por relações üduetartas por ena e$ta.bcledtia~, ucaudo dnchl'lt,I,) que a natureza
do sou illtCl'l'S'JC, excepto qntmlo consistir em ter elle dir-eito 1t

urnn comrutss'to da companhia para entabular ncg.clos devo ser
ncr eno dcofnmd» na reunião dos dn-octores em cuja o eonu-acto 011 arranjo ser.t determinado si o seu interesse existir
então ou em qunrqum- outro caso na pl"imcil'a assombrea d0S
l1iJ'ocLol'cS dCiJOis .lu acquisieâo ,10 seu tutorosso u que nenhum
du-ector deva. corno drrcctor votar em reluç lo a qualquer ccntracLo Oll ar-ranjo em que elle for nssuu tntcrc-eado como
acima I1c,~ dito, e si oue vot.n-, !) seu voto não sora contado,
porem e_1t;~ })rohrLi('iio uão kJ'á drnito Sll!)J'C nenhuma trens-

accão ou nenhum ccntracto peta compnnhia

Oll

no S'~H tutei-es-c

feito a dai' aos dtrcctores ou a. qntlquer tteltcs ou quulquor g;tr.cnua por indcmnlznçâo c pódo ser- SIlSpCilW ou relaxado em
'!1H1JqllCI' tempo por uma nssnmbléa gero I:

D.\ REi'lOV.v:5,o nos DlRECTORI':~
ncru.... . D.\

POR 1'1':1:-:0 ]lOS flIHECTOhJ='

,I, xo assClllhl,ô;t geral.que se )'(nlizal',i ru.la 1I11ll0, IIlll tOI'('O
110s dÍl'cctilI'C>; 011 no cnso l1q seu nmnnro U;-,() -cv mu lllllltiplo
de t1'08 () IIllIJl(~J'O que dotlc , mais se upju-oxlmm-, Il;W excedendo,
porém, 1~ torça p.u-te, tcrurfnn, o seu mandato.
<)LU:S !J'RETORES

DE\"EIÚJ

I\I;TiR.\!(-S!:

,2 O terç.r ou nnmoro qnc m:ti.~ SI: lhe npproxim.u-, .tos que

deH'l'iio ~'i l'dil':J.,l' será ti,!" 'IHl) hn rna!s tl""I" c-uvcrcm nm
oxcrctoro rlus Sc'US 0111';/OS, Como podo 11,1.I~SC o caso de havrw
dou~ 0'1 mais .urcctores com o mesmo espaço de tcmpo do
exercido, a sua reth-ndn ~CI·;t determinada por sorteio. salve si

'·:TO~

00 roncu EXECUTIVO

houver accordo entre ones. O espaço de tempo do cnr-gc de
.Iu-ector s('l',~ computa.do desde a sua. ultima. eleição ou nomeação no posto quo houver prcvtameotc dcsoccnpad.i. O ütrcotor- '111e se rcl.irur pode sei' reeleito,
HEC:SlXo PARA I'ltEE,,(;IIER '!AG.\S

73, A compJ,uhi,'I. em quulqum- assomuco geral em (1110 se
reta-arem ôu-octorcs na rõrme acima referida poderá. preencher
os cargos vagos ele;;l~ihlo um numero menor ou igual rlc !JOSsoas para du-octorc- e "em qnulqucr nvlsoa case respeito po·
uel'<~ preeu,;hel' qunesqucr Ollh\lS n\'g'l..~.
DIRECT,ll:E" Q1E

s.: Hic'Ti!t.\)r,

FiCA~1 EXEltCE':DO

J>J; scrs

.\Tf: A

:<{')H~A.~·\O

sn.CE~WHE·;

7-L Si em qa.tlquer- assembléa gorai em que se tenha que
proceder ti. ctetcôc do dtroctot- for preenchido o legar (13 qualquer dos ôtrcctorc, quo se retiram, este continuará a exercei'
u seu cargo até 1\ reunião ordtnarta do proxiruo nnno e assim
por deante de unno a anuo at(' ser O Icgnr- preenchido, a menos
que a rcduccno 010 numero dos díroctores seja deter-minndn em
tal reunião.
ACTORlD.\;'!'; m: "~l.\ A:"";I'::IlllÜ:.\ (;EllAL PARA Al·G.\I:'::-;TAR
or JJD!l:\l'llt o xuxncno DE DIRECTOlU:S

,5. A oornpanlria pódc pci-íodtcemeute em uma asscmbíeo
geral nngmentar ou roduatr o numero dos seus du'ectores, alterru- ns suas qna.lificaçiios e designar em quo rnnova-áo deverão deixar o cal'~u os dil'uchH'q nccresctdo-, aLI l'ctlm.:,j,-" .
.\l'f()ltii'.\l>E I'.\.n.\ Rl':\IO\·t:R

c~1

DIR8CTült

76 . .\. compunhia põdc por- meto do urna resolucã., cxtraor-

díunrtu tlesLitnil' um dtrector anto., da.exph-açào do seu mnnduto
e

POI'

meio

di)

I'f);lllu\':lU ordtnaeta IHJJllC"l' uma pessoa qualifi-

cada. para suusütuu-o. A pessoa, assim nomeada preencherá
apenas o tempo que faltar pnm completar 'J mo.ndato do director cujo posto cur veio occupar ,
~or.\:\lol)

1:)1

l·.\:\H:lJ.\T(I

.\"

lW,TO

jOr;

J,II\F:(TOR

m::d::': ..t

nxn

A\'I';O

.

77.

.\ l~;l;) sru' IIHl dlrcctor que se retire o a munes que os

(lll'n:tol'co': nao teuh.uu (L)~'um caudidnto, níngunm poderã ser

elegn'ol prc-n o cargo rle dh-ector em nonnumi ussembtõa
I!{wa~, ,L n;1O ..01' f]1H' ..!lo ou qualquer acctonlsta que tenha inrença.t! do IH'OJI!)!' lhe deposito !lO csertptono lima lloJkia. do
proprro punho, :l.l'l'Csünt[\'IlILo a sua calldidatul'a ou a íntoncão
do dito aCCiOlli;t:t om iazet-o com uma autcccdencía nunca in-

ferior a sete dias alltel'íol'es 11 roumüo.
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DOS ACTOS DOS lJLHECTORES
nuxixo

7:3.

DOS DIRr:(;TOfUê~, oconc» . OS DIRIXTO RES
:-:0 f;~THA~',~l-;lRO :-:,\0 RECEB\o: Il.\O AVISO
O.~

Al'SE:\TE~

dil'ecto l'eiPúol nrão reunir-s e para dcs'xwhal' nego-

em as
du", a,oIia.l' ou tomar- olltl';t.,'1 prcvídc ncias P;H'<.l. regular

s a
suas reuníõos como julgare m conven iente, eubordíaaudo-a
qUOl'!m~ nccesserto
o
nardetermi
deverão
c
ento
regulam
este
para. dcttberucão dos ncsocíos. Atü ser uetorm íuado o contrario, tres .ürectc re, darão ql'Ol"Wil .
As renntõe s ordinai-íaa dos director es (aqui denomt undas
-c-reuntõca ordmar taa do ccnscui oj-ctcrã c logar-, pelo monos,
ivaurna vez por mez, nos dias e logures que forem respect
mente (Ie~ig:llatlo;~ em quaesqu cr das reuniõe s espeeia es do
-onseni o nqu! meceto eadas.
nado
ume Iísta do taes reumõe s para qualqu er dctonut
!
especiu
rcuu.ãc
tat
om
ün
eonctut
o
feita
eer.t
tempo
do
espaço
pro-

110 ccusoinc 01 1l111,~ cd)la lia. mesma lista aS.;ignaolil. pelo
s.donto lIn. l"d'el'ida i-euntão scrã tmmcu ata meu te aru "ada. no
n.c n0-; atrcl.'~cripforiu f: cousldc rada como 11m aviso suütcto
u
el',n'c') p .rn. aqnctta s reuniõe s orduuu- Ins (I" conselho" LJonso

to
mais du-ocwu-es podem roqueror- ao sccrot.u-lo, seu substitu
umu
un a-s.stcn to pava, á. vrstu de tal rC'luisi4:'i.o convocaoi- espcl'l'1[11i;-,0 ospuciul 'l<J~ -nrecto r,». (Aqui chnmu la «rounrã
..tlt! do cOIlO\ülhnn.) o; urcctor es ucvorão tOI' Ilutici<t do cadae
rcuutão especia l do conselh o com <I. antccip,v;5.o de 11m dia
por melo de aviso por escrlpto. A esse !tVJSl), porem, não tent
'!irf'Íto o díreeto r nu-ente (lo Reino uunro.

iU. Os u.nucs do,.- ,lÜ'C"ltll'e,,; proscut o,

iL

cada rcuntõo

escr-íptos regular mente em um üvro ospoe.at pnrn eesc
um, o qual devorá ser assígnado em cada, consetno por toüos
ctte apresen tado
(j~ drroctor os ;J, ene present es, devendo serlI;l;; a.~scm!ll"'l"l oedinru-tas da compan hin n qunrqnm- ;lccio!üst:~

,,(H'50

,!ll~ ')

quch-a iuspecctonru-.

PEGh.\O IUS Ql"I:Sl'Ü U

~I) . . \S'lw'~tiiC:l flue ttvercru log.u'
_~('r:\O decldid us POI' maioria do votos c
nrcstdontc tllr(~ o vuto prepon derante .
1'J1.F.~IDF.:\T~:

em qualquor- reunião
caso de empate o

J]<)

1; Y1er.-l'e ESII'r:"H :

,'H. O jll'c,1iol,mte e viee-pre sidente ."Cl"ãll eleitos notes dit-e,L qual
-rorcs f1,t primuh- a, rountão urdinar- ín do conselh o,
;lt ol'(lillll.l'ia da co m<lC1;OI'~t ter lo~al' dopais de ca,h a~~cm!Jlt
p;'llhia. salvo o que ectma rrcou ttrto. os dil'l'd(1l'c~ podem em

ACTDS lJO

reunn

3i9

E'(~;<;L''[I\'O

qualqu er reunião ordruan c do conselho nlegcl' um preside nte
do
'1 vice-presidente das suas reuniões e determinar operto
' eleito
dos seus respectivos mandat os. Si nceuum dos dou~'foi
s
ou si nem um nem outro comparecer <lo quueaquer das reuniõe
pera as mesdoutro UC 15 minutos decorrt.tc da hum fixada
mu-, os dírectcr es presentes escolherão, dentre si, o preside nte
,.h l'cfcl'ido.- reunião ,
Al:T('RlD ADF. D.~ Rf:t';"IÃt 1

A reunião dos nctuae- dtccctores em que houver
será. competente para ('''OI'C('l' todos cu quacsquer dos
poderes c autorid ades c subordinados uo, rcgutcm entos dacornpauhlu que estivere m em vigor e Q1\(' forem das attribui
cõce gcratm eute a eues conferidas .
~2,

'J"o;"(lm

83, Os drroctores poderão, de tempos em 'tempos c tndtsuoctam enec. nomear commteszos, consistindo no todo 011 eme
11:\1'00 de dtrectoees ou destes c (te outros acctoetstas 'Conform
luor
cuos acuarem conveniente, podendo dar e d.elc;r:l.t'a quaea
que
cões
aurtuuí
c
s
lado
nutor-ir
.
poderes
o-.
sõce.
comeus
dessas
Os
exceder
nlgum.
caso
em
porém.
,
podendo
nno
euteudc rum,
poderes c aunucr cõcs que llll'.< estão oucct e pele pve.ento
iegutam octo. Dons romuwão o 'flwi'm" ill uma comniís eão.

gs DE
os DIIU:OTO RES PODERIo S<:$I'E"[ )F.R oc VARIAR AS Ft'NCÇÕ

QI·AJ.QUm occcc-s xo
tl-L Os ôtroc'oves pcdorão a ,~"U 1)01 prazer- revogar , snser
pender ou modificai' as tuncçõc e attrihni ções de qnaesqu
directo r ou
<lo tacs eommtssô-s c nomear qualquer- outro em
lognr- dos
acctontsta p;tr:~ fazer parto em addttamonto ou
to.
oxcectc
em
m
csuvcia
já
'IUO ucttas
.cs

CO~)lISS('ES 1>1':'-]':)1

coxvonx txn-se Cl')l "

m:r'U .s:ME"'TO DO

CO;";;!:lI,11O

85, Os .nrector es poderão do V('/, em quando prescre ver as
or
r-ceras que entende rem em i'oI:l,ção lÍ- reuniõe s rtc quaeaqu
a ou o exer.las cornmtssxu e o seu mudo <lo rcattzar os nanocto
a
ereto das suas atteibulçôns pov esse meio dadas e ucregedee
ar-so com
qualqu er commtssãc as-Im nomeada devora conroem
quaesqu er regras ou I'Cstricções que lhe hajam «tdc impostas
-tesdc o sem uucto ou poster-iorrnonfe pelos dírceto rcs.
PROCEI'I~Ip,"'TO

r.xs

CO~Dll~SÕES

8ô. para tratai' dos seus nogocíos ou transecçaes .e subordinadn, a tnes regra~ c r-csn-iccõcs. qualque r commtssão assim

380
nomeada lloJ~'l'â reuuír-so ou deixai- de t:,zd-o c de qualquer
1110,10 regular o procedimento a seguir c ~i w-ím o entender
eleger um presidente p.u'a suus rountões.

8i. TOU,'~ as qneslões submctu.ta., a, 'J'1JA....,,',jllC'l· desses
co.nmtssõcs serão l'~s'-)hida~ pu!' maioria tio votos dos mcm1,1'<);; presentes e. no caso de empate, o voto do presidente, si ()
nouver , tora a propculernucia SI,bl'd o SOl! voto pl'imHiyo c de
todas as resolucocs IL tucs commí-sõos ."C Jill';i refCl'CIH'h l' ·"0
dará entrada nas minutas do conselho dos dn-cctorce.
nos DiRECTüItES OI' cmUUSS'lES SERÃO
:".\.0 onsT.\:\n: ;\U)IL\'-'ÃO lJJ;FEJTU'JSA

Q( Al';IJO <'8 ACTOS

v ALIDO>:,

8~. Todos u" netos IH',ttica<los em tl'ml'llhll' reunião ,I(~
diroctorcs ou do 111ll,"], co.muissào ,1,'sle; UH por' qualquer pessoa.
Jazendo-Ih/' as vozes, Sl'I':lO tão Yllitl'o~ como si ttvcssom sido
PI';l,ticados uor pessoas dt'\'i<la.nJcJlte noruca-t.u c 'Ju.dilicatla::,
]1.'\1'a o cargo de dircctor-. nmborn YC'Il!l<I, a dcscotu-ír-sc P(Htc-

ríormontc algum .torcnc lia 1I0me cção de tacs

dirccf."l'e,~

ou

das pessoas ,\~ill,lú nu" cnco- a"illl,l, ligUl":"I.. , 011 (111') tod .. ~ UIl
~Jl!'l/'..;q'lC'l' li uros fo~s -m i""Olll]ll)I.Clltc<.
ItL',IL\ [J~,\
~:).

Si al;,['1I11

::\')

.t.rt-.t-n-

1")1: 8:;1: 1'l';OS E"Tlt.\';

a i.,_o ncquicsoet-. Ilri'!C'r.l

~('l'

cha-

madon, descmpo.ümr ~('i'\'i,:()' (!.dl'a, "ti P'I"'l'i<tllllentt' viajatou rosidu- no ('~Ü'ilnl!cil'u OI( proceder de c.nro modo para
qaausquor <lu., lill" ua comp urhla, e~i;t podcrü remunerar-o
p.n- meio de uma. qnn itta lixa, porcentagem nus lucros ou
qualquer outro moro que fOI' a-Ioptado pelos dh'cotores,
mas SfJj", por,'m, (l"l,tl t'J!' ('''~ t rnmunorncâo, sod. em additamcnto ou em ~uo"tiÜti<::w ,i. sua qunt.t de nonorartos a'Jui
"Jt;: 'rclc.itdn, .

....oronm.xue s GJ;r:,H:S 1',\ Grl:'II'.\"lIl.\

,,,,n';<),I;

A·S sonn e os

l).HECTORE.,

flO. Os dtrcctorc , sorõo investhlos da geroncln dos negocio> da companhin c em n..'1(iiL<tlllwlt"J <tos puderes c uutor-ida,!;>,;: a ellcs CXpl'íl<,Srtnlcuto ccnfer-ldoa pejo pres -nro. poderão
exercer o pruticru- todos ossos podcr..-, aetos I' eou-as (11Ie
lI";hl.lll «u- Tll'.tUc'I\I.. ~ 011 leit,.~ l"'I;t "1)1Il!,anhi;~ e IIHe lI~W
forem pOI' E).sln moto ou que 11(11',s l'._l,lllltO.S ucvum ser l;XOI'cldos 011 ieitu., jlr:'1rt r'utupuuhia, em <ls;,'m!'!<"t er-ral, mas S\Ijeltos, euu-etauto. .ts prnvlsâns do..; estatutos e <l, tio presente a
:.t, qun-sqncr 1";){llhmcllt().., leit(}~

dn \(,4 om flUfI,IIU" pP.1a C0lJl-

381
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pa,nltia, em urna assembícu gei'al, comtau tc que nenhum desses
res
rcgutam cntos tenha cnoíto retroac ttvo SObi'O os netos antcno
não
entos
regulam
tacs
-t
vafidos
sonam
que
es,
dos úirector

tive-sem

.~Í<10

rcttos.

nt . sem l'l'qiuizu dos poderes gerocs conrcrt-tos pela ulnma ctuusut a procmlf'llÚ' n sem de nenhum modo limitar

conrond os
0\1 1~'~tJ.'ingÍl' cs-es poder-es c sem pl'rjtlizo de outros
pelo pre-nnt c, é tt'lllt csprcss amonte dcefnra do qna OS(\il'{"' t·,l','S
ll;u',lu os po.lvrc- :<cgnin lc'. ~~ ~:\l)r;'
I, Pcua. {>,,;olill'<tt' e ndquh-i r ue qua.lquet- OU!-l'O moto para
-íos
compun t.!o 'l\lv"~'jllrl' rlireucs de propnc .íadc 0\1 pi-lvilcg
(11lC a rorrrpan hin esfejll :1ltiul'iz ,vh :1 I1Aquid r pelos preços,
uoinlioôcs, prazo.. e cousldc raotes que jnlgm-e m convcn ten.cs.

I\.

, ,\R\~T!1:

n.n

)[E1,j j,C II'OE:lI:-':IZA<;-'\()

2, A rXC'i:iüu' em nome c uo Interess e (Li. companhia, :li
r ou venha iu[ill:~11IU'JI' .urccro r uu '11111':\ llP.,<~,j;t que Incorre
(;01'1"'(' em qun.lqnot- ro-pous \\,ililhtJ.n para o benefici o da. compuuuiu tues hypothe c:,:; 1l:1~ p.upi-lcdados (h compan hia ( proer
sontcs ou futul'n., ) COlHO jutgnrc m convcnt ontes c quaeaqu
llc>;J3as hrpothu ;>,s pn.lcm conter u.n dlrof to do venda c qnncsquur- ccnnnc t-u (' lll'uvist, c' que ficarem e,;têlbclet'ida~.
:L A l'<!i",l, e -onoo.tei- CO\lllllls-;?:c; pela lntrorlu cção uo
nc~m:i"s pnr " ''''lHr;tl lhia.

,I . .\

dar

~', (111<1),[11-"1'

pcs-oo

e1l11'1'8ga.Ül~

pela

1:iJmll~~nh;R

::à'J

,cio ou trlulsacc
11111,~ J'ol'ecnt~lbe:'\ JlO~ r.rcro- (k qual,pw l' ncg
Ihia, dr-vr-ndo. porl'fil,
("I UIlI'~ (j nut·, IH\>' ill':l'.1,~ gCI';tC'" ll'~ vempa:
tal l'<.>rcl'lJt.:\.!!l':'t~ uu (l\1')~a rlc luci'os -er conside rada C"\lH.)

f,,-

zcn.l'! I',\l'!l'

..1''''

,te,pt'l:"

IC",'!':\c\, .In compan hln .

<J. _\lltp . ; li., vecommen.tar fpl'le ..quer di\'idell ,lu'l c de relu':re.' ,[~~ oornpau uia quncsqu ei- quantta s que orles
paru fazer (;we
.illl~al"\11l propr-ia a p.'\I';J. IIlll fundo de reserva
ou para rguatat-os,
:~ conting cm-ia- ou pnr s j: j Vi,lf'llli.;s o-poctn os,
OH p u-n I'Olllll':lt', melhor ar c manto!' quncsqu ce das propr'te dadr's
'll
Ih 1'0mJll\1lh',~ c pala QUiTOS Hn~ que Os rtirocto rcs j\l~gal'e

tu-ru- Ilo~

382

em

SII<l, :J..l)SOhIVt

discriçhu condu.entes 110' interesses da. com-

panhia c investir em quaesquer appltcacões que entenderem
todas essas quantias cssun separa.las e de tempos em tempos
usar e v.u-t n' tac s appncacne. e di-por do todas ou de qualI da enmpauhia, o dividir o rnndo
de reserva ,la companhia D~;; fundos e-u.cíucs flue euos eDt01]derem o emnrogar o ruudo 0<3 reserva 011 qualquer parte dclle
nos ncgcetos lht companhia e n:\,) -üudu obr-igados a con-eevat-o
separado dos outro; acttvos.
O presente fUD'I<) tio reserva da comp..'1.'lhia .tevcnt ser COlo
síõcrwro como formado ,'uh c'"I'~ clausula.
6. Em relaçâo â.~ nc(ões ou outros nucrcsscs ompl'eg;l(l'J'

quer parte dcua- em pruyei1

PTI1 qualquer companhia. totlt} ou p;).n:ialrnento p.esut.to- 011
por esta compuulrla , e para fixar do tempos r-m
tempos u valo!' dellos. o c.nupauhia poderá inclui!' total ou
pnr-ciatment -. conrcmic o caso se a :)l'('~.mtal" o acti vo e responsabntdndo d" ta! (' mJJPIlIIi~ n- -ou propr-ío ocnvo o respon-ndiri~idoi!

l>:JÍ(1.1.<!('~.

02. O; capir acs 'Iu" cc-uotmente per-encerem rt compantu.
ncnm sujeitos ao" podure-, J;l" '<Il;t~ ;lpplkaç0ec::! aqui clluli(h,
quer "ej rm conservados em run-los zcraes, quer divididos nm
tantos quantos os drreotorc-, oe-nsronarmcnte dctcrmmarem.
os lllRE(;TOIlE" 1',1IJ1:1,_\<' Ál'I'U(',\'R

Fr."I'O~.\

SUA "<>'\T.\I'::

E TnA'\SFI'f(lI.-i.'" I": 1-)[ FL';rJl' l'ARA OUTR')
9~i. Os uuos (·'11,i(""-<'I';'.0 cmprezados do morto e !lOS (in.
que o,~ díractoi-cs julgarem convcnícetce aos interesso- lia
companhia e os directnre~ podem ütscríotonarsameotc trnu->
tcrtt-o« 0\1 qualquer pa.rte dc!l',',~ de um fundo p~J';~ outro.

fll. Os llircd,Ol'l>~ i"I';'0 pleno> l'úti"I'B'l 1),'),['<1. opportuuamenti) fazer ou d:.t,l' no inter.v-o da compnnliln todos U~ ;:('.'lIlJ")'
nu outros contra-toe '-'OIlt\<!O" .Ionn-o dos tlll~ .ln compnnhln.

te,. (;,u!;t "1.o!ic'! de ~.'g\J"11 vil «ntro ;nstJ'UmCllto de :.:,al,,\ntia 0\1 illdemniL~,~·;"'J !I)v:tl'f')" sono dn companhia e se:]';,,,

aa-Ignados por-dons dil-;'Ctl'I'C,' !;;") menos " ondo'~allo!' pel"
iel'I,'llt", i'l8;'1'·",;):'i,', "'11.'_;:'('1"""'," ,','1 ""r:H,~,,,,,'i() ,'I,,",sish'll.1e ~
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!'
menos que os dtrector es jã hajam determi nado o coutrar to
maoutra
de
inar
determ
ou
na
opportu
occaslãc
em
o
deverã
nct ra os casos em que cada uma das dltas aponoc s ou ínstrume nto» devem ser- assignudos ou executa dos do modo que os
.llrecto rcs dcterrutnm-cm .

CL,H'sn ..... s LDIITA:-'·DO A

r:b~T'O"l.'lADIIJADI:

96. Em cadn npnliee o em cada um dos íustrum cutos de
o
garanti a ou indcmnizaçâo devera SOl' inserida uma condtcã
ou clausur » ümítand » os coutrac tos alli reuos c as l'o$pomn1Jios
peln compan hia, ,li' mo-lo que
Il"de.~ noucs nssumidns
üos
mesmos tunham c!T{'i(o c S(ú;ml S<lth;feitvs untcam onteo chn,
inclusiv
hia,
compan
da
dades
propr-Ie
c
fundos do c,epietl
muda- do e,lpjtl\1 não satisfei tas ou entrada s sobro accões
concmceee s na occastão para iao! üns o recusan do quaesqu er seus
dições ttnmna .tas ou tncondtctonacs da compan hia 011 U{\
cccíont etae.
TAXA DOS PREMIOS

Oi. Os ãír.ictor os fixarão as taxas dos premio " e M épocas
c~
do seu pagume nto «sstm como os outros termos e eondiçij
nas quacs os s -guros (; os coutrac tos de toda a naturez a devem
ser rdt.o.~ ou effe .t-uvtos pela compan lun .
RE;\T",C IAS

(J8. Os ôtrectovcs p.xlerão, quando cnteadc rrnn, acceítru- <1
renunci a de qualque r apólice ou tnsu-um e.ao do garanti a (i('indemntzucfio ou outro conirac to na':' condiçül!.~ que onosjur
Rçüe~
gnrcm aeccitu vcis c poderão upprovnt- quneaquct- lllodilicnt..»,
ou nltei-açõce no" te mos de quucsqu er õucucn es üocume no_,'
comtau to que sumpre (IUI} qualque r altcrac, ão fbr- Joit.1.
11m
t-ermos de uma upolícc O~ dtrector cs Incam-ua soattr emasste
apoltce
á
üg.nío
ou
do
endossa
~cri
quo
an.tum
memor
gnadu pelo secretav ío ou qualquer- antro urnpregarlo, dcvtdnmonto autor-iza-lo, ouagen tc da comnan nro.

COLI.OC A(i:0

99. O,; dlrocto ro . poderã') emprez ar quaesqu er dos fuuduua. compan hia subordi nados, por.rm, ns rc~triC('lic~ por eua Impostas em assomtuéa geral:
I. Na compra . do quacsqu cr fundos públicos ou Ijaranth.<
tio Reino Unido ou lia ludla ou uc quncsqu cr dos suas cotomas
nacõcs estranOlt. depcnde nctas ou de quacaqu er perzes ou
zen-as.

ÚU
2. :'\'a cillllpm cto t.'rl'<t~. ('Ilif\ciu , OH tons de ucranca s
quuesqner dos seus tutcres-c- ou diroito" correlatos I!UCl' no

Reino I'nído, quer não.
3. Na compra de rendlmc utos. "-SC!{lll':'lllo" eu onerado s llG
immovc is ou t!Wl',18 do ucruo Lntdo ou fúl':t ôeue ,
4. Na compra UI' fundos, ac.;-uc;;, dcl'Ciltl 'n'.', h,l"pothcL'as 011
garantin .'l de quacsqu ct- conore crcs muntcip aea, !OC,LS, comocj~m no kotno
mcrctncs ou outras de quaesquor naturez a que tlCia
t.rttcun tca
ruído, na Indra ou qualque r culouia 011 llepemlc
,
UH do qualqu er paiz ou nação esteang eirn
5. Na compra de !Iypoth ecas c :::H~S ,'llllllli,lalll'.<;: ou ema
\):\'rgos oppoeto s 11 quaesqu er lhs pl'opric da'lt.." s-ure as I[lW.CS
compnn lriu tiver o poder- de ernpecs tar.
de
li. N:<I compre do apulices , nuuuutado- ou contrac toe
l[lHl1lI1H 'l'

naturez a emttuno s. gm-auudos

0\\

rea llzarlos pelo

vrnücompnu hln c que cs.üvcre m sul) quuesqucr- .tes respcns
outra
lquerqun
IH)l'
(\as
1'f'ali:·:;I
011
itb"
!{ar,onlns,
dados omltthl

rumpatr lrla de scxut-o..

7. Na eompru (Il' tntoccs-c, li .. yj'!<t revrrstv ot, ('l! onu-os.
so'um em absolut o coutíng ontos OH c"p(>chtiy~':< em pi'oju-ied:idr.;; uc qualque r- gvnero dcterml nndo ou 11110.
S. Na cumpra tia qnacsqu cr pr.qn-ied.uh-s (I;l gnranti a s

roacs

OH
~·illl,1.df)~

pes-onos movcts ou tmmcvo t- onde quer

qHC.~)

achem

c que os du-cctores julguem -nnve.u outr- ad'luil'i l-os.

H. ~as gal\wti< ti de quuesqu r-r ,[~S pecoo.re .ucs.
10. Em reapons abiljdad es PCl'3U;lC.' dos mutu.u- Ios up.dad i.'
com g~eanti~~s, convenções 011 em olw:i!:lçü('s di' quncsq ucr pes-r
scaes ou cmnpan luas, uão >;<J como c:\(lr;"-'i'~, C'JlIllJ dr- qualqnc
outro modo.
li, tem UCl)iJSitf\~ l1.'lllc:ü'io." O)I[ do -ocic.l . h-, aunnvm -r-,
r-ouca

[',\1:.\

10[1. rtcam antor-lza.los I)~
1;011 v, -nionte nttorar c tmuspm-

'·.\l:'.\:~

t1il'("'l"r('~ a quando julg:1,I'c m
111l(('~'1\wr Ib.:< t raus «cacs uq aí

muncío nadns. Um cmnrcx o de (:apital l'llll"l'{l -cr feito ou eontin'laJ,) IV) nome de symlie", ; "('IH!'!"" '[llC o' t1irl':':.,>l·(~.il1lga
I" 'lH nr'd' «eu-to c CUl! ,'('llie:l!, e a ,;(;t i'"

"E"ill·.~IA

'''\'l''i':''i ". po ~t'n(!l)

uomcu-

'FI rcrn L ",' ~

l'lwri~lC",\ll;;

C,P!>"!,' i' .\P\
1'1.:"1"'.';

~Úll U,; dil·c<:I(j l' ....~

'\

o-uro-

li, ..,

(·"~"I'·:: :".\:.\

ux rm:

.o-!o, llPllllll:, :a
[O~ Salvo o que p"lil'cl' C,;(it'1I1 I:) Vl'l'
con-tp;u':'\ :>pec:t ka d.t l'>l'n;lrÍl,,[ltte (!.-t. ",->]IJl'ln!li:1 [lOdCI'<l ser

.tcrada corno pcrtcncr -udo «ctu.tv .uucntc :\ 'lllal'llll 'l' Iunrlo.
l'lHhl
ma.'; ca<la lJOl'Ç'-,O cspedfk n rln :H'!Jj)l"ic,b,lr ."('I';! CI'll"ide
'('ivlnlPP,IPOl
C'
!s
rnteavc
l"((l"I,,~
~
(lh'cl'~I)
aos
cndu
como pci-tcno

mente. no acctirio
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(,):11 O~' I'~'''\I(''
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,Ht~"
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102. Os du-cctores poderão, quando eutondceom, provídon-

(,lar parit a. gel'cllcb c tl'ausacção dos negocíosdaccmpanhía em
q uatquee localidade espeetficada filo só no palz como no es-

trangeiro do modo que julgarem mais conveniente c as determtnacõcs contÍ(la~ nua tre s cíuusulas scguintes não projudicarân
o poder gcnll'onferldo P0l' esta.
('JNSELlJnS

LOCAES

JlJ3. Os dncotorcs, quando entenderem ou em qualquer
tempo, poderâo estabelecer qualflucr conselho local Olt agencia
para. gerenota dos nogoctos da compunhln em qualquer dessas
localidade, ou nomcnt- quaesqucr Indivíduos para membros
desses conselhos ícones 01\ gerentes ou agentes üxaudc-thes as
respectivas remunerações. E os dircctores, quando assim o entenderem o a todo o tempo poderão delegar em qualquer das
pessoas assim uorneadoa os poderes o autor-idades 'j110 110 momento pre-entc t11C> estejam nffcctos eomn ,[irectOl'es, com excepcâo ela taculda-Ie de chamar elltl'1t.ilas do capttal e podem
antorizar os ncctonístes na orcastão do quaesquet- dos conselhos
Iocaes a preencher quaesquei- das suas vagas o exercer não
obstante del/as c quacsquer dessas nomeações 011 t1elogações
podei-ao ser feitas nos termos e condições (FIO O·S díroctorcs e.m»iderarem melhores, podendo em qu.rlquu- tempo remover-, nunuü.u- ou modificar quacs-juor dessas nomo rçõe-,

Dl!

delogncões.

lu4. Os dircctorcs. quando entcodorom e em qualquertempo, pOU.CI'J.O uomem', niediante Pp,)cltl'a'ij,'s dovtdamouee
selladus, qualquer pessoa ou pessoas pern SCl' 011 sei-em 1'1'0curadores da comp.mhla pru-a n>l üns, po l()l'c.q, :'l.\lf,Ol'idauCS ou
attr-íbuicões (não oxcodenuo. porém, ilS aqui c Illti,bs e tuhorentes ou q uo sc.:1l m oxcrcttas IJolo: rlil'e,;tol"es) () pelo tempo c

tlf)lldiçoss qun n~ du-octores entenderem couvcuíonto-r, c qunesquer I!C tnes n01l1('a<;,,;('s (si 0" diJ"cctore'> assim IJ untunderem]
poderão rcca.ilil' em um memlu-o nu membros .to !]llfl,!(!Uel' elos
conselhos Iocaos ('gbl.cleci(lo~, como ncon acrun dito, ou em
/à.I"OI' de qualq 1101' compnnhla ou de seus accionl-tas directol'cs,
uorneados on grl'entcs (!l.' qualquer- empreza OI! ür-ma, ou, de
outro modo, a ItWUI' de qualquer- corjJomç,'io \-i!l'i<tvellle pessoas, quer t:'f'ja do uomeaeâo 'lirccta. 011 indu-cota Ú'lS dtmetores, c quuesqucr de ta",s procurações ]JO.:N'.lO conter
podoros parn a protecçâo ou conventcuota das Jl('"'",o:J~ 1\;1. pos-e
1[0 tacs IWOCUl':lç'ÕC'!; a juizo dos (lil'cdorc~.
Executivo -

lllO~

Z~

.180
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112. Todas ns nomuncõcs ou remoções de bnnquotroa, advoga.Ios, g.ceute , OH eecretactoe serão rettos em i-c urião e specinl
do conselho, porém p-u-a, quacaquee dessas nomeações ou 1'0·

mocoe

I'~

preciso que concorram

paio menos tres

qunr'.a~

partes tios dtrectore s presentes.
[lOS

Dl\'IDI~i\[)O:::;

DIYlDt;"'DO~

tr:t. :-;" ,li~ :;, ,:'" dezembro de cada nnnc será p.dnhi:Ja,
um-c eoul. \, dos 1ll',pGio, CJl'l'cs;Jondentc'; ao unno e.ltã,l Iludo o
no ca~o .lo um snldc no crodlto dessa conta os dírectozos po.l.irão ucntrc dos lirmtes daqueltc satdo i-cconnucn.Lu- <l.JS ao-tometes nn, a-"~cmhlb aunuu d l comp mhla UUH llistribuiç;'i,u
por meio de rlividend.ss ou dividendo e b)nu~ conjuntamente,
conforme ctles achar-em prefer-ível. Og dírectcres ücuni. porém.
autorizados lÍ. sua discrição declarar com 11 quantia que jul~ar
adequada um dl videud r tntertno para a primeira metade de
qualquer <tono CUj.l divídendo aerã consl.íerud« como pIg'a'1lf'nt'J
retto por contn de quacsquor dividendos que possam ser ,,(11)met.ti<lo~;"I. nppro racâo dos ccctontstas na assombtéa geral nnnun.l. liCIUldu os acctoutstas com direito a recusar na mesma
assemblca gel' .• l nunuat qualquer outro dtví.tendo atãm dJ inter-ruo que Iin' mu-aado pelos dlrcctores.

otv.ncxuo .\

PA' A',

AOS ACCW:"ISTAS j'ltQPORCW",ADm\TE; ÁS
E:\TRADAS RF.ALi:t.AllAS

114. ('<1,11 um de taes dí vídemlos ~Cl'i~de.,la.l'i.. lo o 11<1.;;.1
afl;: vnnos «ccíoutsta, na. proporção das qu.mtius n:~ r.co.isiáu
p.JI' 1.'111';: pagas nu .rcdua-tas como pagas nas su.o I' "':lüCtiV"s
M~\:Õ";:,
~IEDI!',',~ T'0~

t-nrcrvnes

PARA. j'AGAME"'TO !JOS D!\"!lll,~IJ()"
DECLARADOS

115, vemurc que um dividendo tiver- si,io .ledal'itll.) IHs
eou<li':'HJs acímu di trs, os directoros ucvorão dar- tod e ',8
provtdonclus para o seu pagamento e o mais cedo que ror3possívet e. depois .1" mesmo haver sido deetar-ado. commuutcor por
('~c -Ipto a. cada ;',cd,mist ~ :t irnportanclu .11' t II di v.de.r.to, o dia
e " toe.u- in lit~"!,,) lnr;l 1'0 cliaar-se o seu pagume.ito,
DE8ITO>; PODEM SER REDJ;ZIDOS

11(.. O.,; dtrectcros podem ret'r quaeaqu n' divldendos que
estiverem hypothecados li companhia o poderão appttcat-os no
pagamento de dividas. compromissos c resrcnsuunõaaos ou

ccntractos a ollas rc'ereutce.
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livros, estatutos. ou documentos da. compnnhía, e cce pto quendo
,wtoriuuo pcíoe dtrectcres OH mediante resolução da assembléa
gei al da eompauhía ,
COXl'A E BALA7'<ÇO A7'<Xt:AES

122. Na assombtéa ordlnar-la de cada annü os directores
suumcrterão ;í companhia a contada lucros e perda- e o balanço
contendo o summa-ío das propriedades e respousalnlldades da
mesma rccncdas .dê o dia 31 úc dezembr-o precedente.
HI::[._\1'OI1IO A:\:-<L\!. 1>OS fJIRBCTORES

123. C.uh urun das contas e balanços deverão ser acompanhado- tI1' um rctatcrto dos dtrectores retauvo ao estado e conrliçocs d~l compaulu ~ e a quantia (si houver) que etles rocemmcnd.nn paru rAir,tda dos lucros ser paga aos acciouistas como
dívtdendos o a somma (si houver] que enes propõem para ser
levada ao fundo de reserva, de accôrdo com as esnputaçôes
que lhes dizem respeito c contidas neste regulamento, devendo
as contas. rclatoi-ros e balanços ser esstanados pelo gerente-seeretar-ío, oSub-g:ercnte ou socretartc-asstst -ntc.
CI)P!.\S

ore

)'EVElt.\O SER Rr.~It::1'TIDAS AOS ,V;([1''\I_''1',\S r; AO
C >'TOCli: BXCIIA"GE»

12-L Uma cõpiu impressa de cada uma d.i s contas, balanços
e relatortos d('l'ct',Í, S('I' supprlda com nntecedencm de sete dias
da, data da reuníão a cada accíoutsta re,!!"istmd'), da modo que as
tnrormacõce de accôrdo com o quo aqui fica csu pulado sejamlhes ministl'"t(L,_~, c ;1,') mesmo tempo ama. cópia em duplicata
tle taes do{:nlilPllf,o_, devera S()[' remetuda ao se 'l'üt:i,l'io lh
Slw)"c (1)1(/1.0"" lkparlmelll Stock E.rch'lHIV Lam/OH.
FI~CAE:';

J::>5. 1JHW \-"Z por anuo ~IS contas (h, r-onu.anlna serão emmtnadns ca c.r-rcccão da conta ti,).; lucros e perdas e do balan,'o) 'knJr:i ser conth-madn por 11m 011 mats uo< ü-cacs .
1-!1~"

l":m" "h asscutbléa ordium-ír

um !i~<:al, <:uj" lIt;ttlUaw

dm-ar-a

~tté

n.

companhia nomeará.

a pmxíma rcunino oi-díua-

ri.l" rnudiuutnns seguintr-s estipulações, :1. saberI, Si a Ilollwa('io de nscaes não for felt.a em qualquer
reunião nrdinnt-ia o Rum·r( oi"Troüo, mediante pedido de qualqueraccíontsta (h oonmankia, poderá nomear um fiscal pnea o anuo
eu-rente, Ilxando..tno a remuneracâc 'l11J a oourp-mhia teré de

])<tg:u· pelos seus sci-vio.e.
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:2. Neuhu m utrccto r ou Jüncc!OJl;tj:io dI ',h1l'ltl lllh pJUC1'<Í
ser nomeado üscct.
:l. o". ctnccto ros poderão })I'C 'IW\l(;1' quac-qu er vagas cacurarem t<H'" y,.ga~.
H1!:lCS nos Ipgarc~ do üseacs. mns.nm quauto
(~i O" houver}
IH nscaes scbrevl vcutes 011 OS que pcr-muuccvrom
uodcrn <tgir.
-l . A remune ração do." nscccs ser.t lha'),'l! l0Iacum panhia
quaesem assembhjn, W'I'aJ. excepto , porém, quando "e u-atru- de
(1\1('r tlscacs uorneuk .s para preencher al;;llnn vagu. cu '<I, i-elnlll]{'ra ç'i,o lloilel';\. ser lixada. p.nos ütrectcr cs.
0. C,\,h nscat, sempre '11\0 qnízer, terá o di cito do íu-pochiu
cionru- os Uvros, contas. docume ntos o qllit;l.~uü, d,t compan

o .tc obtor (\i1 ,,-ClIS dlrcctor es () runcctouartos queesqu er oxplitos ,1.0 doanrnpu~'t~'"ri Oll illfol'maçiíoi) que e\lo .iulgar ucccss.u

cei-tílIho! Ile SII;' fll11C~'fttJ do fiscal c os üscacs as.,j~n;ll'rW um
OH n5.'1
lil';uln 110 fhu tI,t IIJlha. d,) balnuco , declar.m -to si f<H'1tll\

cnto.ns as iuüu-mn-õcs 111)\' cüc- L:.c,li'h,: no suu stas
Ndel' do Ibc'l'~~ ;~ deverão j':tze!' um relatm-i o ao, ncctoni
nt.r-e,.01'1'(; a:, OOU!i"S por d tos C\;tmill. 1u;t, " .~, oln'(' cat/it l~lhJ:çu
f>
,,('ululo P"l\wt e" compan hia, nn a~.~oll\\,L'" ~cI':d, ':l1l';tIltc
.10jlorinJu \10 ';"1\ mandato ) e em qunesqu cr .tesscs l'{'bt"l'h)~
'1'10 os
n;l'fw docl.u-ar- 11fto ~Ó si IH 1<lm opinião v< l:IaIDnç'o-: a
oxtl'ahi,lo~, vvmn
e.nc
dovtdam
foram
m
r-rcrh-c
se
JIll~~1Il0~
iro (In ('~Lld(J
l,',lIli'OIl l lllf;."Ll'ól1 ' o [I."p;;d.'l con-ecto i' vci-ln.le
de,,; ~ell~ li y ros,
Il()~ llr~()"il)~ (h (!<)mp(~'lhia, "O~lr(ll';nH const rrc»r
hl·.t r-m as"
(!e\"'~JlII" /.af'$ ru) ~tol'io~ OI' li,'o< ;'('l',liJte a ,omp:'.n
-cmblén. r,:"l'al.
(i. O.; ;tctOl:l"'; nso.ie- IJ,j c ·mpalllli,1. S"'. 1:al'lIl'lu ll Bit'"l{;l'
at'~ n pl'i ,rdrit a~"\'lIl],lei1
,\: ",J:[ cscicer .t. os SOU$ cargos
~i,i0 pl'~;daJl\{1iJÜ'
~rl'al ~lJ'llilla,ri,t,,, Il1IJIIO;; que não haja.m
tl.; em :l.~"0J1lhl",:t
nC,;il);,i~
L10"
fl')
I'CSOillÇ'
uma
por
!O-<
(je"Utlll'
~ati~leH'l,~

l.'tl,'IJ c;t"l) q.~ "'I'~i;Jlli."b.~ 'li'(,~PTI', ~ .!
'
\.1';\<) 11:11 li~(.';.tl.

)!;fl]·,'l.l, l'Jll
lll'~

I:D.

']"),:;IS ;t.~

tal rouuiâo 111)-

.

contas .tos du-octores, 1I,',la vcz nscnnzv.tns ('

ox;'.I'IH,(,yadilS por uma asscm1)h~1. gel';,l, ~\']'5<) c.nu-lns iv.i"1H rnlaç'ã) a qualque r ell,-\';~I:O w,:1.tS .:C_l',,!,,)J'I.'J doutro
'lua
,1ns lI·t'" llll'?-".'; vuc ."'.; .,'e;!'I,:I'Olll 'I S:I;t :J.P))l'rll·, ""-'LI, S 'llll'l'.J
" «onta.
,
pc'l'i",l,'
k
ila'IH"l
(kntl'<l
l't"
"('~"I)bl'
ror
t-tl
cnuanu
mu
oJ
sor.t ímme uatamo .rtc (~:"'l'i:j;,h, ücnn.lo ti," ~ a ju-uc llliJllH.'nl

\~~'II/.'l

CI'l!clll~lnt.

,l;t~, não ~,;
l:!.~ ..\ 1'()llipan lJia pl"kr;~ dar :~\'i,-:{) <til" i1.cd(l!li-"
vcrb.un n-ntc, couro por- meio 11l' cartas :t,lJ e !,~ ~')lbola~ e remestil1,l", pelo correto uo- seu- fl'I<ICl\-'<:<.JS J'Pg','."tr.dc·".

xcros
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ACUO,,! Sl'Ail RES1D<:: \:l'ES :\:0

ESl'RA~( 'f:IRO

129. Cada possuidor- .lo acçõos l'cghtl'a tlas cujo endereç or
não HlI' no Reino Unido pxtent, quando ontende r, noüüca
que,
por osertpto á compan hia um endereç o no Reino Uni,lo como
para os enoítos (la. clausul a precede nte, set-a «onstte rada
sua direcção registra da.
AIISOS '~l'A:-;jlO :-;:\0 t::XiSTlnj -:\1

os [:\[lERE' '''),;

os
130, Com rctaçáo f1.0S ,.,ce;OJliSI,,\S '1l1C n,'io uvcrom no
Icgnrcs do sna residcu cin l'rgb;ll'. ,do,', nlH avt«, ;cllhado
escrtpto rio sor.t cousulorndu co-nu havuud o produvldo o,, seus

eüeitos,

Oo<pil'n."\lS ::'4 h<H',.~.

l)L.\C\UJ

(I" .\HSO;;

l'OIJE)l

st:n

1>.\1>015 POR A:'\:\r:-< nü

131. ()U<l,PS'IU('1' uvt-os que a eompnu h'c tenha quo daaaos seus acr-ionísta.s ou a qu.dquer- tlulles c quo não estejam
express amente estipula ,los no l1l'OS('IlI.0 l'egllhm onhl, serão
er
suructc ntcmcn tc d:t(lo.~ jJOI' meto do ennunc tos. qUl1.hplio
noticia que tenha que ser 011 sl'j;t dM]<~ plll' meio de aununc
devera

"(~r

Iusertdn um

t

W'l, ,'111

\11))

,1Lu'iu de I..m drcs e uma

em um jcu'na.l (le LiH'I'jfD Úl.
_\\ISO .\0;;'

r-os-rm

'iU;~

CO,_Jr:\T U,'

13:.? TOII,.!'! os avisos rcíauvo s a quuesqu ee acções ou

fundos rogistrru k», iutuulu .lo- u llO~,~uidol'o~ COlljUII{O'l so-ão
no
dados a qnnlqua r éas poss-a- <,ujo !10m e primeir o flgurar
O~ ,Icnni~ "ü-p'JSj,u,.Io;
dado
ssuu
a
viso
a
u
n.to
atn-uuuo
,
l'ogist,!'p
stodore , de acenes 011 (te Iuud-», ,
QL'''J)'.l H .\YiSO

l'1:1.0 (OHHt;1O "nLi. (U:'>sllJF .R.\I-'.l em!'>
SIH[C!E: -;TI::

L'):::. Qlw.I'llll~1' avi",) m~t;H[;l,(hl lIdo correto serd COlHi. te.
r.uto COlHO tml'to -ado rcocbl.lo llD dia immedi nto oqnollc
contive r, o
em que j'll' deita 10 IW cor-reto o cnvctop pc quo o j-c
contend o
envelop
o
que
-se
me-u-ar
baseará
isso
piov.upai-a
llo,~t,) no
e
tar!o
de-itlnn
seu
ao
dirigido
amonto
;),Yiso foi eorroet
cot-r'elo ,
OI;"IülU'A\I"~

SUlOR1>! :-i.\IH>." A .... ~
DAf"JS

AI"I"l!S

PRLYI.\'I !1:"Tr:.'

tI'aJl~I:'l'eJl<;i;t
1.')-1. uualque t- pc-sou que, ('lll \'irtllllc do
ncae
Iegat ou por outros meio" Oll filie, de qualque r- moún
.
Iutdtuhu la a qunlquo r acçâo. lie.u',;. ,~ulJl)r,linad;t aos :t"js,'~:1
uurnu
mesmu 1'()I"iiY<i~ a que autot-iu rmuntc .t entradu do ~"1I
lhe
e endereç o no rcgixt ro, lmja m ~id() 'hHlo~;l, pessoa de quem
provier- o seu direito (~ tal accão.

3\)2

ACIOS DO <,ODUI EXEC\JTIHl
AYlSOS YALID(l~, I'O~TÚ QUE (l .\CCJO"'IST.\ II.\J.\.
I'AI.LECJI)n

135. Qualquer avíso ou documento entregue rcmetttdc
pelo correto ou deixado no cnrlcl'eço registrado de qualquer
uccimustu, do conrormí.ta-!c com as presentes Iustruocões, não
obstante y~ tCI' ruteotdo então o dito accionlstn e, quer a companhia haja UI! não enculndo noticio. ,In SII:1, 1I101'tC, scnt COI]sídcrado como havendo sido devidamente ~a"i,,!'eilo, em relação
a qll<~ps'l"el' accõe . l·pg'btl'atlas, quer l")~;mi!b~ isoladamente,

quer conjuutameuu- com outras pessoas pelo tat accíontsta

até que outra pe-aou suja rcuistr-adn, no «cu I()~ar como o seu
pos.utdor ou posanídor- conjunto deltas c t:tl significação para
~"do' ns ctroitos do presente será. constôeeaua como uma.
suülcfcutc Ilntici.1. do tal aviso 011 documento para. os seus
tu-rdcir.«, iI,>/''tIll''llkil'oS ou admtnístradoroa e todas as pessoas,
,~i a~ ÍlOllV,'1' conjunl:lI11c:11,' tntcrcsn.t» com cltp em alguma
,I" j:l"~ :1("(,'-'(>".
('o.'r"

o

TE)JI'O

slm.'..

CU"l'.\[)O

J:';O. 9'I:tll,lo 1(11' d;ulo um nvico. com dia" (i~ailo~ ou
quando li)l' nu-ter l'~t('llllcl' qurlqnor ulll,ro pc-iodo. o ui,\ do

avise,

~;1InJ ,1i~Jlo~i~'5'1 e 111 coutr.u-io, ~':l·;j.
tk tli;j~ ou em 01111'0 pciío.to .

«out.ulo no mesmo

numero

AsSh;"!\.l'l'I~A

1'1:;1 ..\ {·"'.II'.·\"IlL\'

13;. A nssignauu-a di' qualquer aviso Il1lC tire!' de ser
dado pela com [li~lllli;1 l",df'l·:\ SOl' usei-ip(-~ \IH i 111 pressa.
lJ\.'"' J:"VnIXI/,\l;t'il';'; E W·:SPO:\'S.\llll.ID.\LlES
l"IH'.'I"IZ.\'),"

13>l. Ovkt dlrcotor-gerente socrctur!o e outros runcctouaOH elHIJl'(>~'l.<lo> tia cnmpaahia serão indemnizadcs, e cumlJl'Íl'â aos l!iJ'ect(Jl'c.' p;,~al' com os fundos da companhia. todas
a~ custas, prejuízos (' d()~llCl.n.~ que qunr-squet- d" tncs runcctollM'io.~ on UIIlf!I"'g':l,["" possam in,:IlI'I'I'I' ou su tornem passlvcís
em Vil'/,Ilole Iln 'l1l:d'I'Il'I' «untrncto. com '.'!Jc.~ .... 1l'ectlltl,lo ou por
neto ou iJ''ln"acç:"io lH>I' Pl!<'~ h.'iln em co! cap;wi,lad(' de tuncclonarto ou eml)]"'g;~d,, oude quulquor outro modo no dosemJl"nho dos ~pu" deveres lnclustve as despazas de vtngom .

rtos

nu-n'ovs.vnn.ru.vr.e 1~1,[\·II>L\!. D,l~ !JJRr:CT<lRI':.~ P. FF"CCIONARlO';

J:}). :"lilllllllll

dil'f'dol'

01101l11'0

runoctonu-ío

da.

ccmpn-

l'c."plln ay'.'l l)olo'! netos, recehilllr~:lto~, Iwgligencias
ou falt.a~ do '111 dqlll'l' Ullt.l'O du-o ,tOI' nu rnuccíonano. ou rcu1ll(ll'~ um '111U..'''III''I· n-couimcntos ou Ull(.J'()~ netos de couuhin

S()l';i.

.~CTOS
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k'l'midllde ou pur quuesqner prejuízos ou despeaa- íucori-idas
pulu companhia por Insurâcíencta ou deflcieucía tio ntutos

do qualquer Jll'(\pJ'icll<~de adquirida por cr.tem aos dn-ectores
par" a companhia 011 no seu interesse ou pela ínsnrttcíencía
ou dcâctcuc.a do qualquer garantia. em que estiver- investido
qualquer- ca lHa! da compauhin Oll por qnaesquer per-das onda-

runcs prove.dentes de raucncía tns.nvencta ou tortuosldades do
quaesquer pessoas cm cujas mãos esüvcrem Ileposit'('.la.~ quucslJ.W'l' cepuaes. g u-nntins ou bens dn, uorupnnhia ou pOI' qnrrlquer pen! a 011 d.unuo lI\<1tiv~\do" por qnatqucr CI')\) tuvoíunterio, ncglif-\"Pileia do -un parte on por- quncsqner onu-a- T'('-l'{h~,
üamnos ou dC':!l';H;:I.' .l,~ qun.lquet- uatueczn que se .tcre». na

w~úc\lção 1111$ ""H'l'('~ Ih) seu cm-so ou em l"chç-1"
:', dh', 11
monos quo o,; m--mcs não ~(' d"01l1 em viri,ule ,lc .-U.ll,t'lIpl'ia

'!l.'. "I<>llesli<!n;\l:.
CÔpi;l.-'C('I't'lic,t,]o {le 1'egi.~tl,,1 Ih ordem do h'ihuual. cantil' »un.ío 't a1t"j'«{;i:'u (la f!irJlM o tlus d;~ cons(HlIiç:'i'.
~e,..'noJo:! (I) do' ns . 53 f':)1 Yicf/Jl'Ía, Capitul» 4O·Z.
:,\:, 3 C-A J.,m,[rw ailfl Lancaekire Fire f'i8lli'{I'J"o CHlI;'!WY,
h"vco,lo por ('~lW"i:lll'e~o!llçã()etter•• do SIIa. cou,;r,itniç:io confirmada pnl' urmor-tern ff'ita IHI. ('lumc(Jl'y 0: lhe ('''I'II'!! Pol-iti"·,, '1,'" !.fll·'·",d{';·, <./i,tl'ictl) do Liv'i'flool, u-nzen.to 'l. dat.\ de 25"
.Ii.t :10 lHl1Z .L' ,illah,) rI;' 19Ui\.

Eu arlui "Ol'lilko v \'e,'ii"tJ'o.la dib ordem e de 1I11l'.\ cópia
nupreasa ,!, .1Ie"h;·"/ldllj>i (111" .lrlid,:.\ o( Associ,l1iod [or lhe
II.'c,1 o( Sell/" . ,r,:"" dat~,-,lü do docímo dia ,1E) moa <1(' ,lc1.l'm ),1'0 uc

1"71.
D.ulu do rnou Pl'0IH';U punh» em Luudrt.k' mcz de julho ,[p !~1rl;;.-1I. F, Rndlr/I,

lH'sh 'i'lÍnifl dia
'!oin!

X"'IUI" ,. ,,:'

8(.',,·.1, ("I;;II'w,;<,,'.

Certifico quo t'ste documento (. ti'adneç:iu fie! e t-vn-tn tio
.rccumco«. ,,,idnal annoxo.
COIlSllt,l<lrl G'Tal <I.t B'.'llll!Jtic1. <los !':'ta,ju" t:nilillol do
tll'a%i! ('IH l.ivotp.t.rl. ,tE)~ sete <lia" .1,) ll\IJZ de [\~,\s!') (te 1000,
Trculucc-áo n . I a~$il!nalh .~()k·e e-Inmpilhas con-nt.u-es
{~AI'l.<Ia:< IlO vai" .. do I\I~ dovtdamcntc inuf.iltzarlus pt'ho consut
gr-rnl l l . c, de /l[al'~in~ Pinheiro.
Aeha-so o c"riml,o do
C<)Jl~,dad" n"I'al om Liverpoo!,
,. l)""S tlinli(·il'<w.- Pinheiro•

. ~cllU-SI~

(J

Rcect-i

s~'i.;

lilu-ns 17

~dtilling~

o-u-imto lia SCi'l'rt,,)'ia rlus Rctaçes t.xtcrtoecs
ussuruatura do ~!'. H. C.

'['I ];1'«1.i1. !lo ,uileç,' vordadoira ,t
de ~hl'til)" Pluhciro, ex-V. consul

um Llver-pool . -Aadgundo
no valor de 5"i!i réis, .tovtdamentc
inutiliza ]"s): R:o .lo .tau.iíro r, de «etombro de 191 1i,- Pe lu
.tu-eetor 1!(,-1'11 ,11i!T'lIl(1;'j"o de Otioeira .
Acham-se llni~ c-tnmpünas fmlcr.ws eonad ti> na vator de
18';' ill'lf.(j,Z :,!:t:{ ,:0111 o ral'illl1)o (la HecrJIHldol'i."t 110 Ri' l!c
.Janeiro.

sobro

('st'lm')llh,,~ «cuudas

nte 1\
lwd:u'.1.IIIUI'l para todos O~ elrl'lf.<h que e~tf! docume
ire Ftre
Loncovh
ai1,!
LOW{Oll
da.
untos
est
IIIJs
fJ,a(;t,~
c
1l{'1
(','pJa

11lSI0',1;lCe CO"ljJGl1 y, conroem c a tI'alluc~'ful do {Jl'iglllétl nnthenticwjo pelo consul lu-azüeíro em Liverpo ol,
Rio de .rnuotro. 20 de janeiro de E107. - P'Jl' proCllt\lç'ão
E,lw<trll Ashwor-th <\;.;. Comp . JOI"I <\;.;. Sh'lldcr , a..contos.
,
sobre ('~tampilll<l.'! rcder.ccs no valor l\e 15:-;000. Rio de .tnueiro
aeo
:lO de jaocrro de IOf'7, - PUl' E.hn,rd "'- Ccmp . ,1dwo.-th
BlfY!,,'!i,

IlrCHET ') X. 6117 ~

Di';

l-t h],;

;11A.W,,'(j

lO;:; 1907

e~ na comarca
erra mais 11m" brig;:ula ue inr<'lnta"ia tle ~;ll',rd.'s "'aeio.'1a
de ~,'. 'Iif.'ucl de Gllumá. no ESlatlo do p;,,",',,

r'r.o.ído ntc da Repu!Jlica dos E~ta.110~ Lniües do Ik;1,zH,
o do decrete n . 'UI, de l-t de dezemb ro de 1890,
exccuçà
para
o

uu~rd~~

;

. de
,\l'tigo uutco . Fica creada na .uurtla Xacícnn! da comarca
ia.
infantar
(le
bJ'i;{Hla
uma
mais
t'ant,
10
Estado
no
S. Miguel,
do
es
batalhõ
tres
de
d.
eompmse
qnul
a
8',
de
com u tlcsigna~ãu
, sob
serviço aotívo, sou os na. 2:')8, ~3!J e t4ü, e do um tio da reserva io
n , 80, 'IUC se orguníz arão com os gll~rd:\.~ qu.ülfíc .rdcs no mnnicip
de Irltuta, pei-tencnuto à refer-ida comarca : revogadas a.~ disposições em contrar io,
nio de .tanolro , l4 de março lI::: j90i, 1<)0 da Republi ea•
.\l'l'o;o-.;su ALGUSTO MOREIRA

Cl'C<'l

m~,is

PE~l';A.

1"""- brigada Je jll','anlal'i<'l de Gual',jas Y<'ICiOll:,es Da comarca
ti" ltapc mir-im , no ESlatlo do Eapirito Sant o ,

() Pt-esideuto da H(~p\lblica dos Estados unidos do TIrazil, para
;
execuçã o do decreto JL .lTl , de 14 de dezemb ro de \'''\)6, decreta
adc
Est
no
il'im,
Il.'\:,oem
de
a
comarc
na
Artigo uníeo, Fica creada
GO.lrJ;1-S Nado i-spletto Santo, mais uma brigada, de infll.ut' wb de de
tvos batacionues , com a d<}~jgn:t.;Jo de 33", que se coos',itllirJ.
1'8lhões do serviço act.ívo, s-olt os DS. ~7, g~ e 0'), c de um do da

-,
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serva, sol; n, 33, os qunes se organizarão com 03 guard~ quuliflcedes nos dtstrtctcs da mosmn comarca; revogadas as ôrsposrcões
em contrario.
Rio do Janeiro, 14 de março de 1907, 190 da Republíca.,
AFFONSO AVGUSTO MOREIRA. PE:-\;O<A..

,1t!9t1$IO T<l'''m'es de Lyra.

DEl,'RETO::-l. 0110 -[>E 14.

1)1': ~IAHÇü m;

),)0"7

Crea mais uma brig.1.da de io.f"ntario. de fi uardas xectcnees na eomatce
Yia'}'la. no Estad. do I':spirilo Santo.

ue

o Presidente lia. Itepubliea dali Estados Unidos do Brazfl , para,
oaecuçãc do decreto n. HI, de 14 de dezembro de 1895, decreta:
Artigo untco. Fica. crendo. na. comarca de Vianna. no Estado do
Espirito Santo, mais uma brigada de infantaria, de Guardas Naelonaes, com a designação de 34·, que se coneututré de tres batalhões
do sen'iço acttvo, sob os ns, 100, 101 c 102, e de um do da reserva,
sob o n , 34, I)S quaea se organizarão com os guardas qnaliftcados
nos dtetnctos da mesma comarca; revogadas as disposições em contrario.
Rio do Janeiro, 1.J. d : março de 1907, 19" da Republlca..
AFFONSO ArGUIlTO Mom::lR~\ PE:-\:<rA,

Al'gtl!lo 1'uv(li"cS de Lyra,

Crea ma s "ma hr;grlda ue lllt"ant,u·ia nrl Ouardc Xacional da comarca da
Jnguaribeurlrm, E$la10 do C~ará.

o Prestüente da Republtca dos EstadOll Ijuidos do Brazil, para.
execução do decreto n. 4:11. de 14 dc ôezembrc de 1896, decreta:
Artigo uníco . Fica creada na Guarda Nacional do. comurcn, de
Jaguaribamu-ím, no Estado do ceara, mais uma brfgvda de infantaria com a designação de s;::.a, composta de Ires batatbões do serviço aottvo sob os. 253. 234 e 255. e um do da resei'vn sob u, 85
que serão ol'ganiz:td'J~ cc.m os guarôas qualfficados nos dlstrictoa
referida comarca; rev ogat!a~ as disposições em contrario.
Rio de .racetrc. j 4 de murço de I~07, l!)o da Republiea .

da

.\FFO:'\So AUJt1STO MOREIRA PR.':NA.

AI!gHilo Tawo'es de Lym.

ACTOS DO rODER E"l::Gt:TIV"

DlX'RETO X. G4'?1-I.>J=: 14 DI: MARÇ0DIO: 1007
Crca

m~i'l

uma brigado. de cavaltarta de Guardas xectoneee da comarca
de Guímarâes, no Estado do xlaranhâo.

o Presidente da Republíce ôos Estados Unidos do grasil, para
execução du decreto n, 4:H, de 14 de dezembro de ISUG, decreta:
.vrügo uutco. Fica creada na Guarda Nacional da. comarca de
Guimarães, no Estado do Maranhão, uma br-igada de cavsüa-ía com
a destguaçào de 1:3~, composta do deus regimentos na, 25 e 26, que
se urganlzll.l'âo curo os guardas qualificados nos districtos da referida
comarca; revogadas as disposlçõea em contrario.
Ria de Juueiro , 1-1. de mar-o de 1907, 190 da Republiea,
AFF".-':""O AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Al'gvsto TOlXWf)S de Ly)·a.

DECRETO N. 6422 -

DE 14. m: MARCO Df: 19o,

.u.prova e, nova denomina~50 • Bah a Tr"nnI'U.I' Light and Pewer CompUny~, CO'" flue cOl\ti~.üa (\ [,mccicna ,':l ~ Bahia Gas and Electric
('t'llll':'lny •.

O Prcstdendo da. Rspubliea dos Estados Unidos do Brazil, ettendendo ao que requereu a Bahia Gil, aw/ Etectríc Compa»y, devidamente representada, decreta:
_\l'tígo untco. Fica npprovada, a nova denominação de Bahia
Tr(hl'.lJuy Ligh (ltlll Povier COlnp'lfl!f. com que continua a Iuncetcnar
na República, nus tlJ!'fC.OS do decreto n . 5937, de 3 de abril
de ]90n.
Rio do recerro, 14 de março de 1907, 19> da Republíca..

Jlliguel Calmon dM Ptn e Almeida.

D!';CRIUO
('r{ a uma

N.

G-i23 _

DE

~1

DE MAn.ÇO DE 19l17

lu dc C,l alIai-ia <lo GuartlM Naeionues na comarra
,le Tuba..",•. r.o E~la,io de Santa Calhar ína ,

bri~a

o Presidente da República, dos Estados Unidos do Brazil, para
cxccccno do decreto n. 431 dc 14 de dezembro de 1896, decreta:
_\rtigo uníco , Fica creada na. Guarda xactonat da comarca do
Tubarão, Do gstado de Santa Cathurinn, uma brigadn do cavauarte
com a desir:;llaç'io de I t'. a qual se constituirá de uous regimentos
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ACTOS DO PODEIl. EXECUTIVO

sob os ns , 27 e 28, que'eerno organizados com os guardas qualificados nos dletriclml do", mesma comarca; revogadas as disposições
em contrario.
R":o de Janeiro, 21 de março de 1007, }90 da República.
AFFONSO AUGUSTO MORZIRA PENNA.
A«g~i~!ll

DECRi·:Tl) :'1. G4.:?4

~

DE 21

Tacares de Lyra.

:~ :,~lLn~'o

DE H)O/

Abre ao !'I1illilltllri'l lI;,. 1l1l1IJs~ria, Via~~.) e Ohras Publicas o credito
de 60:000$ pano SiJl' ".l'plioauil, 110 e s ercieão de 1007, nos tl'abalho~
d" pr(}paganda tle l'..oJ~G\(l~ agrioola~, .nduetelaes e extractivo•.

o presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazll , usando
da euterízaçâo conrenôc pelo art. 30 da Ieí n , 1617. de 30 de dezembro ultimo. que revigorou o art , 17 dA lei n. 1453, de 30 de
dezembro de 1905, na parte reterente ao n, XLII do art. 17 da lei
n, 1145. de 31 de dezembro de 1003. decreta:
Artigo untco. Fica aberto ao ;"Unisterlo da Induetrin., Viação 6
Obras Publicas o credito de ()O:OOO$ p:J.1'1l. Bel' eppücado, nu exer-.
cicio de 191)7, nos trabalhos de propaganda .te productos ngncofes,
tndustríaes e axuecuvos.
Rio de Janeiro, 21 de março de HIO'i, I:» da República,
AFPOXSO Al;'-,'L'~TO MOREIRA PEN:"A .
•1liguel C;:ll1l.Jn ,l,~ Pin e Almeid'l.

DECRETI)

~.

642:)

~

DE ZI I:E :JARÇO DE 1907

Appro'l'a ae planta9 doa ter-renos a desapropr-Iar, com destino li. Estl'ada
de Ferro Central c() Brazil,

O Presidente da nepobuca tios Esta.,]JS unbtos do Brazil, víste,
do que solicitou a Direetoi-ia da Estrada de Ferro Central do Brazil
e de accomo com o art. 8" do regulamento apprevado pelo decreto
n. 4956. de 9 de setembro de 1903, decreta:
Artigo uuteo. Ficam cpprovadas as plantas que com este baixam,
rubricadas pelo director geral de Obras e Viação da respectiva Secretaria. de Estado, dos terrenos a desapropr-Iar- nos fundos doe oecupados, pelos predíos ne. 36 c 52 da rua General Pedra, nesta Capital
neeeseertos ao serviço de ampliação do fachada do terreno de que
carece a mesma estrada, entre as estações de S. Diogo c ocntrat.
Rio de .renetrc, ':1 de março de 1007, l!;~ da Republlca,
ã

AFFONSO AUGU~TO '{ORJIlRA PEõ':NA.

Jlfig«el CclJJ:on d~( Pin e Almeida.
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s J':~t:\rlo" Cni los do Hré1zil.
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lli,) ,l!- .r.cneu-o, :!l do mnr eo de
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DO PUDER F.XE:CUTIVO

\

_\ illfl''lcçiío do quuluncr tl t~ cl,tlt"'uh."', par-a n qunl não
cstejtt eommiuada penn especial, sent puuídu tom a muua
(lo 1;1)0,$ a. i'i:(JO)$ c, no Ct~$O d.~ rctnctdencín. pela ca~3ação
da. tUlto!'iztlÇão conce-udu pelo decreto em vtruute do qual
hatxam as presentes etausutns ,
Rio de .lnneh'o, 21 de mal'ç.) de 1\107.- J1IigMef ('''!mo» dll
1'i.. '-' illúlei'/"_
Act.íuee Ri,,/c!.;!I;, 1)''1(/,,,:10. plf'dÍ(o ;lll""mclI!'.ulo-R'(a Primeiro

d" .11m\'0

11, . ] ; ) -

Hjo ,le Jas.ciro

rcrüuco que me ün-am oproseut-ctos os

e;~a~u~os

da Com-

illl[luic de rD'HClr;,I, esoi-lptos em nnnna Icanceaa, cuja tl';],'!U-

cçãc é a

Sf'~p~illt.C:

Perante nós. Chartes .\II're\1 Symon, enou-r-eg.ui. (lo negocios lIa llelgic\, cxer'eeu lu as ['~lllc,."ics de con.ut gCI';.1 no Bril,zi!
e nu, presença, .tos :-1';;, Augnsto LCI.'oq, s rcerdotc lazat-lstn., e
:lIitut'ice Lc 'tolllcr, engouhou-o, rcstdontes em Petrópolis, ambos maiores, belgas (1 testemunhas rogadas.

rtomparcec.r ;
O SI', picrr-c do Ttrlcr-David, ellgcnhcil'o, olomicilia(lo om
FI('ll1:tUe-Grllotlc, provtocta d.. t.íuge. nelgtca, ditador da Com.
]lllfJJlie de I'Un'1'I'1», s rcledade nnonvmn em Ougree, província
de Liegu, Hdgic;t, o qual, após haver- justlflca.lc a sua ídenul1a,je, :li!imll) em virtude de lima procmecão quo lhe ror <latia
peb COlill'''!lnic de rUr,'c""" sucicdnrle ancnymn, estabelecida
em Ougrée. provincia JleLii'j!l', Bclgicn, reprcseuteda 1101' seu
coasotuo de rulrmnist i-açào, pOJ' acto passado pcl'an~c mestre
Renson, /"llJe!li.'io om Ouarée, a I-I de jannit'o do !iJ(fi, regiata-a.la, em li, (lo mesmo m-z e devidamente lel!~tlizada, do cuja.
prneur-àçáo ncou ,1I11lm;:t ;t l'I\'SO'IÜ~ uma clOipia em devida.
1""1'111'"
O qna! declaro-i cncctnnr em ntl~Sl, clla.n(,cllada o deposite
da ('"pia lia rli tu pr-o-ur-açào , c.imo tcmtrem .tos estatutos da
CVii!lwgnic ,I'.' tr-rWIOl>, sociedade anonymn, eOll~titt1ida em
Ongl't'e, provinotu de Líegc, nclgoic.•, confor-mo ur:b tavradc
perante u t:lbcIWi'J Reuson e.u Ollgl'()C, a 17 .le selem UI',) de
lflOli, dcvnlamcnto I'e~i~tl'a~!n, 1.11."8 quoes c,Ui!} puhltcados,
como manda, n l('i, IlO .Volli/e,"- Ilrlye ,il'"!, 3 de [anelro de

I!I07,

rmuexos. acto n . :):1, p .. ce.

e :1:\.
tu,"U-

:''l;, ~i, 21<,-W, .11), .1[, :l'!

Cujos esta.tlltos ",ao as-tm eouceoí.tos . CO"II''''lnie
cnur, soei('ual!e nnrmymn um Ougréo.
.

(I"

.~xECUT IVO

ACTQS De r-oucn
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PeJ':111tc mostro .1111e.~ Renson, tabulliã o. residen te cru Dagréc. na 111'e:~CIl(:rt. lias t('~t(jlllwlha'l abaixo nomead as e assirna
dns eompar ccertun :
I." .\ Sacie"J ,tIlO"Y,jI " d.; Ut!!/i,,'c-_ll"ri/,aUf, com sólc em Ouart. 5" dos 04"."
gJ"~c, anltn'i7.:td \ OH','), oS fllb Ih prescu« }IO[o)
o Raze, entreAugust
::;1'.
pulo
lltttlL.
1'1'prú-c
cllte
tut.,s. l!oJvi,hm
nhcíro, residen te em Li;'I;"L'.11}!ÍlH.lo )jtl ,~1!1. quatuln de lle adnum-trado v delc~a,'lo <h dita l'u<:Íedaue, fllllCÇÕC~ para, as quaeem
Ic i nomead o por deltbcru cáo 1.10 conselh o de aAmilll ....trncãu . dll"
.I:lf.a de 3fJ "0 abr-il. de 189~, de ccnrorm tdaac com o crt . ~J

c"taillt ,l' aes.a soctcdado,

,
"2." .\ Sue;';!,: ..L IOl/ym" ,lNI',ll'~I':i;'1"r tfE$pt'rfl Jlre-I.O> !'!ffo c
e pelo)
com ';"li<' em Li;':;:f', a utiu'Iza dt para os ftll~ da. present
A1'.u-t . ;;0 Ilo~·l'~t<·ttllt'I~, dcvi.lam cntc rcpresn n-ada pelo SI',
t!e
qnalj,la
sua.
na.
Li"gr,
em
k
l"c."j,kn
'il'<J,
clIgf'llllf
mnn.í ~tf)lll~,
lia
tk atlnlilli~"[':tol"l' liL'[('g.. ~,j{>t!" rlit a. socío.tn. to c em vírtu.tc
,Icio'gaç'ã" Ijll(' Ih.. I(li da,la llt']q c'm~l'Ill(> .Io :tuministl'"~,:'\',,
'lUa 1 fie:II':;
.cnronn c ,kl i11(TllÇ[lo (k ~~; de nov-em iJI'O utüreo. Ih

aqui <11111e'{Oj 11m "'\.\1'<1('\0 uonfurm e.
no seu !lU]:'1:'
;;'0 O dit,! SL', Ai'm<1Il,1 :-->(o'ds, a.goin,!o tamte-m

-

pc,,,~o;tl,

4," O SI', I..jou Pllgh,
S111;1.l'O .\Inri,)

1.\ll,ll'll! l"il'd,

Loll\~e,":!i:

1'1',Llt'atc em

HL·U).'üll·~·,

_\g-imln "'imH slIQ,tal '('!Pd,j" , Pl11 vu-tu.Ic (](' um act, lavradc PUI' me-tro I\dll\l<ll'I L Vnn JlaltcJ'l'Il, blwlliã< l em tu-ux-tconfoi-Idos no
l:t~, :l.OS 20 ll,~ novemb ro de l~IUG, nos poderes
tt' em S.dot. I; ute,
~l' Frunçoí s de Doneker-, cnzen ljuit'o, l'e"I,I,'ll
íes-Bruxutles, rua do Tvrol :lt1, \101
c,
A o A Sodcol:t df' (;f'l'allla~ :-'Hnas de vlangnn ez « uoncuv
Ramo , & COlllp, li, cetauctc cuta no mo de Janr-iro, em vtrtudc :
extraor dta) da. uolilJol' :tção tornada, pela. ossemb lõa ::o;o1'al
190", d,t qual
uaa-ía desta socieda de, t'etvlizedu a ~l de maio de Muchad
o, I.:lroí pa.~~atl~ c,·,pia. contei-Ida por mostre nu-atum
hellião no Rio (1(' janen-o . conform o neto do -cu otücío cm da\'1
de f) do outnbru .1(' HlO(i;
:((,1"
I,) do, procum cão 11 cllo cunJel'ill,t DO" •. oi-mos de 11m
lavr-arlu pelo .uto hl,l'l1ii i" Hu'nhim ""[;Iclladn, a::OH de out.nr.ru
«m
,Ic U):l"" puln Sl', tn-. .roaquim (;<)11<,:011\'(:" l\õ~m"", doutor li ..
jllcdidJl;1., rnsiden te n" l{i'J de .tanou-o , na. sua qualtdm le 01..
süeio son.tar-to f' eorcntc ,lil. SoCiCll:.l'L' l;el'al das Mina,
)'langétJH:7, «GúJl(:rl.lye~ l~allln~ & t'omp , », e par-a isso nut.uiZ!1.U() pora ""'"eml! lla gel',,1 acfm« rctcrtda de 21 de l\!õ[',l
de- \~)Il",
"
IJ. l) :~I'. IH'. f.('{)\l"lo h ('c-aI' nuquc 1,:,11':1.(1:\, Pl'0l'l'i.'
tar!o, l'csit\<lotk IH, l~i .. dI' hl]l'jj") , em vh-tude
.
o) <la jll'O"lll':IÇil'l po)' e-tc c.mtcrtdo ao SI'. Dr . Ju'l'luifl1
llf'lq
n"nçah es Ramos, nei IHa fi 11:11 ilil'a,lo, tOll[(ll'IllO ,~do lavradol~:pl;:
0ntllhro uc
meslll'll.a~clli\{\ Ibmhim ',:,'clia,l o, ~. ~0 deJ
o

0

:

ACTOS

no

PODl':R EXE<;UTlVQ

401

fI) da procuração já. mencionada, em d:.ta de 29 de outulu-o do 1901), conrerute ao Sr. jer-ançois de Doncker,1)c!0
Sr. Ramos. já. qualiflcado, tendo estipulado como mandat;~rjo
do sr. truque Estrada.
c, Sr . Edgnrd nuldcn , ptopr-lctar-io, residente no Rio de
,Jenetro, em Vil't'.Iàe:
a) (la pro.~Hra,ção conferida por este ultimo ao SI'. Dr .

Joaquim noncalves Ramos, ncima rc~crldo, courorme acto lavrado por mestre lbrahim ~l rena- lo, tnuetuão já mcnclonarln, a

29 de outubro de 100i>;
b) Ih\ procuracêo j,~ dt,a'Ii1, em 'Itt;t .le:?9 de outubro de
lUOG, coul'cri.h :.0 SI', de lscncker, jIC!O dito SI', Ramos, na
qual este ng!n :tiu(!a, un. 'Illll.li<ladc (lo mandatm-lo do
Sr-. ünldcn.
A c()pin.. coun-rfna o as proc.u-açõos acima mcnciunrujaa,

como tumbcrn :],~ cre.tuccõcs em uneua f'raucexa desses documcntos, a'iSigll:tdos »c varie/mo poro SI'. dc noockcr, nccrem
junto ás notas do aeto já menclonarlo, ravmdo por mestre van
Ijulternn , tabclIiiio acima nomeado, <lo qun! fka.t':i. aqui unuesu
uma cópia conforme.
5." O Sr. nus'nve Trusenstor, oogcuhoíro, I'l'ilj'!<'nte em
Ougréc.
r.." I) SI'. Luuis Spaack, orurcnhoh-o, residente ':111 Lit-ao ,
7," O SI'. Atpnonso cbeudícre, sccretartc g"cI',~llb .'''QciJt6
.1,iUYi}j';W ,f'O,ul!''''' .lI<t!'ihay~, restdentc em Ollg'l';'e.
R.o O SI', ~!au 'ice Petcrs, engenheiro. resldoute 11m
Ollgr,~.~ .
0.8 rl"acs, comouroecndc n.-n ,lHas qualhl:'..íes, :'(j,'.1.I'~tll\ 20
tabetttão ubafxo »sstgnado que ro.vrassc adu d(,~ csht,'l~n'{ do
uma. soctcdadc nunnvmn, que (k"I1!'11.111 iornnl', C')!"') n:!:IW;

c.crrrur.o

I

Ls E' rormanu. pdo,; l'I")~'~Il",COl, :l'\l:~
"c.te
seu a d"llominal:üo dr.I."Jillll'~q;'·) d.; r:.r.... ,· .. -.
O conselhu til') alilllini,;l,tO"çfio ,; nutOl'i'-:'l,(\l', ~l c) i
';0' li,'.i!,
a modtnccr a. dcnomtuecão Ili~ s:)Lkd:~d'l.
nevei-a, JlC~SO caso, PUI)/jC11.t' este !lIO'W""'-':to ~:'.' ":!,"'.'llledto do Jlollil"I,,'R,'I,;e.
AI·to 2.° A ~l',.IC' <:OCiôll,' e,l,,,,hlkd,;rt cru ()d:'C:,'.
Todayia. o conselho .to :tllmilli.~ll°J.~''i,I), por mtn 'k';:;;':',~':iio
publicada. lIO I'f'SII!110 especial annexn ;'" \('l;;il,:,,' J?"l,qe o
ju-oduaindo todos os crrC'if, l!l um lIlP-Z a.pós a publ:cu;f,En, pOlt01'11
transferh- a. séde para. I) natq um- 01\! r;~ comrnuuu liu I''1;n'l.
A socicJudf) 1.Ol'á no BI':t7.i1 uuin, ".;,le [!llmillisl.loul,j ,'~ II 1111';',
l'cpl'osonta<;oo otJId,~1 connado a ntu ag:l'J\tc rCRPum;;t"d~l. 1.'l:·
ôcra ter outras so.tos al1minlstrati vas, sedos de I'XTl!O";'l':it', :'IH>
Art.

anollJ'm,~

E~~culi"·l

- L":,]

ACTOS DO POIlER !:XII:CUTIVO

4Q?
('Ul';;i~CS,

nzenoias ou cscnpto nos on.to quer que

Sf~,t

proctso,

no sresu. corno na netgtca. 011 em 'lualque l' outr-o paix.
Al't. 3." A sociedade eom!.'!;a a datar (los present es.
SU<l. d1ll'a('àn (. lh:;:dc: CI11 n-lnta annos. mas poderá ser

poderá
proroga da successtvamcnte, come tc mbem a. soctedado
ào de sou

ser diseolvl da em (jllulil(l('r tempo antes dn. expiruç
termo, l~(Jr decisão da assomu tea ger<tl dcübcra ndo como em
no
matér-ia de moütscacno dos c5tatuto~, satvo o C:lSO previs'u

Mt. 48, ulttruo aliara.

A 80cicJa dc púllc assumi r compro missos por 1.1111 termo
quo cxccua a sua duracõo .
Art. 4." A sociellaue tem por OlJjccto:
e do
A el'Ll'aeçâo c a venda, de mtocrto , do maugan ez
íon-o, ~e1\ tratame nto sob qualque r fôr-ma que seja c, em geral. tudo o '111C SP l'C:l,'IT':i. in<!u~tria do mauzan ez, do forro
c dos F:eu'~ dertvad os .
Elln P<'H!l- exploro r todos O~ product os o jal'.iria..'J em g,~ral,

terras. mtncrac-.

m(>t::.~~,

peul'a~ Jl!'CdO-'lt~

e

ouüa ,

matei-ias,

.
quet- s:'.:am do dornim» rr.incrnt, quer do domil1Ío azricolu
Pül!c CI'C:),!' e csproe.n- quacsqu er lndustn as õosuuc des a

utilizar os pl'Ol1udJJf; lk· (1IC,;
ravoro- er

1t

(l:I~plul';:ç'~l.';;,

trauspm -tat-o- ou

vendo t1elk ,

Póde nnoress o.r-s-. pcv mele rlo e~ll',u.la.~, .tc oossn«, do
0\1
fusão ou 1J01' qualque r outro meio etu 'lua;'~lJ\l('l' ::"ciedauc"J ínemurcz ns surular es ()U il',kl oh.l">·w C'l' o .lc- IOI'Ill'''l' l' a suaados,
dustrfu rnatcrln s jlril1l;i., ou pl'o.ludu_~ t.rutos 011 lr:l.1Ktlh
ou o de utürsar o,.; pl'odudo,c de .~Wt cx'lIOl'adi.ll, tudo i,flfO tanto
.
na uctníca como no Br1'zil o e-m 1lll3.0SlJUCt· outros pulses
Pliole reven.k-e no todo " l i em parte suas concessões c suas
corontprupl'ie dalk" de tu iuas , Pl'UC tarnuem occupar -se de cs
que
zacão , I'ü.te lit1.(ll'. em IUll:l patnvru , todns u-. operucõ
ht
forem do n:ttllrC7 .'l n fn v"l'PCCI' OH a, dcsuvo lvcr ~\la indll~tl'
p '>CIl comrno rct».
CAPiTU LO li
(;AI'r:·!u .. ,\, .;,::-, 1': E:\TJ\AU Ai-

O {'apit'.'I ""I'I;,1 ,-, iiX;ld<J in (jll;1l1~Ll 'ir..' quatro mte ,>"(,l',x'n/(,!; lnil II'lIJ.,!):'. (J rcju'cse ntndo per quatru mil c
.
_~ctepol1i.asacçi}C'.>dr mil rcauco.: onda umn
nArt. O." A gocledn.tc (;Cl'ltl ;]"'~ Miuns dc Mallgan eZ-«Go
o Cm;lt: Duque
p::\,IYNl nomes & c(}mlJ.~ o, Si', n-. Leopold
pnlo Si'. t.oon
t':~t1'a;ja o o SI'. l':dgal'l Oukícn, rcpre-n ntn.los
PIl)<ll, eomo ficou (IH,o, cutr.uu c tuzern CCSSilO n socieda de.

.u-t. J.

fi

Ih!,p~

concess ão que- lhes pertenc e,
(io reu-o, m;\llg[l.1l('7. e outros
de Ll'lIl'lI111 Rabicho , MOI'ro
lll~;jT'J"
nH"
acham
se
q110
miner-io s
ã,
lll'('.~ellkmelljc com;f,i/lJid;\, (l~
p,u·:t a, cxplora(.'~·l !l:'s .i;,,,i'Ja.~

nraudc o Tromba rt(h !';::'Cltt" " no n.uruoip io de Cor-umu
i':~ti1do fie Ma,t,t0 Oro.ç"o (Ilmdll .

soros
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o SI', Leon Pus-h. nu nome em que age, declara que
esta couoesaão l\ feita. até vtnte e n-os de março de mil novecentos e trinta, c cinco, que ella eompor-ta cento e ctncoentu
datas míueraes de seiscentos e oitenta e seis mil e setenta
metros quadrados cada. uma e que foi dada;
I-, de confoi-midado com a lei numero setenta e dou".
de tres de julho co mil oitocentos e noventa c quatro do Estado de Matto o-osso. que estabelece os principies sobre proprtedade das minas do Estn.lo e sobre os meios de sua explu-

raçâo j

2°, conrorruc a resolução numero setenta e tres da asseml,léa, legislativa o decreto presldenoia! de quatro de jutuo de

mtl oitocentos (' novcnt.. o quatro:
3". conformo o decreto n. Ij~1. de 3') de janeiro de 18j15.
dando regulamento <1" minas do Estudo de ;-'Iu.tto ürosso ;
4", em vn-tudo de uma convoução d : 2'~ de setembro de
18D7, feita com a turcctcríu de terras minas e eoleni caçâo :
5°, em virtude da rcscrucêo ,Ia a~scmbl0a legislativa em
dat<~ de 4 de ubrfl de IHGi<. com o 11. 2,.10:
(J", ccnrorme ns decretos do poder executivo do Estado
de Matto 1:1'OSSO, li. ~'J, de 1-11Jc· junho de IR~)H, e n . uu (te
17 do mesmo mcz :
70, em vu-tudc {[(' urna convenção do:'!3 úe junho de 18,1:-;
com a utrectorta de ti-nus. mina; o O"oloni7.1.ção do Bstadu de
-'latto t11'O"SO;
8", conforme dcdarap50 prc_I,I'.'lld:,1 de :W de junho ([,'

mesmo anuo;
9", de eonrormí.tadc C'JIl1 umu decisão do tllO$,110 (lia., 1(;gbtl'ada IH8 terr-as, mina- e cdlolliz<I\'!i>J:
10, conforme a 1'08)111,:5.0 e decreto n. 2:{,l, de 2l'! do ma1'('''

ac

1900;
li, em vtrtudc (lu lei n , ::74, de I') ,1B maio de ·JG03 j
12, c,flJlalmeat(·, em '-il'tlhlr; (I. Ipi n . 414, de 23 do março
de 1905.

A socteuade aqui c Hl~titUitl.'t devora ccorcemae-ec tis leis.
resoluções, decretes. cnnveuções c dectaraçõos acima meucicnadns, como tambcm a tod\s a~ Iets que regem as CUlIcessões de minas do testado de xratto orosso.
Os acctontstas se ourtgam a preencher tortas as for-malidados necessarta- par", ti. transrerouct:.. dn. concessão com que
cnrrurnm para o .lomiuio Ih Sociedade Anonyma C01l1pll!J'li.~
.r~

l'UnlCwn.

Pelo racto da entrado, c cossão <teima. a sociedade é
sabstabelecidu -em rcsn-Icção nem reser-vas, no logar e vez
tios aectonistas, em tudo c par tudo o que concerne fi, concessão de que se trata, cuja. entrada é feita livro c dese rubaraeaõa de quncsquer dlvldas e encargos em geral,

ALTOS DO PODER EXECUTIVO

'04

u
Al't. 7,° Em rcmuue encfie ,1<1. nntJ·.~d:t UL' tru.ucvets s01)
o art. G" são attriblli tlas [lOS acd"lli8f,:l~:

tl) ti-as mil accõos do mil rn.ncos C<l'ia. uma. tutotram ento
gadas, da. present e ~uúÍcdade, que terno UI numere s mil

desobri

setecentos c um a quatro mil e setecentos ;

, (/IIC
b) urna. quantia do dnzentc s mil francos em cspcctc
não serã paga sinào depui s que tiver sido cumpr-i do o accúrdo
rcito entre os a('ci,nista~ e a. 8uel"!{'! .1d""lI'il<J ,{'Ol'gré e .1/(1j·ihaye.
As rcmuue r.rções achua serão entregu e" ,lo,> Sr. Léon pugb,
trvorcm
para serum repartid as put- one ent-e todos <1$ (pie
llireilo conform e convonç õcs pai-ticu lm-es c sem a interven ção
da pi-csontc sociedade.
Art. S." .\8 mil c setecen tas acçi!es

numere s um a mil c setecen tos, são
nomenu os , (h lllallOir: t

l'"sl,allll'~, tende os
~1I1J_~~l'ir,hs 1)e108 abaixo

~l'gtliJlt-~

.vccões
1,°.\ Sociel,! .luOH!lII/(l "'OIl.IfP'c: J[.'rifl"! It'..
:>. ° .\ 80ciéte .tllO!lyli le JfI!l<'III'I','Iiqi'C ,/' Espi-

)"(!1lce LOII.'l"oo •. . , ' , ••..•• , . . . •. . . .•.•••.

3." O S,'. Gustavo TJ'il.;;ellster...
-1." O Sr. Arm.m. l Stoule, em seu
pessoal .•.. " .. ' .. ,
,
5.° () Sr. Louia Spaach . .. ,
6." U Sr. xraurtc c Petore ,
7.° O Sr, Atpbous c Chilll,jjf'l'P.. ,

.,112

28:;:
I

notue

, ..
"
, ..
,
I. ,DO

Todos os presentes, nas qualidacJe~ em que agem, declara m
e eadn, um doltes i-econhecc (IIIC os subscr-í ptores orrectc aram
. 110
sobro c1lda uma das eccacs por eucs subsccí utas lima entradatutal
dez por conto em numera ria c que elevand o-se a somma
dessas entenda s li quantta de cento e setenta mil francos ,
ncba.se rlesdejã â livre I\i~rosiçãi) da ~I)('ic,l.'l.'k IjJ'(),'entenlenlc
coueütu ída

,\l'l. V." A~ eut.rad,n", que restam .... sei' erl'cctnadas sobre as
accze , stlbscl"i)'ta.!<, como tamhem sobre uuaesqu cr acçõc-,;ema
crcrn- para augmen to do capital social, serão chamad a".
uma OH mais vezea, pelo conselho de adnums tração., com avi'>J
}ll'('\io .te um mel'. por cai-tas registra da.; no correio
sccã
Art . 10, rca falta de entrada no vencim ento fixado,a. datar
dcv í do de pleno direito o juro á, tuxa de (j -.', no anno, entrada
.
do d ia dn exigibil idade, sem declara cão lle 1111)ra. f'i a
do
não ror feita na data da sua cxlgibil ülade c oito !lias depois
tração
uma pubüca câo IlO MOIli/I;;Hr Bclge, li eonsomo tio adminisce,
pvr
terá o direito de mandar procede r na líolsa de uruxen
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tutermedío de agente de cambio. ,1, venda das oecõcs que esüverem em atraz l de entraIa, por conta e r-isco o perigo dos
retardatarf.», _ ESt0S deverão snpprir- a differença entro o valor

nominal uo. ttuüo , c o pl'0(lnd} da VOIl h eo:u doduccão das
entradas realizadas.
O,; cerürtcodos deixados om mão duo; acctouístas de quo se
trat<1 não terão mai,\ valor algum.
A faculdade de lll:tnda.l' vendor (S titules niio o<eri obstacuia a') cxorotcíc. mesmo .',illllIH:tI\o~ peta soctcdado, dos OI\tl'OS
meios rle direito.
Art. I!. O capilal sJI'i:t.1 p sto ser nu rmontadc om 11m(\,
ou rm!s YÜZi" ou l'ü'lnzil!'j succcsstvamentc por dccrsãc da
aSSI)l\llJh:':i. geral c xtrn.n-dinari:c delibt-raudo como em m.cte-Iu
(ir:' mo,lille,l.','.'l,) .lns e, atutos.
Por düro:.'rtr·fi } acst ~ dio<pJsição, o consctno rlo adminjst~-a
ção é a.utlll'i~_'Jd" sem dever rccorrn- a UI1l:.1 dedsi, da, a-e-mbléa geral, ,I lcvm' o capita! swh! 1'111 una 011 mais vezesa
sete nüthõ -~ 1(1) rr.mcos pch cre:t<,'â') de dual'! mil e trczcnt-rs
novas accõos (I" mil ü-ancos c:\lh uma. t.m direito de protcroncta rt snl)'('l'il',-:h (!I~oS;S duas mil e trezentas aecõcs c i-cSOI'\":V,O ,'11r:<lll(' mil prnz-' de .t-ue nnnos, a da,kll' dos pt'esentcs, aos p s<ni(! ,1'(',' (h·' aü~0,'s s'ni'S'l'i)lt:"tS C'1l p.'peciü, ÜCSI!C
que <l ('(JIlSel:l', ,Ir .'I,!millis l.['< v 'i ,) Ih,:C'l IIS:) ,llll'.'~'I:(] o uno ]lU1Z<l

da. autolil."'i

J

.In .uunnoncu- O

e:lpi~"I.

que lhe II c"lll'erill)

aClIlD..

A1'f" l z, As

a-c.c,

sii" nominativas a.'.,' o <eu

iJJt('rl',~!

g,lJ\H'II'O; '.'.~ 811 '1"-I'ipt,,'I'I'S üeam l'e,,),'(l~1"C;S rara

/lI'

coin a s)-

n", ,-,h~l,a:I('~ ;1;: cps,,'~s fcita_ POI- l'll('~, I'I-llt hupu-.
tallda int'):.:ra [ di' sa:l,S Sll"S,'ri), -v-s.
QII;\,['III-"'- uccio.rlsta pude' inl-'if!';llizar tl.lltpci]H.lamc'lte
·,u:,s uceocs J1:1.' ('()~Il;iç"-'('s (pu: u C):l~('Ji:() do administl':l..:ri, tl'tor-míunr.
ciC'Í<Hlp.

Ai-t . l:1. .\~ ;1"",)'S ilb,'--::l'alim.das silO ;'0 pOl,t:l.do]·.
~fi,1 ,ls,ig-II<lI!,I~ P'II'

,le'u,,;

.'~'!:lliui~~I';~'[Ol'(".

{TllU dt, dU:I'; OI."jg"na,tul'.'';

.:ha \l'cll;,.

pvle sr-r !all(::Hla ]101' lIIoio .to

, AI'~. 1·1. A :;rwi(·,I;l.(le 11;[<' ]'c,'ollll{'{'l' .,il':1il UJIl uuíco j'l")1'1"1<?t:ll·I.-' pu" ,:1 '.'c:""; "i
I'CI' ,.1 i ver- () _ J)\"()prid u-los parn uma.
"?{,',l.", a ." ,~,':-hil<' .um o dll'Pltn do ~llslIClJ(hr {I l'xPI"'i,:iu (lo~
.uronos tl. ellu 'lIhr,'c'Il!('S, ut-' quo '''I'.i·lde,i~lJ uln lima s', ],p'soa
como scud . .-m r'.("I"'!lci:t á ~u·.,ie(\a lo. jll'op:'idll'i\ rto uuuo.
O., a""I<},lI,! I~ 11:1') ~" 1 ol'l'i,:!:loI{l'_ o<ill:o,:) ,..t" a l'I>I)( Ill'l'l'n.'h

nou

<la imporl:\ -:"i;,], de <nas al,,:,JI~~.
Art 1.>. "~ llel,(leil·o.-; ou crcd.u-cs

dl~ 1l 11 acd'llIj,-;ta não
10m, por '11l.d'1I1... · I'l-ptnxl'l 'j'!' sr-ja , provcnm- .'l. nppusição
,I,: sl~lh~ ~'oIJ!'l' po< [,"11' ou valol';'~ du socielndo, 1I01ll sn uu]lo)

1lI1!-WIlII',[" '11t:dqlH'I- m.'ll\pir,~ l\;~
[\(,\'üUL .1'.1.1'.'1

"

«,hllini~,tl'açi'i().
,,~'us I!i!'"ito~, <;" ;:!Ili.'t{'
delilo~'l',l('i)('; Ih .1~"e!Jl!,I",t !!('l';lÍ.

sua,

eXl'l'<'il'io dos

In!an,;o" "\C ;1"< ') pnh"

[li'b>l
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CAPJTCLO lU
'\fo)lJ:\I~TR.\';ÃI),

l)IRECÇ·_\1)

Art., IG, A sucicu::t,/r; e n.l mtaistrn .la por um conselho comOs ndminis trndore s são nomeados c revoguv ets pela. assem-

,
poste de cinco merubru s, pelo menos. c de nove no masímo
t.I('a ger<t\ dos aectontstns.

,
Art. 17. Em caso (Ir; vaga do um legar de ndmtni strador
toou1)8 adminis tradore s restante s o U~ ccmmls -aríos rounulo s
o direito de provei- a provt-o ne.men tc.
Neste C(I,50 a. aasernb léa gerü.l, por occasíão da sua prim{'il 'a
reunião , prucede ü, eleição õennutv s..
AJ'(, IH. o p euueu-o conselh o de adminis tração ficará. em
func':õe,; a.t,) depois 'h nsscmu cc annuot de 1912, que preces,
dOI·,! â l"ce:eiç"io UIl '1 S'l;,~titlliçfio de todos os seus membro
xo l'crio,[o sccuuu c um :~rlJ\l;lIi~tl'.~(lul', pelo menos,õnSlt1Jir;i:
sono
eadc. {lIlllil; ,1 or.tcm do sahi.Lr 'l'rill'C: ;IlI,t,la pJI' meio
f',t;~I)JIr.eid:t, si o numero do~
(> <1 HII>~titui~'ào altr;!'llü iv" sor.t
a(lmini:<lJ';t,\ot'es 1'01' '~lpcl'io;':1, sais, UI) mnu.vii-a que, por un-a
ou duas s,ülillns p r nnnn, o mncuat o I!n cndu. ;ltlmiui41':"I\hll'
Sl~.i'l iilllit:lIl o a ~ei,; anuos.
0'< ~l(lminisk:t.lol'l'~ 41\W sahem ,,;1.0 roclcgiv cis ,
ger-al anuuat ,
O~ lIlaIl11;\tu,; «-ssuu ':\;P():~ ,/;t ;1.>'~e1l11.k'a
AI,t. lt}. ,\ a~'(~]llhl,):t ccrat pÚllc;d,H'il.uil' nos membro s d.l
eonscít,o UU :\<imilli,tl',.,'·'ln '~mClll1metlto" lixos afora a pot'cent"igeI1l1[o,; [,nnnllcio)~. IH'l'l-i,::-" p.qo art , ,j'.
Art. :!O. O 1'''lIselhn (lP uduuuis traçâu elege 11m pr<~,i,ki\l"
c um ric,l-pl'o sitl,'nte e-ntro seus lI\(']]lh,.o~.:\o C.tS"1) etc Impodis "':::J
nieut« (lo pe,"i,knl,,"~ do vico-prv sldeutc, ~\IlS fUlwçGe
l(,'
pl"cnnel !i,las JlUI' um '\\H :Vi\llÍlli,;tl''',dules [l,H'-"), i,<:'''ll dusignil
peles _'CHo· eollega , .
.\l"t.. ~l. () C<JIl,;l,Jl,O .Io 'l.<lminj,t.l'aç;-'iJ reune-s e sob COIl\-Ondminht r,1.\hH' 'IHl'
C:l.Ç';1O do preside nte. d,) vice-pt' esl.Iente , do
t .. nt[l,~ \ l'::e.<
o~ -,ul"til.l ln ou do um adrniniet.r'ador' deleg;lu u,
'lu;,.nt:ls o iuture-sr- ,J,t ~nc~co1a,h) o exl~il'.
() ,·oll"e!lH) ,leve ""I' -onvocn do lu!!" quo dÜll~ a,lmini~,u
dores, pelo meuu-, o pedirem .
no C::hO
.u-t . :!'!. Il:'l mem hl'''~ d.., (·01],;01110 Icem j) direito, coltogae
.
de all.~(',wi:., do tuzur-so I'opl'e~cnt.;~l· prn- um do,> seus duplo
,[i11IJO n;V! PUill'l·<\, ('lIjn't~tnt", 1'_\(-,1'<':101· asslm stnão UIIl

r-oito .to voto.

O lIla.ll,ht o pédc

(lo de!il'ul' a('io.

AI'~."!:{, A~

eon v<u:a,;l.es.

mesmo por- aimples carta ou p.u'
mandat os ücru'ão auucxos á ad;'

.'1.l1.' dado

t.<~tegl'allllwt confer-ido: (~~tc,

l'l\õu,i'''·'; l'(;;>,]iza.m·.,c 1)01 lo",u'

íudic ado

W\.~

~i
Ar-t . '!<l. Oc,l!]~elho n:l'J p'.J" delfbcra e validn.mentc ou
e
present
estiver
1lfi'l
s
membro
~Ull'
(los
lJle110~,
pelo
,
mot.«!o
011 que' sâ»
l'errc~6ntn.da. tls a.tmlnís trudoro s '}1Ie se absteem
.le,
obrigad os a ~fl aJ!stel' -ão coutcdo s para íornuu- essa mct«

ACTÚS 00 PODER

rxu.cnvc

407

As resoluções são tomadas por maioria. de votos.
No caso do empate, o voto do presidente du, reunião é prc-

poaderantc.

Arf.. 25. As decisões do con;;elllO de admínístrecão s5,1) constatarias por netas tovradas em um registro especia.l, guardado
uno sede dei. sociedade e assígncdo pela, maioria, pelo menos, do~
membros que tiverem tornado pai-te nas deliberações.
Art. 21). As-cnpiaa 011 edractos dessas cotas para sarem
apresentados em jlliw, OlI em qua.lquer- outra círcumstaccla,
sao nsaigundo- pOI' dous anmuusundorcs ,
Art. <17. O conselho de admillistl':\ç:i~(\ é ínvesu.Io d"s podl'I'P~ ma» amplos para :1. [111millj<;tl'J..;['J c a gc!<t:\o Iht so-

cíedo-ta.
Tudo o que não l', expressamente reservado fi. aasembtév

gOI';tI peta lei 0\1 pelos estatutos e da l~(),npetollcia d<) conselho,
que pede Vrh1óp<tlmentc:
l':ITectu,1,1' quaosquer transeceões o emprehen,lilUentos,
preucar. ti';\ll~i;iir, 1011\-~lr-S~, receber quacsquer rendas e cupítaes. ndquh- quao.qucr moveis c nmnovr-rs, quer directumnute.quc- rudtrcetamento 1)01' contn, da soctc.teôo. contratnr
emprcstimos por meio de omt-são de obl'i!l';,,~0cs ou de outro
modo, c,)ll"cnHr,' «cccttar quneaqucr uvpotuecas. ~""alltias e
snl.ll'<)~a;;u(·,-. quaesquer alif'llaç:iks til' moveis 011 d,~ ímmoveía,
moemo por- mniu ,11' entrarlns, reuuncnw a, qunesqucr dn-oitos
reaoa n tie:;:i"til' put-a e simplesmente, com »n se n pagamento.
,lo quaesqucr inaci-ípçôes prtvilcgiadas ou hypothecar-ins. com"
também de (1",,('8'1l1e1' tl'ansl'ripcoes, appreheusões, ordens ou

cmbm-gce.
O cone-lho p-xle \!l'kgal' puderes uspeoiaes dctevmtuados a
um ou m,ti~ do.~ seus tuembr'os OH a terceiros. lür-lues missões
B a.ttl'iIJlli~'ues c8IH.J!'i;ICs e det('l'll1jll~n' os eruulumuntos a Jeg-

contar sobre os dospezns gcraes a üxar pa.rJ. t ,C'~ d.Jleg;lç:iícs e
missões .
O conselho nomeia t<)flo" os dtrcctorcs. cngC'lllwi1':H, ag:cnto'l
c cmJlllcg:~.Iu~; <1()!I;I'nÜn~1.-lhes os l)odel'C~~ \~ ol'ilell:~do!:l e, "i
tivui- el~!Jilllentn, a,~ ruspcutlvas ü<tllçiw;.
A!ill'a<l"lcg<tl;:w especial, todos o" actos que Obl'ig:l1u:t S<Ieíodade, di!l'l'I'()ll~l~" dos do "el'l"iç,o rha.r!u, são assignados llo1'
dons adJllinistl'a.(lorn_~ para isso de~i~na.llos pelo conselho llc
ndmlnistrnr-àu c que 05:0 Ü'l'[O a jusl.iticu.r-sn para cum torceil',,,q ,I\) uma oI.;li :'01'''<::\0 «ntonoc (lo couselho .
Art. :<>-~. () ,ll~lncia,uo rlo <:OIlS(,IlW no Ill'tPil ,,1'1'ii Incumbido
de l'CPI:OSCllt,H: os lubu'o-sos \I.a soc'ot.ctc junto da-, u.nt.u-idades
I)!'azliml'a~ ou junto d:IS autoridades de ljuitlq ler outro pais, no
C.xcPIÜal' ,tll dnci"õ{~.~ do conselho de al1;llinisti'a;;:l'l r-ujo effcito
uvru- de ""l' pr'Hluúdo no Hl'azil 011 e.n quutqucr outro palz .
1';IIp. I', em uma palavra, o rClwc."t>ntantc on. sor-íedude no
Bl';j,zil ou em <]lIaltjllCL' outro paiz sob a dil'e,~çii.o [' fiscalização
do conselho tio a<llllinbtl'a~'iio, que pode am puar- ou l'();.;tringir
os Sl)11S poderes e dorer-míuru- os seus emolumentos, tant.n proporctouae- como !ixo~.
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:;;('\,,[ munido de urna
nucntc rcsponsavcr

outro pata.

(lt~

]lI'Ot;llI'açiiu constatrurdo
110 Bl"\'l.il 011

sootodadc

que r..llo (, o
em qn.uquer-

O conselho de nrlmlulslrnção lJliilB "CCl'CiCCllt,U' ao H!U dolegado no necaü ume. 011 duas pessoas fazendo OH Dão ll[tl't" (to
conselho de admini~t.J'iI<;,iio c cujus 110t!(>l'Ci c emolumentos ,1('-

terminará.

Art. 20. Cada 'I<!millbtl'.'.dol' deve dostlu.u- 50 'H'(;'-;(J." dil.
sociedade :i garantia da suu gC:"tflO.
Esta. caução não pude SOl' ustituidu. sil1üU depois de quitaçiio dada pela uppi'ovecão do balancu rlo exorolcío dur-ante {)
qnnt rorcm exercidas l1'1 runeçõe-, tio rufministrn.lor.
Todavia, após a cessucão das runccõos de um adrnluisn-adoi-, tacs títulos poderão ser cnu-aguce. si tiver ccbírncuto,
por uma delil,'úJ'i\r:i'to i'S]Jf'eial 010 conselho contca ga\'anti<ll:l
Il!J'JK'dda.~

]H'!O :ulmiublt\l!)',l' ou

uqui vnlcnt os :1 rlua-

1p.7.r~

O)

pUI' seus represr-ntnntes o

v.rt.u- nonnua! dos tittll'IS llfJposi-

ta.do." .

CAPl1TLO IV
FJ'''C,\I.IZA~·_I.II

,\1'1.

:;0. A

fi.~!;ali7.,t~':lu

r!:I._odJ"la!le l~ eoufiada a um 1:,,1-

uomposto de um a ires com.nt-sartos. rcrtos ,Xu nomeados
e em qualquer tempo n-vog.iveis pela assembtéa geral, quo
pode abonur-Ihcs omotumcntos fixos arlÍra a porcentagem pro!c~io

vista pelo art. 45. 'rncs cmolumcnt.rs niloJJOllcrã,), para ClHh
commissru-ic, ser SIl11Cl'iu1"('s a UIlI terço o; dos <lllministl':tdores.
Art. :11. O; primeiros commrscu-íos fkat':,o em fUlICÇi1.,)
:.tk tlcp"i.~ d;t assemt.Iéa f,:l'l";d nuuu-ud« ltll:', QUI' pl'ocrJd()f;í (~
rcclcícã.. 011 Ü sllh~tit'lio::flO de t'J,lo:! us mcunn-,», do <~<)ll('''il) 0I1l
commis.,,<l.rio>:.·
"
,\ partu- dessa data. um o.mmrss-rto, prlo menos; saltil':í.
carla auuo ; a ordem rto .qhilJ:. >:('1',1. l'J'g:Ulil.l:1 1'01' meio d'l
sOI'I(', si llOUW'l' diversos tommiS3J,rius.
fi,; commtssartc- que snhci.: sao l·,!dcgilPi,;.
{li>

1l1:l.lldatus r-es-am 01<");.-'::; ,1:1 a'_"l',nlhj,~a '-'cl';d \UIIlWt!.

,\l't. ::2. Os "1)Jl!llli,s<l!'i .. s (I),'m UIIl Ilil'cit'J -cm limílr'~
de Iis"'Ii%:ll' todas a~ 01)('!'<1<,';;"_" .Iu. .'O{"icl1<ll!e.
r'c-tem pr-inci pulmento tom.u- conhecimento. sem ,k~)o
ra<::'o, dOf) livros, (h~ coi-respondo.rcjn, das notas o em ;!1~nJi
111' ".lOlos os es.u rptcs du -ocrcuado.
Art . :l;~. Cada coumussu-to deve dcs[ill;'I' If) ;1"':~"~~' ,/;L
s<)("irJ,l.[<le ti, gal'antia Jlc St''l mand.tto .
j':,L\ "illlÇ':'O nã'} V.....lo 8"1' l'co<LituiJIit >:iIl11') depols .r'l quib.(:;(o da,la pda. :q,plul-al.'ii" ,In IJalalh,"l .1,) exel''':lc;o oltll':).ntn
o IIIWI 1"'-1 e\cJ'chlo o m.ut.lato du cururnlss.u-to.
Toda vta, a.J1ÚS n~.'s ":üu das ['UI\<:I:"O" do JIlU eommt-snt-io,
tcc- titulo" podcr-âu S('l' enu-cg-res, si tive!' cat.imentc, por
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de!il)(>I';~\,'.10 especial do conselho de adlllinistl'ação e do
parecer contermo do concgto de oommíasru-ios, contra gnran-

uma

tias fornecbfns pelo ccmmtss.u-io eujns funcçues tiver-am ter-

minado ou por seus ropro-entantcs e equívelcatos a duas
vezes

(l

yalpl' nomtuat dos tihllos deposltados ,
CAPITULO V
A~SE;IBr.o::.\S UERA!c.~

Al't. :;;. A "~'.,~'m1>lEa gere! rc.rutocmcoto r-o rsutulda 1'0pre-entao uuivui sali.lnde {ios acctoutstns.
Suas de,_'1~;J<3 ~10 (llJpigatC)l'ia~ p.uu L,lu~, mesmo pnru
os «u.cntes« V'l" < S dLhidelltes.
A '(;;SCWI>l("I. ""n1pliJ'f;~ do bdus os a"cio:1Í-",:\S une tiverc.n 01."Cl·\-:('),; 'J !,]'/. ;j'j dos estatutos.
Arl. ,'3,. 'rc.to, os acclonistas toem {j llil'dto de votar
por .~i mesmos cu pu!' mnn.l.it.u-ios, ooorormaudo-sc com as
regras tio" e,bt!lto~,
Os Dl<lu<!n!.:lI·i,},.; derem ser l..muom acctoutsta e membros
da assem:JJ('I,
A Icr'ma "d;';' Jl,),I81"'~ a il;t1" aos m:'lld~wl'i,)~ pode "OI'
.lettu-miuo d.i

!\;~l<l

r'on-vlhu ,[p

a.·ll1lilli~t.l"<~ç;i{),

Al't.;Y ..\8 "<lnvu:'i),:,ije~ par,~ qualquer- nsscmbk-a coral
e mtoem a oe.tc:» do tlia o sã,", fcitts pJr nnnuuctos Insertos
(IlIas ye7.1'S, '~()IU oi') .Iias .to Iurervu.l!o. poro mOUIS. e oito dias
antes {I.. <lSSeillh!,'3> .~m',d, no ,lfUl1itcw' lklJc, em UUl jot-ual de
nrureuas e eut um jornal (la provincia uu da dr,:umsCI'i?Ç'1CJ
onde se ,V,l,:\!':t ,,:,1,' ti:. sncie.lnle .
Serâo .!il'igl'h, c:>l'ias nu-aivns, ottc di,s ,',d,I'S (I" assembIC';!" aos ac,':c,lilista,; em nome, mas sem que ':Cl"a-CI' jlls',iflcn.to o procnctumeuro (lesta rcrmandado .
Os 'Ir'ciIlJli,b, u.sn-lptos n-mtnatmcutc ctnc., ,lias desimpedidos, poto ]:':1'" .cutcs ,h (l:tt-t ih ,'_.<·e!nl;l'~,\, "tO a pllil
admft til!, s a prcou taud ' seu re:;i!lo uornl nal.
0< j),"wl,lll·C." de ;I:Ç'GC.~ <I'J p',rtatl'll' .~~:) .idrniltid.is á
asselHIJ!t;a cern! nju-e cntnud. um ccttiticwlo que c.m .tnfe u
dell,,~it,) de s,m' : i t LI'J" na .~("Ie s )(:",,1 <;'1 nos ',!,alwle -i Inca lo"
li Ilanl'iarj,), q uc !:'b'IH do i:'-Il:"l'JS lia, CO:lvocacõer. bt" deposito

,ICI'PI'Ü ."CI' c.to -tnt.lo cinco di.,,;
,I:!_ l!;ll;( JI ~""mll:'-".
0" lIInll.!:o L'l'i" ,1,'-'
scns oa{o!,;!:! uto..

l'1

dt'sill1l'~'llitl;$,

pe.o mcn-.s. anto ,

;;u ~<'l' pCll'{;"I,j'l]""S <In.

PI'.Xlll'<I\,:lO

{k

O C011~f:\;lc' 'I,' admill;stl','<;':io p,lIlel';i ovcntualmcute ci-tennr- o {lcpú~lt,l .tas 1':'0 -rn'.'l.ç'lies 11.< SL'JC sur-i.tl. trt'_' dias dcsimpcdidos, pelo I::C:IO_. natcs dt «ssemt.téa .
. At-t .:,7 _ \~

'l~~"m l,j,~a"

::;cl'ac,' rcune.n-s : '-'lU OUgl"-\", 11:1, .,.',10

soclal OI! no lulta,' in,li.',ulo, nu llpbúc1);, uoavt-oue e,mV[)",IÇ.It>.
:'\0 caso (11' ü'al<"iel'{'llclJ. d;~ só.te social, as assctuhló.rs
po(Ípr!\) t<:t~,:I·,,1I' l't'ali/<:tl'-,e 11') Ioga,:' ,Ip,s''. ;;EJo.

410

,lCIUS DO l'ODEn I;X!O:CL TJ \"0

,Ia .)JlI ~'<l,da.. ;1.IlJlO em OUgl'l'l\ ~ljWl, asscmurco gern..l na
uroma. s:'glln";~-rl)jr~\' do rcvereu-o ás dez hor.ca du manhã.
!':':lt" nescmbren ouve os rokuorío, dos admtutstra.Ioros ('

dos cummtssartos, discute o lu.lunço, procede ,-t rr-elctcão ali tl

sutsutuícão ,lel8 odmínístrndores o dos «ommtscu-íos qHO saem
e .tcntora s.rbro tcaos os ob,:edos p,)""1.'J8 na ordem .to dia.
A edopcão du baiauço peta assem!.•ll):1 gera: e'llliv;t!(';l
(jlli1.a<;\o pnra O" ad'lliui"'~l\t,lorps e elJmmi~''l:njos lb sooíededv.
:\ prunou-u CI':'.S('1l1iJll!:t :;cI'<ll aanual .'PI'á 1",':lliZ.Hh 1';1,
Sl'gllIHh-j;~jl'a. vinte quatro de [';·'-'.'!';>iI'J lia mil novcer-utos e
oito.

os ncclontstus podem também 8,.'1' convocados um asscn->
',l,·'a. :!l:I"J pelo consern.i de ,ldlllÍllj~Ü,\,:io 0\1 pet.e comm!--

"al'in,~':
11<'\,:1)}
"'nl,~.'l.

_\I'i"

;~

'''['0

1'f.'~')

.""1,". ,'1

podido

""Cl':jlt,\ ,:,..

nccionistas que reprc-

,'1"1)·)·'.;), '1IIint:1. [<l!'i'c ,j,) numero total (1;\;<
a~"('jHU,";),

zern! .. "rn,:i,li<!\ Doi, prcsídcato

0.:1 vnc-pt' ,·::,I,'l!lIl de> CI);lc",!l!e> do !llLJ~j;~i~tl":J.ç,o. da ,~Il:t laL,
pelo ad mi lli"íl'a.oIul' qün ')' ~lllJ;;.ti tu'}' .) -~,ll",;"ldeilk ,Ia a~~eml'k(

IIHJlwicl. <) secrct.c-ío. 'llle púdc nito ~:,~1' ""cl 'Li"t;;, c \';;t'o!;1\'
dqrl~ c:,(;nü,H!OI'CS euu'c '-'" a,~ciülli>'ta,'.
_\8 «ctas ,[lO a~~i~Jl,~da~', pelo p!',~-"lnllt:,'. pelo so Td~,,'j,) o
1,0:10" cs.a-ut ,dorcs .
.\s cúr1ia'J ou ('xtJ';,do~ 11,'~q~~, tk' pm-n 'CI'Plll ajn-cs-nt:L,!o,~ em juizu UII .un 'JU:tllJIlPl' out.r.s cfrcumsraneta são «sstgna.du:- ]J<ll' o1nIl~ nÚlJlillJ,,;i,]'IV!Ut'C" .
.\l'L :{ü, .\ a';"~lllliléa ;IC'ral <I«''''l'' SO!Jl'{, todas a~ prol)()~ja,; I'eit'ls 11C'!0 eoll~:dh" .Ie :t(lmioli',l'ao:'w ou pelo. oomnu-,
:,;tI'il)~, .tr-sde '1'1,' tenham suto unun. : '"h,; na ('I' ;<"1' do lli:l.
:\'lIlIHlnP, Il\'OJl[d,~~ :'njl~l. por ~H'd,"Ii~'",;,' ,~Il e ta, a l(elilJc'l'n.ç,lu, ,;j não c-tt \ "I' 'ls,;ig-n:l,l;. p 'I" !k('jOilista~ quo 1', -nrcsentem
a ([ttillt1', p..u 'tc, pelo menos. do IIUlllCI') to::1I da-c a 'ç(ics c sí n:iu
tiver- skto commuutce.tc em tempou :;.10 consotno ,(" udunuisll',"'fln p!~I>:tel' ill','C!';\!n.llas couvocucôee •
AI'I,. ,JU. ,",'t!) ,'spccilllmcnte roserva.ías ,t a';sellll)lú~l 1'('1';11
us questões l'elativa,; nus ponto..; seg:lIi'!['.'s:
I'" "lPI'OVa,çfw unuual dp~ b.. l-u: :il~
e-, .lctcl'milla':-"l dos dh'ide!j(!"~ '\'''pa,j,tit';
S», li,::1.':?i.o UO IIllllIC)'H, I]'l]llill[l.:,,) 'los n:'~lllhl'O. ,10 consolhu ,I,' "<ilHJlli,,tr';),,·fl,) .~, _j tin'j' (':~' tme.uo. Ii\!w:to de seucmotumoutoa ;
,
4", li:<:,,\,.tU ,:0 n-i.ucro \J nouunocio dos '-'('ll1l1liS,Hl'ill' 1',
.i 'iVl;j' eabtmcuto, liX;l\':l'j ,1'1 S'-'11'; .onoluruont.is ;
r,', IlUmimH:~1." .10;) liqui-Lulort-s e n~!\(',1'. dl"'('ll~ )l'''].>\'I''';
i;'" tll;)(lilir.;t.:,:,,) d,)~ c-Latutos ;
7", fll~:10 cem Ol1tl'H~ ;l,wicrh<l,'~:
~', pl'u!ollga,mcllt,) 011 .li"sol'IO,':') 1I!..,cip:ub 11a ~"cicda,le,
~:tl vo 'l c,'.~'! do :.:-1. ,j~;
rJ", au;~nli'nt" ')!l j','dlll:1,'ão 110 "ilJ,;bl .~ori'l. ~alnl 'hl

Jl',d"J"(,-(

(~'>II.:c.li;:l'~

'l') ('0)11'\'1110 lle

;"!:--!li((i~tl','.~'?i.o

pplo '!.l'L 11.
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Art. 41. DG uma. maneira geral, a esecmbtca gorai ostatue,
qualquer que seja a porção do capitM representada c 1101'
simples maioria de votos,
Todavia, desde que se trate de deliberar sobre modificaÇOCll dos estar utos, fusão com outr-as sociedades, prolongamento da. sociedade, (lisSJlução antecipada. da sociedade,
augmentc 011 reducção do capital. salvo o caso do art. l l , a
esecmbree não é validamente consütuuta si as convocaçõouão puzcrtuu este ol),il'cto nu ordem do dia c si os ccciontstas
que assistem a essa reunião não repre.s entam metade, pelo
monos, do capital social.
Si esta untmo. condiçâo não rUI preenchida. uma 11')\ ,t
convocccno sorá. neccssarfa a a. nova <l""cmbh"'t dohlJertH,t
vali•Iumcntc qualquer que scjn a. povcüo <lu cnpital represcntuda p-Ios ,u'cion i~tas presentes,
;\I~"~, eur um (1 outro CtSO, nenhuma proposta ,; admittida
si nxo reuni!' tI'Cq quar-tos de votos.
O presente artigo não traz nenhuma offcusn á díspoeíção
especial do art, 4H [allneü ultima), cujas prcscrtpcões ~Jo
uníoomcntc obsorvudas uo caso previste por esse artigo.
C.\PITCLO YI

Art. 4:? .\ :10 de setembro .tc codn anuo, o pela [u-imeu-c y,'Z fI,:N de setcmteo de HltO, a esci-iptn. da sociedade
(\ su-peo-n . o consetno de :ttlmini~tl'a<:ãu prcco.ro ao baj.iJlr,>ol,
de conrormtdade com a lei.
Art. 43. O ccnsctbo do adruimstvuçâo tem a mals .usoluca
Ilberdadc para il. avaliação dos crcdítos C' outros valores (FH>
compõem o ncfi \"0 social.
E~t.d.oh:J<'e essas avaliaçõos tio acuvo da. manch-a que
jnlgu.r mara HtH para. ass -gurm- a h0<1 gl'sUio tios nogorios. <lo
esta,bili<ia,k o o ruturo da sociedade.
:"15.0 !~ obJ'igaüü n ater-se ao curso da. Bolsa pnra a
est.im.tçâo dos valores em caa-tc.rn, que aprecia livremente .
.\1'/" .t t. n conselho til' ndmíuistrução, 4:3 dias, pelo
menos, oute.: ,h asscmbrõa gera.! nnuuat, tl'an~lllitt.e 0_' ,10_
CIl!lWlItO< com um reratono sobre ;;I';' opcrneõcs tia socíednde
aos comuuss.o-tos que .rcvcm, nos :;1) dias, Iazer- um rclutor-io
contendo suas plOr.O~t<l.>L
Quim>;ü diafl antes LIa ."\"'sDmbI1;a sei-a! annuot o balanço e 11,
conta til' lucros e pardas são depositad..s na sede social. par-a
o exame dos aecionistns,
Al't. -no O excesso f<n'ol'1tl'el do balanço, (dia a dcduccão
de todos os encargos soctaes e da~ amortizações nccessorias
que ficam ,í. a.prccinçâo do conselho de administrarão coueuurc
() boueüoro Iiqnido {la sociedade.
. ,
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!1('St'on(.a-~,;

sobre esse ht'IlOlkiu:

!." Ctneo por cento para. o ruu.to (I ~ rosot-va legu! : este

desconto cc-sara do ser obrtgutono 'luantlu a,

uih~

reserva tiver

ftttiogj,lo ft décima par-te do capital sccíat .
:!," A quuutiu noecssarta para a.t.trtbuh- ns accõcs um primeiro llivi!l,)wjo de CiHC'. por cento sobre a impurt,tul'ia em
'IH" tics acç,jes eenvcrom intug rallzndas ,
~obl"; o l"·,,t:t:lto nttr-lbuc-se dou- c meio p li' cento aos admíutstrwiores o no, comuüssm-ío, a N~lla!'til' entre cues dI'
;\,("'01'<10 com um regulamento 1\(0 erdotu interna e C(Om as lol"oo"'ripç"c" kgac".
I'; o >':1h1'l ':{'l'ft l'cp:tl'tillo entre t idaa as acções inJi~tillcta·
nwnt·~ ,o. tit.nl» de o' '1!llIlI\O dtvidendu. .1, nau S:.Jr IIHe a assemld"·.:l,.:"l'j'l'''JI".:h do ""il_ollio uc ali ;J.illi~tl'll(:ão, dectda (lf'~~
t"l'()" lIlIla ]J U-t:1 clú~,',) "'Ilth ,t 'T<::H;ib r, ;i sustentação do 11m
ütn.lo ,].o jll'('I'is:io .
.'.1'1. :I~. 1',,,10" ()~ ,li\'i,l\'illh" de ;wç,oú:' 'I!lC u.ío Liver'r m
sido n,,',.I,i,!,,~ Itr'~ "ilh") ~llla'.>~ de sua. cxi~ibil[(l:ld(; ~('I'il(l Iu'c~'TiJlf()", I' <tdqnilíuu>
~I. I)

P,tl':1 a

s'lde!!"';" .

1',)I\t:t .lo iUCI''-oS p p'l·,I".~ 1I,·v'.'111 nil
qninzenn '1:1 '1J:l. apf'I'I)I-a,',-l() se-r puhlb-n.lo-, ;( e'l-t;1. ;h ~HeiC'
'h<Io i",r "lli,la;!u 11"" <\,llllini.;IYldol'p,-.
.u-t.

Iql:tnçd ('

<l

C.\PrJTI.O \I!

.u-t . ~~, r'omo ficoa dito uo 1I.l'I.i;;o t-reotro. a ocic.l.ule
P''':l' ser ,lb.,,Al"i h cru 111I'II'JI1<)1' t"m)"l autos ,lé\. CXpil'3.~~llk
>"H

tcrmo.

No caso de perda. lia meia-Ir do C;ll'it:i1 ,;,)(:b,l, o ccusetuo
elo a' hnillisb',ll:ti:) (I(~vc sn bmcttor it ;1~" :11] blt'-. gcl';~( a q Iwstã"
11:t ,\i~~"TlH:~') Ih soctcdeôc.
:-::i a perda aJ.tillgil' ao, trcs Qll::1r!.I'S (lo capjhl, ,l, dis-olu':Ti') jlo.lf'l':i. ser ju-cnuncinda peles accteustus quo lH),_"Hil'l'lll

um qua.rt« aos ncçôo, representada-

1M ;~~"(~llll)fé~"

Em.lim, ",-oc'ie,lildr ""'1'.1 di":"1)!Yid l .uuecipnduucnte uu-

mutc 0 V'l'IG,i0 ,;:; Ol"g·dlli?:I~à1) Ih l'xnlnl'fl.·;[í,') Ilxtulo em L1<Ju~

"UHO" ;( (·,,'lIal' dos pl'('~clltes. peln H"tillc:lI:ão d.) vontade de
lli'~ .Ivor 11. suciedndc retta Ü l'C'lni~iç'~o do 110I't.tilul' 01\ dl!,~
pudtu\o.wrs de mil ncçõos neto menos slllls"I'ipt"'$ em espécie t.lllnda_ entr.j os (In" j':~!l1l1 os numeres um '" 1I1ilc sete xmtos ,
":',Ü IIIJl.ilil'n,ç,to ,lcl"t'l'{l SÜ\' reito 1';)1' dt',():1.0 dr- omctat do
ju"t.i,:;], na ,,~,]p se,,,i:tl e tl',O.ZI'l' 110 ldt,) ,Ia ,.)I:'çito ,~,'oph do reto
'lo Il'Jtario, In vra.lo n.r Helg:ieit, pclu '1" tl OH O~ por-tadores do
mil :t"':';(;S polo Jlwnq>l.':ltl"c~'i[llas em ('~p,'eic ti vot-am lleclfl.i'rulu que cutnu.t-.u lI,)!" tct'nu .( socto.t.cte e Ü'1.CI' pl'llceuc'[' ;t
~11a, lHui,I:I.Ç;tú. Em ~epliila a I' __ b
lloti!inçn.o ~er;j, imm"di'l.t tnH'lltr:

e'.l'1'"o~:lilJ.

lIma a'hl'lllhlé:l f!",I'all)l,uillal'i:t.
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EUa deverá, p n- simples maioria, votar a dissolução da

socte-tad : c nomear os Hqutdante..

Art. 49. Por occasíãc tia díssolucão da sociedade, quer pela
expiração de sua riu ração, quer por antecipação, a liquidação se
operor-t ::tOS cuidados do conenno de administração, então em
runcçõcs, a não ser de-isãc contraria da assembtca geral, que
nomeara nesse caso um ou mais liquidantes e üotermmcrã
seus poderes.
Dur-ante to,!", a til! ação tia llquklacão os poder-es da assembléa geral continuam,
Ella, tem prtuerpntmcutc
direito de approvar- as contas
da litluitiação i) til' dar qultrçáo destas.
Os fiquídantes poderão. em virtu lo de uma. delibcrnção da
nssembléa, transrenr a urna sociedade ou a um particular.
contra dinheiro ou contra titulos, todos os õtrcttos e encargos
da sociedade disso!.... ida.
Dcpoíe da ajnu-açãn dos encargos socíacs o preductu Iêquido
da. Ji(lui,laç,'io sorvtra primeiro para reembolsar' ns ncçõcs ao
par da sua In tegralisaçâo e o saldo será repartido entre todas
as accõcs índtsunct.cncnte . Por dcrosação desta disposição, no
caso de Jiquitl"çã<) em seguida á dissolução pronunciada de
confor-midade com a u.tím» ((lillea do art. 48, os prcductoüquidoa tia lirluidn,ção serão upplioados pr-imeh-o ao reembolso,
ao pnrdn sua iutegenlisaçãu, das acenes ~ulJ'cl'ipt:\s em OSpOCilJ
" tendo os uumcros I a 1,700 c, em segui ti", tias acções de
entrada, tCJll1<JQS ns. LiO! n 4.700. c u l'ep::trii<,'iio do saldo se
fimt como acaba de Sei' dito.

°

CAPITl:LO YIII
DomC1LlO D'18 ACClO"ISTAS

Art, 50, Todo necíonista, ndmlnistrndor- ou commissario
não domiciliado II;:!, Belgica será obrigado a :ohi eleger domicilio para, tudo o que se referir ;i execução úo,< presentes
estatutos.
Na falta. tia eleição de domieüto, esta SOI"1. havida com 1
feit..'l dc plen , direito Da séde social, onde quuesquer communlcaeões, intimações, cuecõoe c notiflca.,;(je~ serão vnfidamr-nta
feitas.
No caso de desavença entre ao sociedade c os aeciouístas
domiciliados no estt-angch'o, qualquer ccntcstncãc sont dotedil", aos ti-ibunaos belgas.
CAPITCLQ [X
DISPOSiÇÕES TRANSITORIAS

.u-t,

51. O numero úos commíss.cnos c tlxadc pela pri-

meira vez em 11m.

E' nomeado pura estas funcçõe.'l o SI'. atphonso Chanuil'l'c,

AGTCS

"\rt. ;}?

to

j'ODEIl EX1X,i;Tl',O

o numero dos admiuis tradorc s ê fi:<all,-"

pela

pl'imeil 'il vez, em scts.

São nomeado" para estas fUllcç.lies ;
t.« O SI'. Gustave 'recscns tcv.
~.o O !5I'.
;Lo O Sr.
4.° O se.
5.° O &'1' •

Armand Stouls ,
Lé,.ll Pugh .
Louts gpaak .
xlnurico l'ctc::s.

'rodos present es.
E o- o se. vraccct s de üauckcr-, ongonhen-o, residen te
mil Satut-Gitles loz-urux elles, 11110 interve m no present e, ((cconuecíment«
!'l:l.I'iJ,llU O acccita r estas tuoccõcs o ter perfeito
m.
precede
quo
s
do~ estatuto
em Ougrée ,

Do que >;0 lavrou este [loto, feito o passado
c, no
!lOS eSCI'lptol'ios ,Ia soci';/..' ,1/10;'1I,il'-' IrOU!Jl'';~ Marihay
Hnanuo de !lJOI1, aos 17 do .íezcmbvc, na prescnc .• do; 81's.
Joseph
bfJl't .\farqllc t, nogucia ntc , residen te em Ougréo c Ilcur-l
Aueusto Pnquoü , gll<l.l'Ja.-!inos, residen te em Líegc .
. Testem unhas rogadas e cua.madas que usstgnat-am com 0"
present es, com o SI'. Doncker, e eonuuigu tabelliã o, depois
de ler. (Seguem as nssigna turns}
qu ntro charuud as, em Seraing- , a
(t(~gistrad{) nove folha"
1&':. tbllms 95. casa t •
volume
100'j,
de
ro
uezemrr
:.>2 do
: cessão e 1'1'. 40 c.
f1"1.I1"{''>
sete
to
cooc-ac
pm'
Recebi
,
Lcmoino
or.
rocobet
O
C.
Totat u n-. 40
(SP;;ltC cópia (lo; ::<l1l1('';OS.)
1. l':'l.tracto da neta lia rcuntac li.) conscü, » de adminis traçã') dit socic'lJ Anon.'JI'le J[,il"ll"l'gi~"'é (rEfl"'I'. ",re-Lol l!/do;,
.tc eo 11" novcm'u-o do \(l('~:.
O conselh o de "dmini"tl'a,;:i.oJ cucm-rt- ga o Sr. At'man d
xtouls, SO'1 udmiuleta-ador delegad o, de prosegu tr no negocio

conta
.l:t'> uuuns '\e UI'(lCUm c U{' compar ecei- eru nome c por
que
õo
soctoda
da
tniçrlO
(~consti
~
Lr:m!ld()
Jr<!Jlccp
aB..
Socidc
d;),

1,11' crcada para o aprcvcí tumont o 11('.~;;a concessão.
PUI' cópto, contei-me. - O presi.Icuto 11<1 conselh o de admt-

lIi,..h'a('."i.o, A"9.

(;ill~H.

Hf'glsll' .vlo nmn folha scm chamnd u, em Serning , n 21) dec
Ilp7.c1l11wO .10 1!)I) i, ""OIIlH1í.' 4t, H.lh:t ';1, casa. 4. H('cehi 2 rrs.
-10.-1) recebed or, Lcmoinc,
~.

perante mestre Etloa H'J'l "ai! ualtcrc n.

t:1lJelli~o

em

umxclt ns.

Compar occrnm :
O SI', Fl'.tllço is de

Donckm-, cnscnnc tro. residente em
TFOI n. 5~. aginde na quntr-

Si1int-f;il!es-!ez·Bruxc\lc~,t-un.

Ilade de manda tano de:
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Ramos ..r:.: comp.», c-tunctectda no Rio de Janeiro, em rirtude:
<I) (h>. .lelibcrcç'io tomada pela, assembree geral extraordlnal'ia. dcstu, suaiudadc, raaltzndn, a 21 de maio do l!tlG, da,
,!uallbi passado copie. cnnfor-lda por mestre Ibt'ahim Machado.
t.'),bclliãll no Rio de Janeiro. conforme acto do seu ofücio em
dutn de H de outubro de HlOiJ;
b) d,\ I)l','Clll'<wii.o n olle oonfer-idn, nos termos do um acto
lavrado ]1:;]0 dito f:d\('lIi~') Hn-ahirn ~lacoo,h, a ;!J (I,) outuhro
de H'Oro,

})(:!'.I

xr-. 111'. .touqu.m

Gunçah~,

Ramos,

doutor om

mellicina. I'f'~idcnr,~ n'! Rio de .taneirc, na sua llua!ld:ulf' de
membro snlidm'iu f' gm-onte (1", Sociedade G{'l'al <l:l~ Minas
'.10 \Iangaw'z «{:un,.';),lw'!; ncrnosõ Comp.» e pnrn is~o nutm-laado peto 1'.'.(i':)l'loll'l ger-al. acuna rele:'j,la, tio ~n do maio
d(' l'JlHj.

B. Cf sr, IH'. !.f''.lIJullfo Cesru- lltqllf' Estrada, pr-opríetano,
I'csitlf'll/.e no Riu ,11' Ju.reiro, cru vtrtuue:
(1) 11<1. pl'O~lll':liJiu por este coníerldn. ao SI'. Dr , .loaqutm
GOllça[ves Ramoc, adl\:;l. qunüfí cude. confor-me aoto Javrado
pelo mesmo t:lk'IWi.'1 llll'a,him Machado. a .'~9 de outubro
de

WÜl'.

h) da jlJ'·,ell:'1H,':I·) .i;í mcuctonada. em data do .~9 dE'
outubro ,1(1 1~IOl;, r"n'('ri(h. 0/) outoeganu-. pelo xr. lt'mlo~, já
qun.lillcado, tell!l., '.";Utmhdo corno mnn-la.artc 11() ;;:1'. nuquo
Estrada.
C. sr. EJg;l.l'u nulden, propnetat-!o. resldeute no mo

da .laneu-o, om vu-tnde :
,,) da ])l'u('uraçITo ('onferida por este ultimo ao :>:1'. tu-. JoaGon~'ahc~

tturnos. i1Clill,t l'efrrido, confor-me aeto lauu-atnm ~íadl<l.do, tct.ctllâo .i:\ meueíouado.
a?P de Ol!Lll!J}"(l de J!lljii.
b) da Pl'OCUl';H,'ão .i;í, eitada., em data de 2::1 de OllÍUJ!l'<) de
IDOll. c.uror.d.i u- outorgnnto pelo dito xr. Rumos. na qunl
este agiu :~iJHh1 na (jll;dirt"de de mandatarto do SI'. (tuldcn.

qutm

'l'alIo por mestre

,\ - c')Jli;~

c'mlerid~l c :1"1 pJ'OCUI':tÇ'0I'S acima mcnctouadas,
tl'i1,IIICÇÕOS e-u Hngua n-anccza desses doa.ssiglla.'~()s "1: t'(lric"/I')" pelo outorgante, ficarão an-

COluO iaml em as
cumentcs.
ncxaa ,( pl'esrllif'.

O qll;tl outOI'g-:tllt(', 0.1. dif.'~ quahdade. usando da. l;\{'uldadl
de :;ul.lsla.t:e!(,CCI' que 1110 fui. conferida, dectarou, pela pre-

sut-starcroccr em seu JO.>.(<11' c vez :
O SI'. Loon 1'11glJ, engenheiro, l'c~i,lcute em l1l"llxel1as.

sente,

squurc ~l;tl'ic-Lolli~c n , 2~, aquí presente e qtte aecetta :
Em todos os po.lcre!\ i1 eue dados pelos actos acima menctonados, sem e~c(\pçlio nem reser-va. para- que possa agir em
virtude d(>88e, actcs, como o próprio outorgante leria o direito
de Iazcl-o, tudo com raeutdndc de spb~tabplecer no todo 011 om

parte os POdCl'"S de que se n-ata.
Do que se tavrou este neto. feito e passado em nruscucs,
no cartorio, no anuo de HlOf>, :t 29 de novembro em presença

At.TOS M
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Sulnnettlda á vota ção, é una nim
eme nte app rova da. Na·
nhu ma outr a proposta sendo apre
a trat ar, o SI'. presidente leva ntascnt ece e nada mai s havendo
lavr ei ti. pres ente acte . que li c quea ecssso. E eu, eeceecu-ro,
foi app rova da pelos soctoe
pres ente s. que userensm com
mtgo.c--Dr-. soao

'llUJl"ljlUJ, -Al' llwl " Aug usto do
/YIls

Ped ra

de AIfI1f-

Bnm d<? o.-D I'. JOII'Juim Oooçotce cinlf ?lltO .-Joi io Carl os Taír cira
CosI" Sem w.-.1 11/0 >lü, Jlm'irmo s Ihm cs.- !o«( jHim Cawli<iQ da
de JI,."loiros, _J. (:~Ts/j"dw",
HecOl1hc~1I a autb eon cída
dc
dou j(). Qui'!uz, 25 de mai o de da~ a~sigll.:ttll~'W' supr a. do que
dnd e (lug:;u' occ upud u pelo viguHl04. Em tcst cmu uho de 'CI'Fran cisco de ]"fI' /I' Furí uüo dé' n! puhl tco) . - l ) IQ t;l1\d liilU .
,;kJldrJl'lr·J.
E que o adu resp ecti vo [,li
tal'e lliào j'ran cise o de Pau la Flnt .tcv klau teut e regl.;!I-",lo peto
de QlleJuz, 20 de mai o de ](ln4 ,l.'\o .tc :'IIolluon.;a. II:t ti.la de
O «ocio gül'ü ilte 1)1'. Juaq nitu
: .ouç al VI:_~ Ram o', .u-h .u.do -se
per cons egui ute íuve südo do
tO(" 'S cs po.loi'os uecevsm
-ios em
dire ito llcrl llitt iJos

para oüc
r <l. venda dos bens c dtrettoa
sobro as hzi. Jas de m.m guuctua
de }Iat to GI'IJ~'U, n'tel JPl'
qua ntia s resp ecti vas, :ls;igllal'c;(IU::t[
as
I{Uik.ção c IJl'<ttil.:<tt' ns our- os Jt!.I' .,:<,flUCI' acto s. i-occbcr u dar
Ibra him Cal'lIeil'O 1.1< Cruz MM :' jlcl' mitt ido3 roi<"\. lei. E pu,
'hl'l..., tctlJeUiillJ, ~1l1'-'él'Cl
assi gno . Rio 110 Janeiro, fl {h, {Iut'
lhl"J de I!lOn. - {li,·., lti;,/ 'O,lT·\-c
chad o. (SO!tI'C lllll seno adh c-Iv
o de 3(JO reís .j-, Lng;;u' oo.u p.ut
pulo oart muo do t rueutâo I tu-at
o
um Machado.
Nad a mai s s : ccnü uüu no docu
men
to
que me fui npre sentadc o pedido em tõrm a de cort
tdâc 'em rcta torto . (lo qu-u
tem e nerm cerc l'xtealIil' a ju'es
fiz
cn
ie
cópi
a, que connn-, ,".!!)'·Pl'o\"o
e ussi gno

em publ ico !~ rnso .
Rio de .tauen-o. ~ de (luta:J!'''
de HJI )J.- E e'llb l'll.h im
Car neir o Ul1 Cruz ;I{1t~h,l,d", !';llo
e.lI'àll, subs crnv o c a"j" !:o em
publteo o raso.

Em teste mun ho da vorda.to (a,,, ign,ü
nJ'i1 sobro 'i i.l;;':'l'd ~: llos

ndhe-iivos tio

1'1W 5Ulll 'ü

Ve(!el·ill

cada 11IH ),-!ú r"hi m Ca;,,,d,"- do [lJ';lziL no '1',\101' ,!o) :~;j{) l','is
' d"
tal..e !liii u.) Rio,~) (h outu hr·' 110 ('n' : .lI·,v/·,-;,(,). (;__ '_'~'i ,',,, ,[...,
IQ':W,.

Confel'iu,t c ttllll'!,j'[ada

mim , taiJelJl:';o j;ot' :'II,1 O,.1. 1"lp i}l(lln b,L (('::u-imlJü (lo
t:tl.'c!~i[I') .t. TII;J illllU I...t.
)
vtsr o. paru Icgan~1tÇao d:t 11.;~ignat
.(lr,' do SI'. j:'i';\ tl:1H :'\1<.\_
ouud o, tabn Wiio Ile~í,.
V11'

rosu tone ta , Hio do
ciro , '.JJe outu bro
110 cons uuu íc (b. Bolg-i,'a !lO.r.m
Rio t!,~ ,f;'[! <)iro ._
vtctor d<J .1f..,j,;o;'" e:l;-, u'\'cg ;\(j., do
OJJH II!;tt l,l lh l'dc, (e'l,
vbt o para kg:I!iZ1l.~'a,) (I, a~.~i
g'natUl'a do ~l' • . ~Illr,l'o.
'I'up mam bã, talJe J!iüu 1I{'.!ta
"o
{'Íl.trilo. (Sello do C(-n.<llla.do
Itelg ica no Rio de ,Ian .,il' o).VictOl" de Jk,n .kll, enca rreg ado Ja
Con sula do da Belgi('<J.. Wo de .tan
do
vist e paru lega liza ção ti;/, ,Lll.~erro . !) de Otlt'l!Jl'l) .to IPC6.
igllatUI';l. 1(1) SI'. di)
;\r~~lljell.
Isru xcll as, 27 de nov emb ro do
lflOiJ. - Pelo ~,;illistr<J Jo~
Neg ocie s Estl'angeil'o~, o chor
o da l'epartiç.'ll) 1l"I'.'."'tldo, I',}('
.
E""cu li'l'Q _ 1M
de

J0u(}.~oll(j
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DO l'ODER EXECU'II\"O

-orgaut c se.ia. autor ou réc, em um e outro 1(iro, fazendo citar.
oüerece r ucções, utouoe, excepçzee, embarg os, l!uspoiçO
e
outros quecsquer artigos, contrar iar, prcduzh-, inquirir , eOs
rcpergun tar tos-emu nhas ; dur de suspeito a quem lh'o for i jurar
decisoria e supptetortamente na alma dello outorga nte e
dar taos jurame ntos P')!' quem lhe conven ha; asslstir-mzcr
aos
termos de Inventaries o partilha s dI' bens com as cuacze, para
nllas ; a~gignal' autos, requeri mentos , protesto s, controprotestos o termos, mesmo O] de eonüssã o. negação, louvaçã o, desistenci a ; appetlar-, <lggraval' ou embarg ar qualque r sentcac
a
ou despacho c seguir estes l'OC\lI'SO S até a maior alçada, Iazeudo extr;llJir scmençuc, requ u-cr a exccueão «enas o acquestr
assísur aos actos de conciliação, para os quaes lhe confere os;
poderes ilhmttu dcs ; pedir pr-cato rtas, tomar posse, vir com embargos de terceiro senhor e possutdcr ; juntar documentos e
iornat-os <lo receber , var-iar- de acÇuell e intenta r outras do novo.
podendo substabetec.u- esta em um ou mais proeuradorc~
os
substab elecidos em outros, âcando.Ihes os mesmos poderes cem
seu vigor c revogul-os, qnorcudo.
E tudo quanto assim for feito pelo dito seu procura dor
substabelecido, promet te haver por valido c firme n reservaou
á.
eua pessoa qualqu er 1l0\·", citação .
Assím o disse, do que dou frô , e me pediu este tnstrum ento,
que li, acccttou e nssignu com as testemu nhas abaixo, coube{'idas de mim, tabeíuã o. 1':11, roee de Araujo Ramalho, eSCI'eventa jurame ntado, o oscrevt. E eu, Ibralnm Carneir o da CI'UZ
~Iachado, tabeltíã o, o SU!J8Cl'OHI. Rio de J~neil'o,
29 de
de 19U6.-L copoldo César DI''J''!! Es/rad" ,JVacin lho A. 1'. outuUrJ
CU'JIha.
-.11. Queiro..;.
lima estamp ilha lI<: ml! réis fui dcvtuam e.itc luutihzu da,
Trasladada, hoje. Eu, Ibruhi m Carneir o lia rrua ~Iachitd, I,
bdlião, assjgno Il a-no em publico o raso. Em testemu nho tada.
verdade , Ibmliim Macãad o, (RolIo de t<lf;cJJ ião.) - Ibralti,j/ .lla.
cíwâo, tabetüã o. Capital Fodc'l'al.
Vistr' -para legn,lizaç~;o fI" a~sjgl!ahu';I. di) firo lhr;,hill Muc;Jado, taboJJião ,lcsb rcsiden -ta. Río do Janeiro , 31 de loutu1.1'0 de 19J(},- Vidar ,,," J[uld,-'", ('llc,U'l'e ,ltauO do Oonsuta
bdgit;l, . (seno do Cousnla do da Beigica no IUo lle Juneu'u .}do da·
Visto pan leg<lliza~ão (la as signutu ra supra do SI'. de
)lalümr .
Bruxull as, 2, do novemb ro de lDOI'. - Pelo Ministr o dos
S('~<Jcio'l ES!!'<tllgcil't's, o ehcte d:, r-epnrtí
çâo dC'leg':t<!o. CÚJ;.
Por u-aducc àc enurorm c a um dllO'lllllPotr.l origimd rcdigill
o
em língua pUl'lllgl lcnt, solf U 11. tilj~. O u-auuct or jurame
ntado
perante o Tr-ibunal de Primei ra Iustnno ta de Iu-uxeüas, V.
IlwYlJUs. tuuxena s. 2G do novemb ro de rseu.
Yi~to por mim, pr'eside nie do Tri bunnl de primeha. rusean(ia, com séde om Ht-uxellaa, para. lega!iz<ll,'âo da. assigna
tura
110 SI', Thomas , dito Victor urbnn, tr-aductor- em iuuxetra
s,
:r:nL'l:cllas,2, de ucvemb ro de 1906._1 ". Deçuesna,
.Se t'(ll"icl1" ', _ F. de Doncker,

42l)

,Ir' uczomu ro du IUOG,
quatro fol ltH som l'1l,:tlnatla.
Perpàte ,
n-.
;'L ltu-ahim Maoundo, t.ümlllâ o, 2:j, ru v do Il0~~\rio,
Livro de )lota~ n , 11:-;, touro. I'~J.

I1cgbtr ado UlI nruxeu as

(I'~'i.) 11 :.;

\"OIlI~llU 2i);), tolhn 5!1, c-s l I J,
-lO 0.-0 recebed or,
l{~el'bi 2

t'ro.ura c'to ],tl,"'t:wt",IJIW hz blgal',} 1;1I:,]<>n, nn rurn.u
abaixo :
Saibam quuutos virom este jlllblicJ tnsu-um ento de I'l'ucuracão bastant e, que no anuo do Nasci meu W de :"0';:;1) Senhor
dI} outubro , nesta
.1r'~HS Clli'bto de IgOG. aos 2H dias do mel
ctdnde fI!) Rio 11l) Janeiro , nepu1'li ca dos Estados t.ntdos do
eceu
lJJ·,:',zil, em muu c.u-t-n-ío, IH'I"~lltf' mim, tabclt.ã o, compar
encarde
de
qualida
sua
na
(illhie~l,
Ldg-;trd
utc
muorgn
corno
r"Wlolu dn iuvcut.u -Io dt'~ b-us di.~ad,)s por sua 1~\Hccj(la. mãe
da.
Aut-nun. I'lcw:t nut-ton, prupl'Jr~t:l.l'ja dn uma. rlecima pinte
a o,,-ploJ\tçao dc
c<mcl'~~~'" do Estado <lu .\httu GI'O;SO l':l.l':t
nu
mallgullC:l e outros ruíncrco s ll[) morro tio t.rucum c outrospor
Jnnni\;,p !o ,lc torumt st , 0[0 rucssuo 1':sb,llI, que ullu obteve
compra de Ft-auclseo conto dn Sílva ; u outorga nto. que rost-te
JlCne-ta clll:J.de ti.. ltio de Jallcil'i>, é rec11llheeitJ.! pclo propr-lo
li,!\! f,), C pOI'
L:I.~ l().-;tCllIl llll!,O,; aktixo a~s'pl'llh.", elo que
lHO foi llito em Vl'e"cll~:~ d'l.; dit.lld testemu nhas que Il(,l' este

onc

puhltco nuu-umento no.ucia C cou.tttu o seu procura dor bassolidar-ío c
tanto lI.U Sr. IH'. Joaquim noncatv es Ramr.s, eoctoeuooçal
ves
sercnü- lb xocrot.uto Ger;t} d IS \Iiuas de vlnugna cz
itaIDos & comn.» , j-aru negocia r a dita dceirn:.t parte (la. con-r
cessão, conr-rtuao-Iue mais O" p.dcecs para vendcl-a, asslgna

quacsqu cr actos, rec ,bCI' e dar- Illlitaç,'l.o, corno tambem para
substab elecer '.t pl'o~l'nte em qncru lhe COlIYicT, c lhe conrcro
nome
todos Oi' poderes pcrmitt idos em direito para que, em
Iórn,
dcllc outcrga nte.octu o si present e fosse, possa.e m juizoe ou
deUI'. requere !', llUegar , dnfelltle r todo ú seu direito .iustiçt
em qU~ICS4.uer enu-ns ou de.naud as, ctvots ou crtruína e-, rnuvitias ou por mover, em que ouc olltt'rga Jlte sej:l. autor ou
li·
réo em um e outro íóro, razcndo cit.a.l', orrcrcce r ilcções, arln-Hvs, cxccpo.os, ellll,al';.!u..~, ;'lllsj)l'iç"Cô e outros quacsqu cr
uhas ;
tigtH; contrui- íar, produxl r, Iuquirn- c perglw hr tcstcmu
dm- de ~USpcit,),:l. quem uro 1',,1'; jurut- deehori<t l1 supplejuratUl'i,un ente nu alma IleUe olltorga ot'1 e rU.zor dar taes
mentes por quem 1110 convcntrn , ;\S .ísth- éWS termos de ínven.r
t;ll'i01 e puruu.o s do bens com as citaç"e,,: pai-a, ell e, ; usstgna
termos, '
autos. requcrt mentos , proteste s, cunkapl vt.o;;to , e appell<l
.l':
mesmo os de confissão, negução , luuvaçii o, dcsisteu cia; l0 e Se-l
agg ra vm', ou f'mbal'g ar qnalqul ;l' sentenç a ou ,lesp,\c1
:reli_
guil' este;; rccurso s até o. maiur alj:aua, tlz(;nd,) cxtl'ahi l' iraD~
tenças, requore l' a exocuçã o df;!las e scquesh 'os, a.siljst
actos de concilia çi\o, para 03 quaes lhe confere p01lel'cs iIlimi-
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tados : pedir precatu-ías, tornar- posse, vtr com embar-gos de
terceiro senhor I' po.suídor : juntar dceumeutos e tor-nai-os a
receber. v.u-iur de noções e intentar ouwcs de novo, podendo
substabelecer- esta eut Ulll OI! mais procuradoras e os substauoIccidos em OIItI'OS, ncundo-íucs os mesmos poderes em SCI! Yigor
c revogal-rs, q ucrcndo .
E tudo quanto as-nu f\\1' feito pelo dito .<(1'1 prm-ura.lor ou
"llustauelel'iJo promutte Inn't' pOI' vnlido e Ih-me ,) reserva ;t
sua pessoa qu-t.lquct- nuvu citncâo.
Assim o dis-:u, li.. (11l() <!l'1l 1"(' e me pe.liu csto illsl.l'llmen(.:l,
que lhe li, :',c,'i':hu o <ISSit':il'l. vom as tostcllllllhas abaixo, couhecidas .rc mlm ruuetnào ,
Eu, .ru.~ d,' .\I':tl!.i'J J:all'al:,t>, c.crovcutc juramentado. ()

nscrevt.

E eu, Ihl'::h:m Cal'lleil'o (ia CI'Il;-; Mürh-uln, tatmlüâo, o
"\I1,~

-rcvo.

Rio 11r. ,1<1.111).[' '. ~ll de outubro de 1001.-rill!!"nl Giil'/';".Jw:iil/lw .lI. 1'. ("'Idw.-Jl. ()!I<!iJ'()~, (l';ll:t ('.~t:t1npilha de ],lil
Hlis 'ot deví-lumeute inlltil'11.1Vh.)
'I'r.rslad.uln li"}'. Eu, 1!J1':111'm Carneiro -la CF'l? :'!aci:add,
t:lhclliii.rl, i'''it':'l' (' ,,'lb<cj'f'I() e-u 1,,,l.>li(:o () ,':."0. - 1':1l1 to-tenl]IIIIi,} .lo y"l·.I.'\d'~, J.'w.'·hi'H I'arn . 'iro "r< f..'n," .11,'rll'l-Io. C,l,j'iml.", a t-uta - P,,·a.',j,,1 M",·I"u!(), t',"l'lli;;", Gl)il.,t1 Folerat,
visto )'1'1 l".i.\a!iz.-w.'i" (/I assig'llal'1l'1l fie) SI', lt.r.chim
;,[;).'.'11'1010, t<~I.'olli':) 'H"tCl. cldarle. !ti,) de ranorro. :1I do nutuhru
.to H))U.-l""!'J;· ,t,; Jf,'h'Ci', <'IWll'I'l'/,\d'l do ccusutato da Relg:ica.

\:';rJ!) [I) Co.rsulwlu ,lit i',r]\l-(Í<:~t no 11.'0 u,· Janeir,l.)
\,j"to Fl.l":t t:;;!;tlil.:1\:ãOl (h ll."'i:-I"nn.t.'lI';t suju'a d. vr. .lo
~Lt1tieu.'
.
llJ'[l'\e!1:IS. ';:i ,Ie aovembt'o de IOO'l.-Pel;j Mini,,(!') u,;.~
vce.icioe I,:"i:'.t'i:_"ii' ", o chpl'e da rCIHl'ti(,'fí,J. dulcg a.lo, c'ae.
Por Ü';l!l\[';':; C{lIl:)l'llll';t um ,rOellIlH'Ut.,> (ll'ig-ilnll'O{ligi,ln

em lillgn. p. 'l'tll:-'lll'I.<..S' ,!) '.' n. 1;1;3. - O tl',ld uctor .iIJ e.uuenta.ío perante o ú·ilJilil,d ,In f'l'jnvil':t !Il,t~t ld'l li" !Wnx(,lIas.
Ir. 1'IWúi<!", :luxe:IIS, ;,'5 de novembro
Li 110,
ViS']]l'l' muu ')l\)"j,lcrlf,.-, d i Tl'il.l'lnt! il" l'dll<.;Íi',1. In.tar-

ac

eiu., vom s,"'r

"11\

ni-axoun..;, p:tl\t:t !flA',lizt<;i')

(11. 1t,~,;i'r

latlU't

du xe. Tilullu '. .! li) ncto!' Ot'bxu, tl',U!I!,.,till' em 1l1'1I.~elJas.
1l1'llxl'lIa'. '!; d n novembro de lU)";. - F. lJ''j'I'cm·' .
.\,I) ",'rrid"i". _

F. dI) /IQIF,',,'r.

l~cgisf.l'au,.

e Il ruuxcnas (i·:sf.),;t:l de dezemheo de l'JOr;,
YO!UIllC ::'05, lülin 50, «a-a 15.
quutro folha., rem ehamudu , 1Ic"~hi 2 f!'. 400.-0 r'ceel ..,·
,101', Perpétc,

Qmtko) , ltu-alnm ~lnclla<l,), td)/:,lIi'10,
I.iv!'lt!ellol:tsll.lI5,lüllns 1i7.

:'~:l

rua. ':0 l1.o1tl'io.
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]'rowJ"uç,ro

Procura ção bastant e, que f,1,1\ o Dr. .toaquím Gonçalves
Ramos, na. fórma abatxo:
gnlbnm quant-os virem este publico instrum ento (la prosenhor
curecnc bastante, II"G no anno do Nascimento do xo-so
dias
Jesus cnrtsmr to mil novecentos o seis (1906), aos vinte nove
(29) (lo mez de outubro , nesta cidade do Rio de Janeiro , Repn-

LUca t1o~ Estado» Lntdos do Braz.il, em meu cartorio , perante
m Goumim.ta beüião, compar eceu como outorga nte o Dr .Joaqui
de Janeiro , lia quaça.lve.~ Ramos, residen te nesta. ctdade do LUo
lidade de socto soüdan o e gerente da, Socieda de Geral U~l.S Minas
autode Man~ane7. « noncatv e , Ramos & comp.• , devidam ente
t-lzado pela a~s('mhl61. !..'el'al cxtraon uuaría de 21 de maio de
!!J04, da. ditn. Sorjedlt010 (;I'r;t1lla~ xnnas de Mangun ez e ccncatão 01<1.<
'lei Ramos & Comp.~, P"-1'11. cnccucc r a. venda. da concessde
l\lio
_j;J-:!tlas de mnngau ez () outros »uoomc s no mnniojpttonçalv
ns
rumb.t, ;\fi.ttn I!rn,,"o, conocs ão (b, /] ual a dita fu-ma
Ramos & COHlp. li pvopi-ierm-ia de oito dectmos , o autoo.
rizado tamuem poli' pudures de substab elecime nto, primeir
pelo SI'. Ur. Leopoldo Cesar ljuque-Içstr-ada., em -virtll!!"
do
o1:t procUl'açilü lavrada nest:!. data. em notas em favor
outorga nte nr. Joaquim nonçaív es Remos, propele tartc do
uma. deotma part(' da me~'1I1,~ concessão, e em segundo
log.u-, per Etlf:!:;u',1 nn'den. em virtnde da procura ção dao1;'.
ao outorga nte !W. .lonqurm GOI1~'aln:-s Ramos, outorga da
dccuu«
nesta Ihta em notas, também propric tario de uma
parte Ila. mesma concess ão, tcn.lo sido o ou torgaut e reconhe
de)
cido como o próprio pelas tostemu nhns abaixo asstgna das.tosque d..« té ; e POI' eue 1l1C Iiu diT,·) e-m presença das ditas
tr-munh ns que I..n- ""te publico tnstrurucnto nomeia o consü('11tue seu procura dor r.asrauto ao SI'. rrancor s de DOHL'ker, ;\
llara
dos
ilümtta
'
1);.!(IOI'O
com
»,
nrusenc
em
,!!cnheil'O.
.<')lH'gnchH:iio fi a. ,-ond;1, uef!nitiv,1, ou a. eutru.da para HIII."!.
"
eiedade qnulquer-, a Ser ccceõo. da. concessão de mungnu cv,;',
outros mtncreo s no morro do Crucum e outro!', no .\l1mici;
dita sodo rorumb é, Est:v!oll() \lat.io Gl'O.~"O, pcí-tcnc cute
senhore s
cicdadc «';OIl~.'),!\'C" !~."1m()~ c\: CI)lTIp.l>, e aos úous
actucc rnoncíouado«, I' lli,~ contere todos os poderes em
rlireíto per-rruttrdus para conson ur este fim, espocía imonu-.
em cspecte
pnra receber o preço lia c-ssão OH da entrada , quer
;.
quer- parte em o;;pl'cio c parte em acçõee. da ",oci!~uad(1
const'o
ser croada, tomar parte om .juacsq ucr assembl õas
a :.'
tutivlt< ou onh-a-, cnutur qun.lquet- voto n parttcip
S(,lI'
os
todos
confere
lhe
disto.
além
ão."
nnmf'aç
er
de qunlqu
dcítc
puder-ex 1'1'rmitii<l,)~ em Ilir('ito par-a que. CIH 110me
ontorga .nll:, corno .~i l'l\'_<l'nlf \ tosse, possa em juizo 'H! f':,r'l,
ju-tfça,
don« requerer-, ;d!cf!<tl', defendei- todo o seu cu-cite c os,
rnoem quncsq ucr ('a.ns~s <111 .lomanr las, ctvots ou crtmina
é

vulas ou

POI'

réo, em um

1110\"('1',
(1

em (IUe cue nntorga .ntc seja autor OI!

(11lt.J>O Iôro, l\lzt'udo citar, orrerecc r accõcs ,
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Itbetlos, excepcões, embargos, sus}!leiQÕes e outros quaesqucr
artigos; contra.riar, ,produzir, inquirir e repergllllta.r teste-.
rnunaas ; dai' de suspeito a. quem lb'o for; jurar de.eisoria.
e suppletor-iameute na Mma deüe ortoI'gaute e fazer dal' taes
jeeumentos por quem lhe convenuc , as -isttr !:08 tennoe 40
ínventarros c partilhas .de bens com as ~it",çoes pare ellas ;
assigoal' autos, requenmentoe. protestos. coutraI'l'of,$ltoa ~
termos, mesmo os de confissão, negaçiio, íouvaeãc, ~L'l~
teccta ; appellal' aggravar ou embargar qualquer sentença ou
despacho e seguir estes recursos at,~ a maior alçada, fazendo
extrabli' sentenças, requerer a execução deltas e sequestros ;
assistir aos aotos de conciliação para os quaes Iuo contere
poderes nnm.teeos : pedir precatot-ias, tomar posse, vir com
embargos de torcoíro senhor e possuidor ; juntar documentoa
e torcer-os a receber, variar de eccões e intentar- outras rle
novo, 11odeIH.Jo ;;.lhstrtbeleeer esta em um UI\ mais procuradores
c os substabelecidos ('LU outros. ficando-lhes os mesmos poderes,
e revogar-os. querendo,
K tudo quanto assim for feito pelo dito seu procurador, OH
substabelecido, oromeue fiaVC1' POI' valido e firmo e reserve II
sua pessoa qualquer nova citação. Assim o disse, 00 que dou (6
e me pediu este instr-umento, que lhe li, acooítou e as-tgna com
a... testemunhna, conucciõae dc mim, tabeltíão.
En, José .tc ra ujo Ramalho, escrevente jurnmnntado, ;:gcrcvt.
E cu, lbrahim caructro da Cruz Machado, tabetllão, o suuscrevo.
Ríu de .raoetro. 2D de outubro de 1900.-(:\;:~i,\.'ll.~dos) Dr,
õ

°

JOl;lqtlÍm GOI":a!ec.,· R,(mos,-.r~ciHI!.O .1[. 1'. CIIJlI"'.-JI. Qlleiroz.

(Uma estampilha do mil reís foi -Iovidaureutc iuutlhzada.]

Trasladada hoic. Eu, íbmtdm Cumcu-o da Ci-uz Machado,
tabolliãu, subscrevo e aesígno em publico o I'",SO, Em testemunbode vel',lade.-(Assignado) IlJmhimCarncÍJ'o da (',.IIZ .lfachado.
vtsto pm-a le,",lllizllçã') da a~~ignar,ura do Si', tbrahim Machado, tuuetuno nestu cidade.
Rio do .l.mciro, 31 do outubro do E100.-(As,igrw.du) Vid<,lr
de .Jlahiel<, euoat-regndo do Consulado da Belgien. (8dlo do Cousutado da. Belgtca no Rio de Janeiro.)
Visto para.lega.Iizaçâo da assignaturu supra do S1', de IIIa.~
nteu. íu-uxcltas, 2i de-novembro de I006.-Pclo minlatru dos uegocics (~stl't111gUiJ'OS, u cnore da l'opartição dclogudo (i\<~ignadu).
Coxo

POl' teaducoãc conforme a um documento ortgíuul redigido
em Hngun, p(Jl"tlt~l!ela sob o 11. 50.}. - O u-rductcr juramentado
perante o trilnmal de ,primeira íustencta de rn-uxcuas (assil{nado), V. l'!tOW1S. Bl'ltXOUns,25 de novembro de 1006.
Visto POl' mim, presidente do Tr-ibunal de Primeira Iustanera, CODl eéde ('IH Iu-uxeílas, para leg<llização da [l;s.-;igll,tttw,l.
do ~l' 'l'hcma« ttrtc vtctor Urben, u-nductor em nruxcttae.
uruxeuas. 27 de ncvomta-o de J!:lOO.-F. ])(J(j!'MOUõ.
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1."" DOilC!'CJ'.
em JWll:.:eHft.~ I.E'C,), a. ::: do IllJyem!Jrllll,l J90G.

_I\~c' t,';Úl!JJ'.-F.

1t0~i.,trado

VJ]IlIllC

~05,

11. 5!J, casa 11.

quatro fulhas
bcdor,

,"(''H

cnannda. nccci» 2 (r". 040 c.-O roce-

l'CI'}J,)tC.

Por CÚI'i1l. COilll'l'lJ\r.-!:.',i. V"H ll"!/"""il.
\'i.~b por mim, pJ','"idcn~(' ti,) Tr-ibunal (Il' primcira Inatancia, {'O!t1 ;«;d,~ em Bruxctlas. par.i lcgaliza(':'io d;J, ,.ssignftt.Ill'<I.

do

~l'.

vnn Hatteren, tnbetttào CPl tu-uxottas ,
Brnseücs, 13 ue dezembro de 190 1• - F. /)('Ij'U'SIl(>
POi' cúpb conformo. pas-ndn em p:tp,,1 não seuado "fim
dn ~CI' »isei-ído uo JJi);i:tC(o·,-Jt'/e.~ R""8011
])p!'0sit:(llo na Ch- ncounr!« do Tt'ibunal do comrnorcíc d"
I.i('!,r'.

,1

'J.7 dc dezembro (k l'J·II'.

FI!! (:oll_('IIUon,·ia. "-~ dooumcn-.» a"inFI. moncíounrtos fica-

I';'" (j,o)I''';i!'><h.'' In I~","'" C!Jallc"lfal'Ía.
11,) IJII':!) l-ivr-ou "ó'i' ,'ld'J, Ioito em original na Clmncol!;ll'j, d,l O,li!"lIlad" f;(,I';J[ da lll'li1i<'a no 'l!'~zi!, em pntropohs,
!lI! :UlII" .!.. )!11l7. :wso; di is do mcv .11' fevereiro, e. ~Jló:~
Il'i(IIl',I, :I~ p;!I'll'S corno tnmuom as r-stemunhas ascgnm-am
(":'I1J:)('.~ u. 'lHO exercemos n- fll'lC~'0"S ,Í(' consut g'0rlll no

1:J':),,i1
(.\"i;;IKtdos)-Ik Ti::,,;·.~.1!. L~ Tclii. ,'_-..1"9. LCCQ'l -C.Sy'
(:-;I'JI'l !la Lo ,;)..('10 Ih Bclgici't no Rio de .I;llwil"'\ \

rtcrliftctxda conformo a, j.re-ento cópia pus-adn [.oI' M.;:,
ChélJ'1ec A!ru'd ~,\ rn-m. exercendo ~\S mncc'ce 110 consut «crat
00 Hrazil, sobre o ori1!iual do acto que existe on nossa cnanccttar!a.
F'cit'i no Consulado «erat (h B ugtcn no lll'azil, em Potropoli». [l').--; ,',; do rcvc-círo de i~)U7. (A-,,-,igllado)-C. Sy'JlOtl.
(1-..'[;[ o s"tI,) (h Lf',i!,1.('ãu dn Helgic~ IIU Rio de .lnuoiro.]
(i':."ho tamtom c{)lh,la~ .11I,r8 estn.mpuhas nu varor deS'i:4ilU
illlltililad~l~ eorn o "dtv d:t Hece1Jodori:~ Ilu Rio ,te .lnncuo.)
Trl(';ls<'I'iPÇ';()
H"'_';)II\wçu vCl',1a,ki;"a a ussiguatura do St', C. xymcn, CIIC!tl'I'.':'::'u[" (1(' xog ti:!., ,1\ Ilelgk;t.
!ti) de .r.m 'il''',:-"' d,' 111 '1".'0 du 1~II7.-r'd;1 c1il"{wv)j' (as"i'!1l ui"
~ )bl'() (lu:(~ c~t.~unpi!h" !I" v alor !l(' 'ljl) rc"'i~), .lle.r(lmlrúlO de
Ulil'('i.. ·,( .
(J·;"já o sctto 01" S"':l'd:ll'ia. ,h~ R('IIÇ'-II'~ E~r,Pl'i()J'e" e mais
nrn-r r,l:1111pilha dt- :J)O re!s illlltlli,.:;,hl. lH",::' de março de
J~lJ;

.-A. de Olieeir"
t.i"tdllCÇ'1i<l fid 111) ovigi!l;~l rruucea.
r~i·, .lo .rnnou-o. 7 do m,tl'J."j de Hl:)"; ._Achiller. Bi'Jld.irõi,

POli'

t!-;IOIIWtlJl' publicu.

(E"tfi" colhuias C devid.uue uo illutiliza,bs tros estampíüms
IbleJ';WS 1'1'1" vetor I(l[:)l dI' 11~IUO.)

autos
DECRETO N.

..\ppl"O,"3 typos
l'"rn

6127 -

rO'''l'lc",cnt,lI'cs
~ Es~rn(l.,
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DO P(lOl:1I F.X ECFTIVO

nr: 21
de

DE

MARÇO DE

1007

boeh-os. drenos c tlc estação,

do Feno de Iiahur-ú .; C"yoh;'.

o Presidente da Hopnbltca dos Estados Uuldos do Braall, attendonde ao quo requereu a Companhia de Estradas do Ferro Noroeste
do Brazil, decreta;
Artigo untco. Ficam approvados os typcs de boeiros, drenes o
de estação, excoptundo o de boeiro om arco de O"',-iO. da Estrada de
Ferro de Balnu-u á cuyebã, apresentados pela companhle, em complemento dos anteriormente approvados e os quaea com este
bai~am, rubncedos pelo dtrectcc Geral de Obras e Viaç'ân da secretarta de !i:st;~uú da lndustría, Viação e Obras Publica's,
Rio de Janeir-o, 21 do Março do I9J7, 19& tia Ropublica,
AI"FO~SO AUGUSTO MORP.IR_~

DECH.l';TO N, GJ2·'l -

PI:::-<;\A.

DF, 21 DE: MAR(·O DF: 1007

Determina fJ"~ nf>, Albndega da Bahia seja coln-ada
corrente em diante" t!t'l:!t de \' -í-. OlUO, " 'l\l~
co-te n. (;1l2, d~ l-i do mesmo mez ,

do
s~

d,(t,
P2fe"e

\'~
'J

UCl
de-

o Presidente da Ropublica dos Estados Unidos 1.10 Br-asil,
attondendo a que, em consequcncta 110 balanço a quo se procedeu na Alfundoga da Brhíu, e que ínteceompcu a regulai-idade
dos serviços (h mesma repartição, deix u-am muitos despachos
de ser dtetrtbuidoa até o dto 19 deste mez:
Reserve que a cobrança da taxa da 2 ~/&, ouro, cetabulecídu
no decreto n , li112, de 14 do corrente mez, S3 torne eãecttvu
naquoua AII'lIldega. a partir do dia. 22, c não do dia. 20, como
determina o art. ~'do referido decreto.
Rio de Janeiro, 21 do março do 1907, 19&.(a Republioa,
A[o'["ONSO At:GUSTO l.I<JREIRA PENNA,

Da'f'id Campista.

J.c,'l:OS 00 PODER EXEtL"tr' iO
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DI~cRE ro

Anj'.,

N. D-i20-n E 25 Dl: )LU\.Ç'O DE 19iJ7

lia Fazcn la o act!ilo .lc ~28;:)()0$3l>7, supplea verba ",\lfaD'I~;::a,.» de cxerc icio ,Il' 1906.

D') Mjllj~lcr i()

ID~Dla"

o Pl"~,;hlcnte da Republi ca dos Esta-los Unidos do Brasil.
usando da autorizo.y;'io contida »o art. 2o, n . 1, \1<\ lei n. 1453.
de 30 rk dezemb ro do Im15, o tendo nuvi.to o Tt-lbuna l de contas, nu conlúl'mitl,tl!c do al't, ~", s~·" n. 2, let.tr:~ c, do
decreto legislat ivo n. 392, de S de outubro de tanü:
de
Resolve abrir ao Miniate rio da Fazenda o credito
~5 da roíertda
7.2R:59(J~367, ~l1pplemelltar á. verba 17" (lo art.
ao
lei li. 1,1;)3, de 30 de dezemb ro de lU05, paee, ccccrrer das
pa.rmnc ntc ([ild porcent ngeus devidas aos empreg ados
em que u renda
AJn~lId cgM da. Republl cn no cxer-eicio de 190ô,
.
;u'rr;,~~,d<1d,t excedeu A rospecc rve Ietacãu
11<l. Ropubl ica.
J~jo (I,) .tanctro , ':::l de março de 1007, 19°

Di';CIU~TO

Ahre oo )lill'óh'r i()
i>

v~l'l:>a

N, 1,4:Jt)-I ,t; 5:7

hl;~iAR',O l'l~

1'Ji)7

,l~ .\l,"·;nh3 o., "r("lilo ,L, Z'\:I'!O$ s\lppl,'," ,nl::<r
«Eventu acs,» li., urcam-n to .1.. lOO(}.

o l'n'~id')ntn ,h Rcpubli ca do- E~tados tnnlos de UI'u,ziL
n.t-t. :l',
usando ,L. ,tu!'''l'iz .•ç\\.'1 couttn-idu ao uovcrn o no «uvldo
.
tendo
r1\)05,
dc
ro
-Iezemb
fi!')
ao
de
l,!:,;l,
n.
lei
da
regulado
5",
§
70,
Ill't.
do
ftll'ma
na.
Contas,
Tr-íbunn! no
meuto annoxo ao decreto n . 2409, de 2::; de dezern'u-u de 18'Jf\.
rcsol ve, de accõrdo com l) parecer do mesmo tribunil l, nbr-ir nu
supplem entar- ;i,
),Iinist~rjo da Martuh n o crodtto de'!i;: IOO.S,
l' nc
verba -1':v()ntlP.~~_(I,)ol'l,'amelito de H,'UIi, para VCCOl'l'C
pagamc nto dõt,lifl'crcllça 11,' veucim entos , que em virtude do
e.
decreto n. 1500, (10 I de setemb ro, também 110 1006, compet
no poriudo de 1::-' do sctem b1'0 a ;11 tio dezemb ro do mesmo
annn, aos lentes o~tllo,ll'aiicos, sut.sntu tos (' proío-so res 'h
Icscola )!:waL
!:in ,k .J:<n<::il'o, .D de nlal...·O ,ie 1!)07, i0' 01, J:e(luhl ict.
.\J.'FO:-:-1:llJ AC"]'ST O )IoRr.IIlA .

P,;:-:-:"iA.

Acres DO rODER EXECUTEVO

DEORr~TO

::-1'. 6431 -

421

DE 27 DE MARÇO DE 1007

Abre ao Míniate eio da Fazelldl l o credito <le t.U8:86 0$613.
Jaro! dos deposit o. das
enpp Iemetrta r li verba Caixss gccnom ícae e MOlltu de soeccr ec. do eaer cicio
do 1906.

O Preside nte da Republ lca dos Estados Unidos do B1',1Síl,
usando da alltul'iz açâl contida no art. 21), fi. 1, da Ir.i fi. 1453,
de 30 de üozemb ro de 190.'5, o tendo ouvido o Tribuna l 110
Contas, na. conroem ídade do art. 2°, § 2°, D. 2. Icttra c,
do decreto legisla.tivo D. 392, de 8 de outubro de 1800:
, o credito de
Resolve ,\!\rir ao .\líuí-;tm'io (k!. Fazenda
a
25 \h~
1.148:8(;0";;\13, ~up[JlcillentM' ti. verba 20 do ar-t.
referida ret n. 1·15:'>, de 30 de dezemb ro de 190:), para paga.
mente llo:! jur-os 1!0:!

depoattos da. Coíxa Ecunomica e :'Ih'nte

do 80000rro desta. Capital, roluttvos ao semestre de julho
a dezemb ro ultimo.
Rio de Janeiro , "17 ,h marco de 1907, 19" da Rcpubh ca.•
Arroxso AUGUST O !lloREIR A. PEN:>lA_

Du'Oid Campis ta.

DECRETO :"I. 6H2 Di' novo re gul amen to

DE

27

DE )[ARÇO DE 1907

ao Corpo de Bombei ros

O Preside nte da Repntrhou dos testados 1511i<lo~ do Ik:!7.lI.
Iegísusando da !lutul'iz1I.çào concedida pelo ar-t. I" 010 decreto
deM
Iatívo n . 1.045, de li) de janeiro do corrent e armo, r-esolveento
regulam
pela
regido
s-ja
ros
Bombei
de
Corpo
n
que
cretnr
que a este acnmpa nhu. assignurín pelo Ministr o uc Icstado d"
Justiça c xcgoctos Interior es.
Rio de .lunoiro, 27 de murçc de 1907, W' da Republl cn .
.\Fl'Ol'iSO At:Gt:ST O MOREIR A PENNA.

AlI'Justo Tooores de Lyra.
o "ler viço (lo Corp o de
Bo'nh eh."o s (la Oapi tal Feder al~ u que
se »e r'e r-e o (lecre t.o n. 164" ~ de 10 de
jane iro (le 1907

Re~n la.n entopara,

ORGA;>;I ZAÇÃO

Art. L' O Corpo de Bombeiros desta Cnpital, dírectc mc ate
Intertor ee,
aubordtnndo ao xnníete río da Justiça e Negociosna.
zona do
é destina do ao serviço d~ o!{tincção de tncendt c
Disti-ícro Fc'leritl , em terra ou no mar, dentro Ih bahia .

4'28

1',II'acri'apho untco. C:tlJc·llJe ainda pn-stm- auxilio cru ",:~,)S
do 11,)..qlalllf'nt<l~, dO) enchentes, quando hOJH'[' victimas. ou
PP,'_"\,~ em immiu -uto pedi!o de vidn.,
Al't. 2," 01:"1']10 étsoor.t p~P<1 dcsc.upcubo do sua. mi''-<io:
,,) do I'('",oal cOI1sigll:td.., na t<tbd!a n.nncxn A;
(.) (In u-om l'odallte: nnterial tluctuanto, apjxu-cn,o-. rcvl',-.mellbs e nccossoi-ios (ll'('d~o" 11":': sous ll'ahal!l,.,,;
d ,1<) !l'Ullef[l de 11111,11"''; UJ,:,b'ltl'

pal':! o sorvt..

do

j,I':l('(':I" ;

;/) (\I~ um qua.tel ccun-at, a-de lia a"I,llini4t'aç:'"" p.u-a
'l'lIl:tI'I,ehlllcnt0 ([:\S [u-aç ts, Ili"l\Oll<ln ,tI, a"colllll1:,da<;-'~,:'''' p::U'a
~1I",',h 11<' t,<),I., o urator-lut , úe ccenolras para tl'ah\11li'nt0d",:
;lll[,>\:V'''.

do cülcinas IXI'" concerto- e

um j):'i,,,u ill~',"'110 on.!c 1'0'''':1
ill'!ll'lIi1' :',0< pl',i<',1~;
c) ,In IIILliCl',1 di' (!, .. I:l',""('

Il,f'l'
I'

(lo mat"l'ial, de
c.um de "e

l'l'I',\XOS

(dto,: excrclcios,

l'''stl's

fj1J.'

~,;

tornun

ill'('''j':;,l':.

11,) :,('<",rd" 'O)): P :Fh'I'('''"ilJl'' ,il' (·"n,o<il'II"': 'I',.. 1\<: ZOlla 1I1'!J:\lHt
" ~llbll;"I:lI1;1 ;

f) ,I" UI,: iiU"l'iCII. "-"~" jli:,;'l'm:lc:h all:lr;:I, 1':"1\\ i~"'f-t
de ojij"i li:,~ o l'l'a.;'v vlJ"I'Ill~!'; () 1:'1'11,'ci\ll"lllJ ,I,

»rc.u-

mr-uto

":\IIl"'nt,o~ :lO,", 111('11\1.01"''; (1,1. e(}l'i)OI'<I~':I{-':

.'Jl .lo cnsrs ~itl1a,I,t'~ nas yizilllwn~l" do 'lI"',I' ..1 ('I':lf!,t!
lJ:u':t Ill'J]'a,lia dos oHif'Ül.f";
11) (li' nmu re.to tell'P:'U Ik:" pro!)}';:" li:.!:llld,) :t" ('~taç';e' c
I),l.í(!~ nn 'IU:\I'll'! ccnu-nt !' (I<- tanto- l'il'ellilo" (i,' :1Y;"i,I"t>ns
01" nuv-udio qu UII'.!" p"\ig-i(k,, 1>'11" ~ Ilr\'('~~illa,Jes d<J-rl'lil"),
1\1't. ~l." O (,n'("..tivo do ou-po tlc Homl.eit'os 8ú;"j U CJl1slgu:v!» na i!lI,p,lb uuncxn \. ~; pllit'JH.lu sei' altCl';tliü I"':' ;(:-[0
<In Poder

Lr~i.-l!"t'll'o.

Art. 4," O errccttvo ;1_,'11'.\1 ,';('1'[, rli .... tr-thuido pcto csr.rdollwio', ('~l.cHio)-nH'IlOi' c l'i tUllll':lJl~:ia': cuu i!!ln! numero de
IJr~u:a" ,
~ I, o Fazem p'.rL\1 di) c-t.ato-m uor
o e -nunan.luue , o

f?('I":t.l, o a"si"f,(~i\t\' .to matert-J. (l osststentc liu
" ~'·"l',·t:ll·;{j, o qum-tol-mostro. o ill>ip:,t:t JI' <1;1 ,')11'
t,aifll'ia, o I.' tos »u'o.rc l)~\<:l·d()l'. <) iuspoctru' do s('I",i,:'-'.~ . n:':· r-iu,
"s 11l1'di'I,)~, (H l'ilttrnnec-I!,ir.o •
illo<pectH'

lj;)"~":I,I,

";2. rnze.n p:trLe do " ..h ~O-1ll1'1 '1' " ,;' )',:.""Il ;-;lj u.l.unc,
I' al';!... nf') qll:tl't\'!-ll\"s'l',~. li" 1)l':IJl('i]'u" ~;tl'g-"lltu.'J cheli.'< ,'-e
(jl1leil\a~, 'i jwin1P,il''! ,~'I!'.-':(','" lIw':q' (il I,nc:t:l, o 1.1'il'1 ':1'0
Q

.~:lI-'-!C 110 \·'.ll'IIo,'teil',Hn'>J" .

. :'*

.t.: C:!'!,I e"m!JanllÍ;o, 'Ji'l{~ compoxta
t('~"'Jll", ~1'1'-, :>Ji'p!'r<, "11\ primeiro

do

\llll

s.u-scnto.

cnplt'Io, um

.-in,·u s~';:Il!ld,'~
s'l·:,:,'lli,,_,. ~"II!I<) um mcchlníst:i, dl("!' J'OlTit'is. S"II'" dnu~
llnéhilJisl':I~, ott '" cabos d... ('~'I;I;t,ll'a I' !17 !)'lll1!' ,i!'"".
!:i ,I." Eruqua.nto não (:,il' consu-ut.to o alo.:tillCi\lo 1':1.1';( u,
sr:d;\ compcnnta, pih Sc11'<t " ;ll1p."sf..:t com :ts praças fi 'lI' ser-vem
II:~ io:tll,la ,Ie l\\u:Jic:t e !I;\:; o!!kil\:IS, at U l'ulllllletp dO' seu

r-nocuvo ,
.ut,

:J,Q P<)I' convnnicncia da disciplina, u cl!c!"e li,)

vil» Ile <)/ee!l'id,ludc, o Uit oHicin:\ Ilc

,~or.l'('('il'US,

,'ler·

o (h o!!kiILl de

ACTOS Do)

ronen

EX~CTIVO

plnturn , O <In omctne (11) pedreiros, o contr-amestr-e da, ban.la
de mus.ca Go [u-aticn de pharmac!a soi-ão graduados no posto
de Sf'guutlos s u-gent-.s, quando não sejam íurcrlcres cüccttvos

desse posto.

Art, O." Os cargo" do eommaudante, Inspector geral o assi-tente fio mater-Ial serão exercidos por omctecs (lo exercito
com o <;lI1'SO .10 oni!cnlml'ia militar c que tenham, pelo menos,
(O primeiro o posto fIJ nmjoi-, os .íous outro, o de c;lpitiio.
§ I. ° xsscs oflki::ws s"l'ã.o nO;llfl<tuO_,' por secreto do (1O\-01'DO.
§ :2." O., cülekccs do exercito. exercendo cargos no corpo
de 1IO:ll]JGil'OS terno as potentes eonsiguad.is na üt\)clh n, não
podendo SOl' gt-adnados nos postos Immoôtatos.
f;; 3.° Par-se-hão por decreto e carta patentr as nomeações
dos demais crüctaes do corpo.
Ar-t. i.o O ncccsso ao s postos dos 0fficinm e praças scr.t
gradual c succo-stvo de alferes a majcr', de bombeiro n primeiro sa.rgcnto.
Arfo g.~ As nl.ga~ d.} posto de ma or sel'!to prceuchhlas
por rmn-ecimcuto .
.u-t . O." Ag vagas do ca}JiHü'i' c tenentes serão preenchidai á razão do UOU" tcrço • por rnorecimc.rto o IIlll terço
por antiguj,'"olc.
p.n-agrupho uutcc. O facto tio ser o cboro de classe não impode a promoção por merccímeuto ,
.u-t . 10. A.s \-agas de auercs 801'50 prccncludns }1010.$ oülelo..~,; Infer-iores mete antigos e hnbttítados, tontto rnuíto em
consíderacão o comportamento e os toes serviçus, c,)ill}lt'ov1\<los
pela certidão rle assentamento.

§ J. ° Os oütclccs illfel'iol'e_s a Il11e SO retere o prcsouto ariígo
são; o s,H'gento njud-mtc, o sargento quartel-mestre, o'> l°' SIÚ';.::ontu_s de /lIeira., os ]0' sargentos das omcfnas de muchinns, de
telegraplun c (k soguuos.os 2°' 8().I',-\"O'ltú~ de nloir<~ o o . ';:0< sargentes onccüvos chefe_ (las oflh-inas uc ptunu-a, c rrrotarta e
olccu-íctdadc,
§ 2. são. nlém ,laqnoll<t>l, oondlçõcs para. promoção ao
posto de alfcres-o) tci- menos di) 42 annvs (le cu ~ole ; li) ter
11I1lÜ de quatro armes de sei-viço no corpo : c) t,'I' sargentcudc
uma. das companhias durante seis mezes,
Art. 11. A promoção dos oütcíaes será feita. mediante proposto do cornrnnndante, que apresentará. ao :\lilli~tro urna list:l;
triplico ccompaunnda (las rcspecttvas rés de câlo!o,
Paragl'apho untco. Qlw,nuo se tratar de promoção no corpo
sanitarío, será obser-vado o principio de antiguidade,
Art. 12, O íntersücrc pcre os aceeasos ser-d, do deus nnnos,
podendo, todavia, o Governo lançar mão dos que tenham um
nnno de exer-cício do posto, <l falta absoluta de crücfucs com
p

aquelle tempo,

43n
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Art. 13. O!; otâcíaes que 00 julgarem prejndtcadoa nas
promoções por merecimento toem \! direito a reclamar, dentro
de 30 dias, a contar da data do decreto da promoção, contra
a qual reclamem, sendo a petkão i-cmeutdc ao Ministro da.
.Justiça. devidamente informada poli) ccmmcndnnte .
Art. 14. A grnduecão dos otâcíacs cbefc , do classes no
Iw~to tmmedíntc l~ facultativa.
Art. 15. As vagas de modtcos ndjuctos "Cl'ão pccencuídes
poi- doutores em medicina. que se hahilitem em concurso,
feito perante uma commtssãc do tre, mcdicos pertencentes ao
corpo. de_-;ignados p(}IO oommaudo .
Art. lü. Não serão mais accettcs. pOI' convcmeucra da. díseipltna, serviços gratuito!! de pessôas este.umas ao corpo, quo
não sejam expressamente determinados por lei. Os que servem
nctuatmentc serão conservados, ficando dispensados do conI'IU'SO

pnru n nomeação.

Ai-t .

17. As vagas de

ulmrmnceuticos adjuntos serão

pl'ccncilidas IH))' phurnt.rceuttcos dipklllaAos que se hunítítem
em eOIlCUl'SO Ib!:r, pcrauec lima «ommis-âo tle tros membros,
scnnc um pha.I'm'1e"lltico c durr, mr-hcoa, toõos (lo corpo,
(k~ig:n:),<!o; pelo ccnimando ,
Art. IH. nos eomuussões tio (jt!!' trataru os arts. 15 c t7
rar.t pm-Lo o iuspcotor do sen-it;O samtar-ro do corpo, como
presidente, lncumhludo-Ihc, de accôrdo com os outros membros
dl'''igntl.do~, orgauisar os progl'rt1l1maS (l íu-tru.ções para os
"UllCU!'SOS, que g':I'ii.O
scruj-ro
touo- lHC li:tntc uma prova
v-ct-ipfn, uma orat o uma l'l',üica.
,\rt. HJ. Couctuidos os concurso, cuja ln.crtpcão scnt
nnnnnctadu cum 30 .üae (Ie

ant.<:~cc(lt'lJdtt,

:1

c.rmrui-sâo julga-

.loru far,L a crosstucacêo dos coucm-rcntes, rcmouendo-a au
commmdo, ncompannada das provas e~cri]Jta-<, cnvíuudo ostc .
IH'I'

~In

vez, 11m;>" outras (to !llinbü'o da Ju.ttcn..
Paragl':tjlhn untco. .\ nomeacâo rccaturã sempre em um
.lcs dous latldjda!n~ dl"'~ilic;l.,lo.' cm pI'illH'il'o c segnn.lo
101.;'\ r

.

- Art. 20.

Os postos ,lú -urrcuto-uudauto e sargento
qu.u-tet-mestre -arõc precuohidn- por ncmeocão do commando. sob propustas r'espr'ctivruneut.e tios assistentes do

pessoal c do matcr-íat, tnrormadas pelo insIICd,_-l' ,,-era!, escolhcndo-se entr,) O~ I' tmciro, e .,cguwJo,.; sal',o.:ciltus "e metro os
.to lllclhures !u),i>ili'..'ll""l" l'Olll bom C'ollllh,rhlllCll!,O.
'\l't. :lI ()~ IjJli,.j,w>J infe('j,ll'l'~ c ]Il',l';õ!d gl'aJuõtda.;; serão
nomeados P0l.' net o (I-> commaudc, medtanu- I'OI!CIIl'80, em
eonfut-ru idade com as testruccões que para Isso organizar',
:<;;1'1,) em attençâo as ha.hilitaçôc'!! nccessartas para cada
P<J'!o.
>l L" .\~ pvovae r-xhibklus , uma \l'Z classiftcadas por- merecimento. ser-ão presoutes <\0 cormnnndo, ('ol1t-()]I<IO:l relacâo

organizm!n, atém (IH. nota con-e-poudento lt cada. prova, o
J"lHJlO de Pl'l1.<.'it, a, data. do utümo arcos-o c o comportamento
de cada, COllCIU'!'I,n',_,.
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Será. pretend o para a nomeação entre os tees prtmotros cíasstücadoa, o que reunir- <ld condições de antigui dade e
bom cornpor-inmento .
§ :l.0 Niio poderão ~e apresen tar aos concursos para cabos,
praça e
os bombeiros que não tenham um <OJU!O pelo menoss desargent
os
pat-a, 00 outros postos Q.'! cabos, forrieis e aeguudo
ecnt menos do seis mczes de exercic ic do posto.
quo,
,§ 4.° ícsccptuam-sc do antorto r as pmça.'l de prot
s e prijá tendo servido no corpo como cabos, forríeis, segundo
,
meiros sarzent es. c nluulo batxa, voltem de novo a. ~ osengajar
á
ate
concur-s
0'<
pnr.v
ios
interatto
do>
uIH>
di-IlCIUl
ricando
grnduacãc que untortormento tinham .
§

2.~

AI'L 2Z. Os 110-lu< de primeir os dal'gent os mostrns de o!fiopcran os da-, oâtcina s, pra';('1' l)l'rcnc hhlo~ por
de
eas gral!Jw,d;\.." ou não. lle-,:d~ que tenham mata do um anno as
-crvtcc (' rcconhe ci,h supcrío uuadc de Ila1;lIitaçõ('~ ~'..tu-c

ornas poderio
outr-as.

Ptl.l'ag:rapho unico . quando não II<lUYet' IH'.'_~'.\ alguma em
mais
eoudiçoC's llu preench e!' o logar, l"el':t designa da a praça
.,
dirígíkl
para
oütotnu
vn
respocü
da
antiga
mnís
ou
<l.
g"l'adnad
neste
exigi,j..s
os
requisit
O!;
com
!\I,'!llm~\
{'
('1100n[l"
~'()
que
até
ttl'tig-,) •
.u-t.. ':: r. ('i\l';l <'S postos de corncto tro-mõr , n.cstro {la
lancha, ""nl.;·:I,III('':il·~' da bnndn de musico, podcu; ."['1' noao
meada." lll',~\'a". cvml'l'O nltbmcn tc hauílita dns. sem [\tt,'nç~o
tempo de serviço.
Art. 2-L o:; sr-gllnúos anrgcntos, fol'l'jcl.~, cabo." e tomrobeiro" podem ter- a graduaç ão do posto tmmcdí atc como 1l..
compcn sn de l.on-, s-i-etcos 0(1 por convoní enoía de llisciplill
A1.'t. :!'l. li Pl'Cl'lwl!ill1f'nto lb" vaeas de uomuct ros se verífi,
!iear'Í, po,- aii,,;ttlll)l'lIl'J votuntm -ío, 'Jhl'i~and'"", (l ousto.to
servil' por quatro annos.
M L" Silo do.unue utos exígido s pzu'a o eng:Ij,'ll li'lItl) : a:)
c menos uc 30;
Jl\'OY;~ ie,(ml dp IpI' nuus 110 !~ :l1l1lOS de cU:,l,le
[1";' l'~r-l'ipto
I"~ n.ttestrulo ,I" h"a ""wl,w ltt; c) r.on:;cnlílllC'1I1C)
: d)
dos P[W,~, .i"i/.d OH tutores. sendo lI(()JlOI'C" li\' 2! nnnos
parecer du junta mc.nca do Corpo em in-qu-cç.lo ~\ que S{'j·;to
submct uao. jn-ovnuuo 101' robuste z l'hyú(;;1 1J"-.ta\lt(' pura
serviço il(1 bcmteh -o o hua scude .
!'i ~." Si o cn.ndida In iil"('r sl'l'ri,:O 110 C'xCI',~it,'.l, na armodu
dc
ou na ü.n-n. polid;d , I) IlU(' lhe t!'Il"i. preíer-cnoíu em ig-nal,la
ornoío
de '~n!:üi,.X;c~, cnncoir endc com dvi!; que não tenham
(; lndu.pe n-avol (IUC
aprÍlYeit.;~\-('! par.v ns oütctna s, l)lI~[al',~ ~
apresen te a l'(\Qlwd i\a ('S~\lS,L
pe§ 3." "'o.~ requvui mentos tlirigidu~ a') couuun udnnte,

dimll) p.nw vorrftcar-

ju'aça.

os candida tos tleulat'ar-ào a uacto-

nauôa.t o. í.tnn-. estado. «ructo c ~e sabem ter c escrc ver. não
§ 4." ;,'/1<) 1'l>(I('l"ilO assenta r pr'aç.c Oi; indlvldu os que
snibntu 1.-1' c oscrr-ver-, excepto ,.i rocem eocnon' os. quando
huu ror gl.'[\_:I'!c falLI luva o servi..,,),
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,\1'1. ~u . . \~ prncas quo completarem o tcuu,o .to scrvi,,'u
!l'ri'" b<ti~, PUI' cocctusão rle k~IllJln u ~el'iI'J oxcluidns, !n;.:o (IUf'
;c quitem com n Fazenda Nacicnul.
pavngmpho untco. Si, porém, desem-ern continutu-, upre
sentarão l'l'lllJerimcnto c .m oito 11i<t> de entcccôcucra. sondo
submcur.tas li ins;J0c~il'J de samle e, si julgndas promptns, uverem ti ,lo bom coruportameuto, 1101101'<"1, o eonnu.urdo rC()llg:..jal-<ls
!Jor mnte dons 'UHlOS .
.\rt. :.:7, O motlíco e'-'~l(-'dalbia de ruotesuos de OII!Jo>" (I

dentista, a mostre do gvmuusucn. e a da b mdu de musico

serão a,'lmitt!uos ;1, scr'vu- 110 eoi-po, por- nomeação .10 Minlstrn
tln, .luxtiça, sob proposta do commnndu.
foi L° Os sl'll'viços d. qualquer deites SOl'aO ,jiSpCJl8;l.do~,
qu.mdo o novcrno entender conveniente.
§ 2.° O m",tl'c tia. banda ôo mustcn, em servil;'> fura do
'lllal'tcl, u-ant o unlformc .to corpo com dtvtsns de primeiro
sal';!,·nto.
\ E.'\CI~lJ::'lTI);-' !tATlI'JC.\ :'-'E"-AJ\O"O:;-DI;~I;""T<J':

ArL
(11[('

~8.

O" von-tmcutos dos "nh:iaps, praças, e

se rcrcro a .ur.

l1e~i;.(n:lç~j(,,, do

~7

serão

O~

pf~ls'nl

consigun.los lia lahelht

;,

II sub a,:

sul.lo, etapa, gl'aHlicl~':flu, em conl\.ll'nli(!:l,,['· com
a ltieral'c!Jia c rUn,;\,~jes -Ic e;l'1" um .
Art.. zu. Os ontotuos .lo que trat:t o art.. n- c I)~ c-uccteusto.,
a que ",n rererc o art,·!i CuIllCÇ;H'?!<l a. r,Cl'ce~.('I' "f'll~ venetmonn», dó' !la.a. em 'Jlhl se alll"):;C,IÜl.l'p"n nu em'IIP. ns .utuimlo ns
l'cspeeliv;l" l'IlI}{',:ve,:, ,I~ accül'.lu com a or-dem du sorvtco ,
AI'I... m. O': crttcmes promuvidos vencerão o sol. lo, Ih datn
110 decreto üo promocêo e as gl'atilical;ucs e a etapa da data de.
publícoção em ordem do serviço do corpo.
l'<tl'i\graph'l untco. As pencas en~;\,iadl"s e as que tenham
ace-sses pel'cebc'l'fio o soldu c Chjl(l" nc pi-tmetro C'ISO, e o
001010 no sugumlo, .ln. {hl. I. dos cng';Jj;l,HICnf"J$ e dos ucccssos ,
Art. :-l!. O ,,<tJOI' da. etapa "cl';i, (J mesmo pam, os oructacs e
prll.:as n em numero propnroionulaos postos na seguinte conrornndadc: cul'unel oito etapas. tonéuto.coronol sete, mntor
seis, capitão cinco, tenente quatro e mcrc, e nfn-ros (l'''ÜI'O, In.
Ioi-íores, ;,rradu;vlo$ P t.ombeíros uma.

Pal'agra.pho uuíco. O vai VI' du p!.n,pa sce.t üxado annuatmente

pela Icí oreamcnttu-ia.

AI'L

:~2.

O sold» dos oütctue, e pmcas onccn vas o i-crer-

mudas »ac esta sujuitu ~I, de contes para pagamento de

lIi\'iu~t:o,

a não snr- contrnnntas com a Fazenda xecíonet.
_\I't. :·n, E' j ermittido aos omctaes onccnvos estabelecerem cuns!gnaçõc> mensaos com prazo lho, desde quo não r-xcc.tam a Impor-tanciu Jiflllid;~ do t'espectivo soldo),
l'al'agl'::tl'ho untco. Para serem validas, torna-se preciso
communtcal-as por cscr-ipto ao ccmmando II<J corpo, que as autoi-izurã, em ordem de s'll'\"iç,.l, depois ,ie inllJl'm:ul<ls pela. Contit,lul'ia.
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Art. 34. As pragas: de ,prot n50 pedem fazer consignações

110 respeevo soldo.

Art. 35. Perde e direito <í gr.ltificação de exercício: _ c
offleial com parte do doente; o que estiver aguardando inspecção de saúde ou rettrma ; o que for suspenso de' suas funcçof's
ou estiver preso disciplinarmente sem fazer serviço.
Art. 36. O offieiaJ ou praça respondendo a processo civil
ou militar perceberá soldo e ctapa ; st, porém, for condemnado,
vencera, o omcíat. soldo simples e o valor de uma etapa. a
praça de pl'ct um terço do solde e a etapa,
AI't. 37. Os oütcíceae praça ccn-tdor.idce auscotce oão toem
llil'eito a vc.rc.mento algum.
Art. 38. Os crâcíces c praças doentes do hospital perco\JC'I'ão, apenai, acuonce. meio e estes a quinta, parte du soldo:
si, todavíu, asim estiverem em consoquencla de ruolestía, contusões, fer-íruontos adquirfdos IJJll eeto de serviço, nada lhe..,
-erã deeccntaoo.
Al't. ;'l9. Os onlctces c praças roceberêc a etapa pclo hopital e o soldo por inteiro, no dia da alta, salvo si motivada PUl'
ranecímento.
Art. 40. ús engajados não toem dir-eito à etapa no dia. do
ollga~ameuto; e os excluídos. qualquer 'JU8 seja o motivo, :10
soldo e i gl'ati!i<'ação 'no dia dit cxclu-ão.
Art, 41. O reformados c.n tl'a:.amcnto perder-ão d'.lll~
tlwçoS do soldo . a rorcrma.
Art. 4'2. O amei..1que stlh.~tii:Jlr oUU'iJ de maior categor-íu,
tcrú" arem dos respectivos vencimentos, mais a. gratificação
110 suusfituluo, ccmtanto que não exceda os vencrmonto , deste.
.trt, 43. Aos oütcíces infel'iol"~~ promovi.tos ao posto de
alferes e aos c.rpítãea elevado; ao ,I.! 'Jl~;iúl" mandará. o eommau-

dance abonar pula caixa de economias, sí esta compu..tal' a dospeaa. a. quantia de 4DO$, aqueücs. c de ÜOO$, a estes para proparo de uuitor.nea, sendo essa imporjancla descontada em
pre,taçõ '8 u.ensaes da quinta parte 110 soldo
Art. ·H, O mc-oureteo L'Ú(:-~1.'el',l .ncnsatmentc 50$ para.

quota-as.

.\.11. 43. O cülcial incumbido <Ia h.sjrueção de recrutas,
dos eeercíctos de iutaut.u-lu ãs praças, perceber-ã a gratitleacãu
mensal de 50$, desde que íaça, t(ldu~ o~ cervtçcs de escala,
Art. 46. O o licial CnC<l.I'I'Cg-,\Jü do ~"'i'viço de registros I(~

Inceudíc, ieoctora a &\,l'a.tific...;f'Jl mcns.rt li') 50-; e seu lljmlant.,Q
it de 30$000.
Art. 4,. O oüicial auKiliu do <,,,:.-;j4note do material 110
ser-víçc das obras e das oülcínas, 1.'::'1',[ a ~la,tifieação mensal I!I)
::';0$, dellde que faça. os.acrvíço, de escara.
AI'/.. 48. 01:1 infel'iol'€B.lllo~tl'l)S ,!:\~ omcrnee toem direito ;1gl'atHlcaçao menear de 20$000.
Parugraplm uuico, Ri contare.n, oor-ém, mais de dez anuoa

de praça,

~[H.lO

etueo âe.ser-víço de

@Wcjn~, terão
'<~.[';i elevado a

a. gratrâcaeão addiciona-lde 10$, que

nttlngircm 1,-) ounce de eer-vtço».
Eucullvo -

tW'l

sobre e-sa

15.1: quau.lu
23
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Ac:rOS W

PODER E1SCUTIVO

Ad. -1!J, A's Pl';l(,'<I'" '!'II: II':d':llloaI'Clll nas onteínn-. a~ em.
Jll'C'gadas como coclu-jrcs, nu ~;Cl'vi,:u do registro:;, c otu outros
CSPCCi<lC'3, l'OUeJ'(( ser adJill'atla uma gr<lt.itiC:I,ão rueucn I do
lO):', 1el1110 em attclJi;'ao n- Labihtnçóos, a. <ts",iduidade, comport.uuouto c tempo de cxcrcícto do cfhcio no C0I'pO.
l'::lI'agl\ljJ!lu mÜCJ, Si oontcr-em , por.tm, mais de (Jcz nnnos
de :;CI'l"iÇIJ, sondo cinco Jl:1 e;:'W'cialilla'.Jc, tm'5o ~'ulH"'" cs-n. uma
gl'atillca~'I\O) addícicnnl de ;,;::., (JIl() será r-leva-la a 1O~, quando

attingtrem 1;) anuo, de

"'e!·\-i~·')s.

luto ~,q. As gl',d,iJk,H:"('< abunrulns por ."'l'l'riç'J ospce!nt do
aCCUi'UI) com o; nrts , 1[" 41i, 47, 48. p.nagmllhu unrco o 4\),
cessarão logo que o offluial ou praça por qualquer- motivo (>
deixe, e podem SOl' ausponsus pru- tempo iudcteruunado quando
não a,·]\WI'('0;l111 maía.
Al"!. ;'J. As 111\1Ç.l.-: Il" I]HC' trata o art. 2,), paragrapho
muco. pel"l){'lJLTilo <\ lIhl'j'l rk -HiO réís, de,,!!e quo tennam tiúo
bnm pr'o-elimuuto o !U,>"!,I"(]O HI)fiJ1i'J (, ;j"o;l.o paTa, o ;,-cl'.1I;O.
AI'I. G'!. li S,U'g'l'l1(U (~.iIl(LlJlt.L\ (' o ,-:aq.rclItu qunrtel-mest re
fCI'!I'J !l ;.[l'.l (i lici1\'ii', 1115 ;:o.~ meu-nos ; o' pnmetros ~al'l!C'nt<)s das

{'r-mJl:~1I1Ii:t"

de ::0.':;0

(' r.s

j~lI(,}'jol'~~, connuau

ando l'-(:U':l"-'i:' ou postos. a

00,

p.an-au.to nrn -ru-gcntea,
nào cxccdeuto .te ~'.'i~ mczo-,
pcrecte-ào a gl'af,U!caç;lO d'~ :!O$ rueusaes.
At't.. 51, O~ amnurcnses terão a gl'atillca,:1i.o de Vi" mcnsneg
e DS all.':ililll',,-·,::t tIl' j(I_~, dosao que sojam e~('<lbll,)s pai-a scrvlço
de primeil[\. pl\,mptillfio.
Ar-t.. [ir), O~ infei-ior'es I=l'atIuallos e lombr-ü-os que tenham
ma!s de 10 nnnos uo r'l-,t\,;~ c que niio percebam uenhmua das
gl'atificaçõe:- esrcctucadc- nos nr-tc , 48, 49. 52,53 {' 5-1 perccbCI'50 11- .!c 10$ rncusu->, que 'c etevora a 15~ quando att.ingircm
l5 nnuos de- . 'eI'Yiços.
Art, r,fi, Os runsrcos tcc»i dil'c'itLl:i ltwtHie do pt-o.lunto das
tctl'ab~ rcmunovadas ua sc.onnte l'ClaÇ~lll: mestr-e. cinco quotas;
oonh-n-mo-tr-, quatro; músicos mais habcís. ÜC,; os demais
duas.
pnrnm-apho 1I1lÍl'o. O (11',;01\;(110 110 nws!-re da )';),11'''' de musk:~ scrã de :!;j0t- ll\PllS;'C'. pa,C'P" por ("Hlli,! ,1;\ 1'1..]':,;" dc-tinnda
A'I'I, r,~.

o" ,',(':ru!l\!o<

ção, emquuuto dur.u- a

~a_,rgent".;

lJr;~tie;~,

no custe!o tia mcsnm.

i\rL ;·,7. us ojlieii'l'.~ ft",'_'!1 (Íi!'('ilo ú cn-u rtc rnorn.ua no
Illl;ll'lel OH suas jmllH,'.Ii,,<;Úl'~, purn. 'IU!' ]O{}-,~:Im attondct- C01H
pl'c';(rz::t ua urgcncias 11,) servíç».
§ I. o jcmqueuto uào lli~jmZi'1' o Governo de (',l"aS pai-a todos
I); omcioo-. os que HI\'I',U'C'I\ ua-s jJl'oximi!ladcs ,]0 qunrtcl nn
;it'f':! comprouendldn entre o Inrgo do Machrulo c o Estacio de
Sá percChOl'iI'l, jcnn. (~!lIgllel de casa, ua s{'gl1intl'.~ gl'atifica.-:õI'S:
"OI'vlll'l, ~!~O,.;;; tC'H"Ilt.C·'-'''J'VIH'!, ~! ;Il:--:: miljOl'. ?IO~; capitão, u:~o.S;

« (lUcres, F:OSDUII.
:!." O olJki.-.l que, 1'01' ('oJlvellillnda pl'llpl'iôl C com per.

tellcnfe
~

mi~~{,o

110 ()omma'"lo. I'C,.:i,\il' I'Úl'U (}('''s..'1 zona, l'\1'l'l'c!Jcrá. <ls
em '-igOI' anlrs ,le,!C' l'e3nlamento. .

!<T~lfilic~lÇi";C':

acres DI) ND.e.a axexmvo

4~5

Ai-t . :3,8. A~ ~!'::tt.ificaçuos em conform idade com os nr-ts. 45,
46, 17, 4'l, 49, 5:1, 54,5:") e.S7 só serão pagas dcpois de con.edí
a l'espeet h-a y('['kl. pejo cocgree so. vigoran do at~ então dn
as
marcad as no l'C';iill::tll:l'lltO em execuçã o antes da promnl gaçâo

de-to.

ATTRIllU l9iõES

Art. :):l. (J comm- ndcnto é o respons ável ãtrecto pela
a,lnlinistl'ru;i'L, ;<"1';11 c .nsctpu nc do corpo, c obsos-vancin cxnota
das prCSCl"ipl:õrs .to recntam ontc .
.\1'(.. UI), Cornpct e-tho;
§ I. o C'l!'j';'~p_ln'l;>:'-se COIll o ~IiIli~tro da .lustiçn sobr-o
tiHI"~1 cs a,~'F_J1to' rr-lrtivo s á admints trnção.
de
nove
rlur-lhe c')l1l.r"~n,C',lI-'l c-u accordo com e-tc estatuto ,qllf'.
c sobro
allllelle s CU':;I SO;lh:~O uib c~teja, prcvtstn 0'1 ('xcI'd:t os Hmites
!lo ~1I<l. nlçado .
§ ,,!, 9 r'oircsp onacr-s c também com todas as aut.orid ades
c;,,1.'; c militare s, chefes de repa-ttç õos dl'pe~Hlente,~ dos drvor808 mlnísto ru» 8u1>1'e rrutcrta atüncn tc 1< 1;011, oi-dom e dosampenho vos scrvrco- a e-u'go do corpo.
§ :3.9 Eng-~Ijai' c rt'C'l1ga ju' praças para o 8('.1'\'1<::1; puuil-as
,
rouv.. r-as. f'X,~~lljl-;lS, protuov cl-as, tt'ansfet -Il-as do limas
as outras C(;!lll':"I ! i !~. ttccncrat-us o rlispensal-as ; tudo dopara
aef'{lI'dQ com ~ ~ pr -scr ipçôes rogutam cctnre.
§ .1. 9 Providu ncínr sobre u illstrucç iio dos onlctnes e praças
SObl'C o serl-i,;l interno e externo no qu-u-tot, ostaozc s c po.tos
aob.e m.ctcrlu ! I' tl'"balh o, de rncencto. PPOPOI\(!ü ao Millistl'O
as medi<)a~ l' attoraçõ es que conven ha adoptar- an!'l de tel-as
com a maior lll'l'/i'iç:io possívct.
§ '3. 9 Imp-u- a0S orucíues as penas eat.tvcí s por r,.lt.as dtsctpuanr es. !woJ1onuo :10 Miutstr c as que não furem .Io Slla COII:potencía.
~ 0. 9 I'al,I:\'<l.I' din r-lameu te em ordem de ecrvrco
as liceuças, disp('Il~:l~. castigos . elogios e todas as altt't'aç;Jf's que dfl
qualqu er rtirma influam sobre vencim entos dos crüoraea
praçns , tu,l') c ,pWJ'/U l'j' movime nto de cntl'~tda c satnda o
(:e
dinheir o pert('lU'ctlfe ~i Ctixa do «conomtas Oli rle flencflcnl:cias.
rmfhn, ;:t.~ ordens l' occurre netes que so devam toi-nur- pUhJiC1S
;
pru-a coubeei tuente de to.to e pesscaf .
.~ ~." :\O,IlC:H' slIL"tituf.os para os vaeioa (';u·::!,,,.'!,
o
osuver pl'e,.;~l'ill(·), dp.;i;na l' as compan hias c esl.açâe conform
qUJ
devam ser rir os ofikhe,, ; subaltc rcos, c tranrort t-os sdeemuma,,;
I,al'a. outras, S":-iltntlO;!S conveni encíaa du servrco ,
§ 8.~ Maild:ll' ~l. rn-pccçã o do aaudc orucioe s o praças,
quando ücontcs : ;lssiglla r as fés de oficio ,Ic,s orúclaes
as
baixas da,,; pmç;t'~, autncn near as coctídõcs : cllcami nhal' , rcqucrtm entos dirigido s :is outor-id ades superio res; remeueos
r unnualme nte ao l>fini~lrn, na época por eüo fixad'~, um rdat'lrl
o
uetalha do tio movime nto geral do Corpo.
â
n," l~lt'lI·k<l.I' tO"ll~ os uvros de cs-n-Ipttu-açãe por-tou-
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cía d,) poseoa! .~~ I!O mat eria l, concentos á eoc reta na, asststcnpha
rmn cia ,
teno no, ar-r-viço eaui tario e pra de
mat eria l uoccssario ao sercom
a
aroriz
Aut
§ 111,
a ao" respectivo>; resp oncarg
do)
fazen
o,
corp
viço e «bens do
gos jnlgittlos em con sum o.
arti
dos
arga
desc
sav ci-: orde nar a
exam e de todos o~· a ro
a
par
ões
mtse
com
§ t t . Nom ear
mctcrtc.I que se torn e
do
nto
ame
ügoa roruocídos c par a ,julg
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paragrapho unlco. No impedimento do commaodante ou
do ínspector geral, o Governo nomeará o omcrat ou oâtcraês
quo o'! devam aubstituir-,
Art. 65. O assistente do material é o auxiliar- ímmedtaeo
do Inspector g ern.I para a. fiscalização de tudo quanto se referir
a material.
Art. 66. Cabe-lhe ;
§ I. o A fiscalização doi' serviços feitos nas omctnes de carpinteiros, segetcos. renetros. mecaníccs. correetros, pintores,
clectricistas e tele rr-apluatas.
§ 2. 0 A dit-eoção das obras o reparos 110 quartel, nas ostacões. nas casas portcucentes ao Corpo e no material de incendío.

§ 3. 0 ,\. conservação do niatenur rodanse e üuctuantc, das
mcchtnas. appurclhoa o ferramentas das orâcíues.
§ 4. 0 O exame c íu-peccão dos artigos e do material adquirido para o serviço.
§ 5. 0 . \ organização do mappa geral de carga e descarga
;; sua conrorenete com os dos commandautes de companhias.
Art. 61. O assistente do material residirá lias Immedía\'Ues do quartel e nos casos fortuitos de auaencta do tn-pector
geral, rcsotvent sobre tudo o que se referir ao ser. iço do
muteetat.
Pal';t~l'a!lllo unlco. Será substituído, quando arastado do
exercrc!o de SlI;,S Iuno-ões. pUI' um doa commanduutes de companhia dc-Ignado pelo com mandante.
Art. 68. O assistente do pessoal é o auxiliar immodiato
do ínspector- geral em tudo quanto di.'lEel' re-peíto ao pessoal.
Art. 6~1. compete-lhe:
§ Lo uotuthar o serviço das courpanulae ; assistir e dividir
as par-adas, ob.- crvenôo o assvto e uniformidade dos Iar.tamentos,
dar os OXC1'ClCÍOS geraes do epporerüos : vigiar sobre o cumju-tmcnto intcgnl ,In, ordens do commando, por parte do>

omcrues e praças.
§ 2. 0 ()l'galli;;.~I' e trazer- om dia as escalas do serviço dos

cmcrecs. proced-e li Ieituru du urdem de serviço uo circulo dos
otüctuce ; [t'shtil' <i cópia tia mesmo. pelos inferku-er, íuzcudo-a
dictm- e co.uurh- pelo sargento ajudarrte .
§ :'." Roccbor c reunir as part~" dtanas e todos os papeis

que teuuam

oI"

SPl'

presentes ao inspector- geral; orguníaer o

rnuppu ditLrio Utl torça ,

Art. cu. () .e.srstcutc do poseoal residirá junto ao quartel
'-' nos ca-os lbl'hutos de ausencta do inspeotor- geral provtdencturu soln-e o que se referir ao pescat,

Parngrapi.o uuíco. So~L';i substltuído, quuudo l~fl1shdo du
exercício de sua-s Iunoções, por um dos commasdantos ue

companhia desiglHl,tlc pelo commandante,

Art. 71. O cargo de secretario será exercido por um oficial
subalterno, eceentc ou alferes, da confiança do commmdante,

.\1'1-.

-:"!. c'aue.Inc

~ I."

O;'gan:Z;l,I' () u"pe,lil' t~)(h a rÚ:'I''':>};lll(l'"jj'l, ~,'gHn,jo as
ordcn. J., cumm.m.Ie , reunir e Iev.u- a seu d-i-r-acho a curt'oaponõonoía a ello ;jil'igiua. e O~ papeis rclatí I'<)~ ,\ ~<;r\' iço (lUO tenha de
vtz.u-, rubr-ícar, authenttcur-, ou dotles tom.n- conhecimento.
!ii 2. a Tr-azer em dia fi, oscríptoração c nrohtvo ;la secretaria,
nft<l POtll'lldu deixru- suhii- uv roi'! o dccurueutcs, sem conhecimento
du commaudnu tf) n po' »ua, ordem, 111C(lia:lt·) roc! ho, nxc-ptunndo
a.qncllos que «ojnm necessm-íos á cara da ('I'U"}l1, cru horns tio
P\jllJ(!il;lllf', para e-ctarcetmento e Iktalh(:.~ (I;; scr-vlço .
§ 3," !:i~tl'ibuil' o sur-víco pelos nmunu.u.scs f' auxiliares e

c-cr-ipturar de próprio pUI1!:o os couuucv». para fbrne-hnentos,
assignamlo-os com o commnndnato, o i.1'~l-'''l-t'J], l!CI'<'.1 c o ns~istclJtc do m.uortal.
~1," COIII'CI'il' c SIIbs.u'ovor- as r;',~ .~(' ,\lli, :) " r:el'd,lik" que
j"J'Plll P,tl,,~lli'!'I~ <los livro s n. seu eal'~::N.
,\1 t , 7::; ()"'ct'ct'.I'í) sor.l s'IÍJ~ti(,llí.l", qn.ur.Io, al;l~j,«t" do
I'M'l','ki<) ({.> SIHts rlll1efJ'~:s, p-to nfliri.r! ,']",\~t('I',IQ deslguado
]",'1<1 connu.ur-l.uue.
Pangl';'\,plw umco. \:5:0 correra P'l.";t j;)'xn':i.~ ncm f.. v'lt
(J'IÜ',,~ ~l'I'Vj,:O~, salvo casos c:\CC;JCiUII;1.C".
Al't.. -: 1. Oe',l'g<J(lo(llml'tcl-nH',~tI'C" i'r'~ e';"l'dJo 1)<)1' um
"\I,,,d (~I'll'l r-ueutc OU :tl!l'I'f'~, lH\)pu~1<) 1',:!,; :\~,~Í$I{)nfc do
1Il,1l!'I'L·'" ,

.xrt , :,"

!1l('1I11lh(~-ili,':

~ I:' C()Il'~"j'YUl'

(~

perjaitameutc t!';.la,j'h
.rcondicionndee
;~ seu c,CV", -orumuntcnndo
do mator-l ,]
·,L!'j1!C'r cs tr.uro

a.l'l',~e,\,!açâo gel'al
immc(!i"t;-I,}lWiltC uo '\:;;,i~to;lIÜ'

aI'UI!";; ,ta

u'l ex tt-nviu (111" UCCUI'l',\,
§ '1." F,HCI' TH~sar, medi!' ou ('01lJ.a1' '.' '1'10' onu-ru- pru-a ,.
;J.l'l'dc,;iJ."J:t('ii." ou ]()!' rorneeídc POl' pcdí.k.s. )]:l') podenJo uctsur

,nl!ir Ohj,'ct-J algum sem documento visado pc!o tuspector.
!'I ::J,a gxtl'ahil' c assigll<Ll' os p8di,!o:;; p.rra os rornocodore- e
]J:~l':t a C<1I11l'r:t de I))'l.tcri:ü c oon-ortos, .1t'ÍX:\ll<]O-Oi! l"'gistl'1ulos
Olll

tal,j,'S,
§ .f. Ol'g,lnizal' e

regi~l.l'a\' os mappas men-eies de Jil,r,Ia.·
monto, arma.mcuto, equtpamonto, ntcll-i]j'J", 1Il11;(j',,, (' outros
di I'Cll',~()S, ClJtJ\\IIa.~ ()I! roth-a.lns rla carsu..
§ ;'." !{()CC;lCl' 11.; notas r('llIeHida~ I},':"'S h'I'JlecJ(lol'c>l do
mutcr.nt CIÜ1".<l'J dhri,1111o:nte, C'onlel'indOl •.~ r-c-j octtvus prüçus
u oxrrautn.ro as guins p'u'., a contndorta .
Ar!.. ,I;' O qutu-tcl-mnstre morará n.is ímmeuíaçõos do
V

quar-tel C St:l'ft sub..:;titlliuo, qnnn.Io atustad 'Ih, e cerviciu 11c suas
l'nne'."'L"', P'Jl' 11111 sut.uucrno. tcn.m!c ou all{','e~. iu,Ii';l(!q peío
asststcnto do matcrial.
l',u',l.grtl[llio uuic». Não Cdl'i'lll';i, para in .. ('::,i!~, nem ['adi.
outros ~cr\'i~fl', $'11\,0 C:l.:;;O~ cxcepcronae«.
Art, Ti. O comiuandante de cumpa:lhi;l, (, <.1 i-esponsavcl
peta l'ÍgOl'uS't :,ppliLa('ão tlw; EJjsposil:üe.~ l','glllam('[ltal'c~ eonCCI'IlClltcS;\. companhia. c quc P'H' clle (\P'\',llIl "CI' ohservadas.

xcros
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...: rt _ iS. Compete-lho:
1." Conhecer c appliG:H' U~ I'llgulQfficntos c ontens em
vigOI', a ('~eript\m1CJfh ~Cl'<J,I ,I'J Corpo c sobeetu lo a. dn compunh!a, pela quat zebl\\, co.u o rmxtmo nulrlndo, mant-ndo em
~

dia

O~

seus livros c to.tos "S papeis r-egulamentaras.
conheci monto perfeito do manejo c nipllonção
do. upparclhos o mateeínt empregados no servíco <lo íncendlo,
estando íamiliar-lzadc com todo.'! os toques de cometa.
§ 2. G Ter

§ 3. o Orgu.uizar c

as;i~;llar

as !\llha'l mcn-aes de vcncí-

moutos das praças da, oompauhia : recot.m- do thcsoureh-o pugador a respccti v a impol,j,lllcia ; l'M.CI'" lla.ga.mento 11;1.1 pl'.lp'a.'l
em pl'es"llf"a dos IJm(;hc~ slllnlt.el'llr)~ ,'a . .- i.mp.uthin, pl'umptos
qunrtel .
!:i 4." 1J.\:'lKtl",C por excripl.o das OCCUI·J'cllej;.\~ luvil1:ls na.
occastão 110;; paga mcuto.s. mencíouvndo u,~ »omcs da.~ pl',IÇ1S (pie
DO

não furem pagas o 0.-; meu \O~.
§ 5. G Roc(JllJ01' ti, contador-ín, nu 111'<),;;0 dc 48 noras, os
venctmout », da,; ju'acas uãc I'ag"1s, anm de o serem logo que

reclamem,
§ G. o Abonar <:UIl1 pontnalldado as 110(;[\,3 de far-damento a
'lUO uverom direito us praças, Inzcndn I).~ !'c~p'">CtiYOl L"1,);ç.\-

monto-

o na ca-a Ih ordem.
praças uào attere.u os unuormes e
que os t.r.urarn as-era.tos ; conscrvu- o.~ alcjamontos hmpos
o :13 camas cnid'tdõl'i c divpos tas em ordem e eO,11 nnuorIhS UVl'OS

§ -;."

Oh~J:v.l.l' 'IHC:),~

midade.
§ 8. o gncamíulr.u-, conveníontemcnto informado-, os roque"
r-tmcnos dos oütciuc s c pl\tça<: ,IR eompanhla,
§ 8. o Fazer OS' serviço- quo lhe couberem 1.01' escala e os
cxu-aonttnm-tos que lhe ro-em detru-mína-lus .
Art , i!J. O co.urnan.Iantn de com-unnta Ee:1~ sul.stltuldo,

quando u-astado de suas nmcçõcs, ou nos lmpedlmentos tertuitos. pelo S0I1 ,-,xvljulanío e Bit ause.tef..1. ou írnpe.limcnto
üostc I,do" alferlJ.-' <:')1l1Iila.':,11tnto.~ de estações de 1:1\\'1 com-

pauhia. prornptos no quru-tcl, succcsst vamentc 1101' ordem do
antiguidade.
Pa ragrwpbo uctco. :".1. f<I.Ha. .. tlm"lllt..:t du subanoruos tio sua.
eempauhia. a substit.uiçãc se fal',\ com o c..a.'.l.i\ll'a.lll;.~ mate
anti"" que não cstej;l. substituindo o sua commandonto do compttnhia.
AN. SIlo () tenente coadjuvante de eompnutun é o rmmediato nuxili.u- tlo rospocuvo commaud.mte, a quem auxiliará na
1~·.t..JltltoD<:ão (h disciplina <1 na '~Pl'licn.(;ao dos procou-e rejuía
nH!j;:,,~('~ l' ordens de sorvlço.
_\.i.t. xl, comoctc-u.c ;
§ t •G conhe,"o,' os

esurtpturaçâo o

J1a~)ci,;

n~gll!;l.lll('Dtl1i

c OI',ICIB

em

vigor;

a

.to compa-mín ; manejo e applicW-to (los

npparcthos c mater-ial uvados 110 servíco de tnccndtos, distinguir
com facilidade os ditlureutes toques (lo corneta.
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§ 2,0 Auailim- o eorcmacdcnte d,\ companhia nos pagamontes de vencimentos l' tac.tameato , nas revistas de mrdamento : omâm, em to.lt)s o> serviços tnteenos da cornpnuhia
em os quues necessite de sua coadjuvação.
§ 3.° F,lZCl' os servtcos qne lhe caibam por escala e aqucltes para que róI' cxtraordinanamentc desi-.c:nadu.
Art. 82. O eondjnvnntc de cempauhia ,;crá substituído

quan.t • a(a4at!o do exorcicio de S11M' runccões 011 n08 impedi-

mentos fortuitos pelo alteres eommaudant: de e<lação de sua
eompanlrla mais antigo. prompto para, o serviço no quartel.
Parugrupho untco. ,,"r, falta absoluta de alferes d,t mesma
eutnpanbia a substituição se fn.!'<\. pelo arrere, eo.nmandaute de

estação mais autlgo, pron-ptc para o serviço no quartel. que
não esteja substttuíudo o commnndante ou coadjuvante de SU\t

«nmp.unua ,

Art. N3. OS all'er{'.~ wll:malldanto'l de estações são auxíuaecs nos conunanríanto- de companhia. em todas as suas
ruuccões nos ,,-cl'viços rntcmes ao cnmpnuhia, quando promptos
no quu.r-tnl, e oube-thes o commando d:l'I tlivcr!:la~ estações, si
para elle nomeados.
Att , 81, lneumbc-Ihe<lo di~eiplll\a entro ~'! seus subordinados. yigiar pota applieaç,'wex'((·':I. dos. Ilt'l.!coíto., rCg"ularoental'Od c
ordens do ~on'iço; ~<lll{'l' o l\l~lH',IO o eppucação do matenat
usados IH\ cxtíuccáo de íucon-t!o e distinguir com Iaoütdado o~'
vario- toques de corneta,
§ 2,Q Oonucoera 0~Cl'il)lnr,\çii.) d~t compauhia o todos os
IJ,.peil;; do ser-viço.
§ 3.° A~sistil' o auxütnr o pagamento dos vcncímcntos o
tardemento 11u" prnens c n.uxifiru- o ccmmandante da. eorupaunia no!'; serviços int('r,lO~ .ln eompanhta, conformo lhe designar.
Art. 85. QUl1mlo de-tacado no oommando de ostação, CIUllpro-lhe:
§ I. o Pormnuecer dto e nouo na e~taçQ(l, onde ro~tt[jl':i,
não podendo dctto se afll·~t:<:· som peemtssêo ;lo commandanto,
§ 2.° Cuida.' cum o l:,d(\l' zelo por todo o mntcrtet c
muares a seu cmgu.
§ 3.° Dal' ()~ oxorctcto- rpl' nJI"~Ul prcscrtptos.
§ 4.° Hp{l!lisital' do iU.'Pt'dol' geral, P'H' totermeatc do
eammandante (lo comoanlna. todos o" objectoa e material preci-os para (1 serviço da estacao.
§ 5.~ Ol',','auizal' o ter em (lia a escrtptueccão :~o sua estocão
() cscctar o pesso rl para o serviço.
§ C_o FaZf'\' a pavtc ,li"l'ia 1l1t, oocurreocsas. de eccôrdo

§ 1. 0 ,,1a,llt!W

com o 1I10UO'O adoptadc ,
§ 7.° LJil'igir os traba.lh')1; do e'!(tincçâo de iur-endio, quando

correr a. sua estação,

at~

a quem c;\ilJa a dtrecção .

se apl'escnt:1r offlctu.l mais graduado
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§ 8. 0 Fazer a parte ctccumeeanctada do, íucendlo a que

comparecer sua estação, respondendo aos quedtos formulados
no modelo prop. ío, addicíonundo as informações que julgar
convenientes.
Art. liG. O commandante da. estação será substituido nos
impedimentos fortuitos pelo inferior mais antigo, servindo no
destacamento uu pur um omeiaI ou inferior que seja para. esse
fim desiguadu.

Art. 87.\s runccõcs (le todas as demais praça-, serão dctaIhndas no regulnmeuto do sorvíeo interno do Curpo .
CO~TADORn

.u-t . 8>{. A coutudortn tem a cargo o exame da receita e
despem do Ou-po, o processo de legalização de contas euviadaa
para o TllesOl!I',j c o pagamento des que lhe catbam pelo regulamento.
.-\rt. 89. E' da ccmpetencía da. contadorla:
§ l,v organiz<~çn:o e pagamento mensal dn.~ folhas dos offl.,
cracs eãect.vos e praças reformadas.
§ ~," versttcacão c pagamento tias fclhns das praças eüeci.ivas, OI'g-;l,lliZ,Hla~ polus commandautes de companhias e coarcr-l.tas Ilel,~ C~,,~\, da Oi-tem.
~
:~.o Escriptul'açfio dos livros precisos á boa rntentgencra
C discr-umnacãc lI'H dinheiros entrados e s cbídos,
§ 4.0 .I'lstl tic,tção de crodítos cstraoratuaríos c supplementa-os, ucompnuhndn, de tabellaa ttcmonscrauvas.
§ 5. 0 E tllji,,;l dos n rí.igos da lei orçumentaria para que as
despesas IIK,' c ccc iam as re spect.lvas l'abl'ico,s c 0" crcdnca
vitados.
§ 6,0 Lançamento de notas explicativas dos artigos e rutJl·i,.;~;; (las rota autur-iznfivn-, !lÚS pupcts conccrucntc , a recearilleuto e In~a ue.uo Ile dinheiros.
§ 7 • ~ A Cllllta.IuJ'ia runcctouav.t todos os ui<t~ uteís durante
a.~ horas tio e jhluientú de quartel, salvo C,lSO urgúnte e e'l:traordiunrrc em que seja necessário prclonga : ll,; trabalhos, ou determinar- que esses se orrcctuem em dia feriado .
.\rt, ~)O. As contas a pagar pelo cofre serão apresentadas
em uma vín , si a. despez:l correr- p ú l ,t CiJ.Il((l, de Ecouomlaa, a
qual sor-vu-a para juxttfiour- a cscrtptueaçãc do livro caixa;
cquejjas, cujo pagomontc corra pOI" conta. de ver bas consfgnadas
nu lei (lo crca.ucnto, ser.to 11111'esentadas em tre . \-ias, devendo
rcmoner-sc as pr-imeu-n r- .-;C'guuda â Secretaria do Justiça para
a nccessanu m tcmnizacão pelo Thesouro, constituindo a ter.
ccirn documento do arctnvo •
.u-r. 91, O p,t,fialllefltu de contas será feito sõmento ao"
respectivos _~ignat<.lrios, representantes, ou aos legítimos pro.
cu: adores, 1111'1 deverão r-enovar sua" procurações em janeiro de
ê

cada nnn-. <lh~ol'va,lb a n dgcnctu dn ocr-tldào ,lo vi.l:!. d,-, eoneutuuuo em janeiro c junho (lo cada anuo .
urna ,:;(0
.\1'1.. D2. 0" docume ntos rlo receita. constar ão ,k
vin, ueul::tl\l:h'l ;tS illlpOI'L:t1l':i<t._~ em ordem 110 serviço 110
CUl'pU.

.u-t. 83 .. \ importaucia, das contas de romcceaorcs aue
avlsa.ío s para »ccotet- as não COmpi11'eç~tll1!lO !1l"IZ') de oito
dias, .'lerá esci-.ptur.ula, em deposuo .
Art. (l-L A contado ria l'dil'al'<Í. mous vlmeate do Thcs JUro,a
1101' .cdcuutamento e mudiauto !'C(luisiçã) \10 c.nruua udo,
quantia. nccõssut-in ;'lS (k~pci'as com o pessoal , aj'l<;tanl1o contas
ecm a. mcsm c repartiç ão dentro de um mcz ,
Art. \%. As 'llUl.l\tiUS al)(l,thhs nos vcncrm entos dos oütctocs
c pl'i.<;,a,,; e :1.'; pr-ovenientes de econom ias renas no Iurdam entu
product o \1<\ venda dJ '~l'tigo; ínsocvtv cis
0'1 no r.mcuo,
~ol';-i" rccollud a , ,i, catxa de (~('(>IlOl\lÚS,
Art, !.lI., O ]J',~anH'J1~() me-nsal olil~' [,,11m., o retaotc s de venvos
cuncuto s w) nu'j, p'.'l' .ntennta mcnto, <Í "i~ta dos respecti
em
dOCllIJle,lf,ü;;, nscl'iptll1'.l,Il.j{J'''I', QOI'..!m, as ,le~lJcl.ns lln. lhtn. d"
aVllI
itl"i1lcl';i
]],-(0
'1'10
nct.i,
conrcro
.
::'
l'
r;'JIlc!ni
'ltlO se
.ua ro t1u peoprro mcz..
AI't. (),. Huvcnt ua cont:Hl'Jl'ia, {;ompa\'lim0.ut·j apl'o}l! 'hdo
parn. conoca r os ccür-s, Irvro-, .lu i-cocua (j '[(:':ll'Dl do ,10cum"ntu '> uc lm por-tanvia .
.\rt. ü:). O in:-;f!'C'otor dn. c0nj.'1.'10II'ia, o o o.lc:t"r,~g,\'d" () 1'03ponsnvo t poros tntlmll ld,:t '-'.l.rg'u ,h co.urule rta..
Art., V9, Iuoumb o-lho :
§ L" .b,;igll.t l' () cxp,~di"Jltl: l'c:a.ti\',) a tnnu-mn-õcs :-;0"1'0
orçame nto.
dCSllcz4~ c estado da, v·H'l><l.~ C.)lhi!o(Il::Hj,,", no
§ ~.o (}n,Jerb ' ai gulas de pngrunentos l'dt"~ polu tuosourcuu c as (\lmntin.s (tW1 lho ~e,i'tl!l C,1rl'l~g:;tA,ls; b,llÇ.l.l' o contere
nas notas de d<'.~pw.a~, 'pIando d -vtdemc nto prooc.sw tns, autol'iz:\,ndn () raJ.!:"\TI1:11Ll' ,",,"IIH'nll' ,lp:H,j,; dp terem o "í'.V'l·E -SI':"
,!,' «omma udaut c.
>:i .L'' Furnjul .u- ,)S pe,li,lo" ,\,:tl';t o oxpc.ttc utc o l11'"p,",r as
c
lIJe,lidJS (lHO jul'tfU' acertad as ao bom anduanc uto .lo ser-vice

°

'cs.
ás jH'aç,1'>; que devam sorvte COlHO am.mu- nscs c a,uxilial

:0;'1." Solicita r mensalm ente ,v 'llUtlll.i:\;; !lC"O surtas ao.

hat-,
p:tg;"nw l1w;; feitos dtroctu noutc p\'la '.'ullt\,l,)l'ia, e encarnln
ain\I:1 meusatm ontc, as conrus u pago,lr pc'I,' 'rucsou ro.
!'l 1). o Organiz ai' <1 u~dan,-,otn mou.ut da receita e dc-peze

do Corpo c aunnaim entc ll\\\ l'olawl"in sobre os serviço s , neoma.sp.cnhrulo de 'IH~MI!'o~,' Il1't.PI);L:-; que mcn-e esclaec cam os

snmptn ,

pro,\l't. \(10. O iU"li'CC'"r da COllt;("lol'i;t rluvu meteu' uns
nlz
xi uriuIn.Ies ,I,) quarte! c 1\:'0 corr-e ]';t1". Inccudto s nom
t.urro.s acrvíccs , .<;':Il,'" casos c\cnpci'initO".
l'al',tgl';. tpllO IlllieO. ~cr<í. su1,.,titllitln, (}lHtJl.lo ara.st;ulu du
oXf'I'ciei<J de Slla.~ f!lIICÇ-"',~ 'õ Ii"S illipc,lim Ollt"s fOl't'lito;;, pelo
the~O'll'(.'il'<J-paga,l{jr.

xcros

00
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Art. 101. O CM.:'O de the,oUi' eiro-pag a<lol' serã exercid o

li!ciril, a nop-e- um eapit;1ll 11\13, "i 101' tn-udo dentre o; da.lusfiçu.,
uposnllH'lV;:ão !;C nl1'á por por-tai-ia do xnutstr o da,
I;tda na r'J.~JH~cti\'l't p ctentc , si, porém, foi' pr-oposto um
tenente . a nouu-açào "c dará p~h promoção ao P()"to hruuediato.
Paa-agr-aphe unico. te» ultima hypnthe se, uã) l\lÍllc SOl'
cto
apresen tado o nome de um orücíut que não tcnhn, lJ íutorstt
le.'!,·,!.
A' t . 11)2 . .\') the"our -"il'(l'll a:rdul' compet e:
§ J," ROC:C~i'H"

nadas ,1>1

me.r-atm c.rte no Tucsou ro as q.rauua a dosti-

recollic. rdo-os ao corre etn presenç a tlu

d~,;~)eZ'l'l,

comma n.Iaute e -!o, cl.wicu lnrlos, tendo i1'11F~He trcs chavesr
ln-pecto
dtIl'orerites. rc"peet ivamen te ronscrv ndaa em poder dogudor
,
geral, do iuspector- .tn coatadn ria e do thnsour oh-o-pn
entrar
§ :1." lt ccebct- quaosquer- quantia s que hajam de
puru U corro com connoctmonto ou guia em íórma, autortza dos
pelo conuna ndante e \ rsados pelo tespccto r geral.
em
§ 3." '-\IJI>{SC!l/;;\r ao inspecto í' da. contado ria g uíus

dUlllica ta ôu~ dinheiro s reoobmo s no 'rucsou .o c diarínru eutcun1ô\ nota d t reccno e dcspcze do dia anterio r e os conheci
mento; das impol'l andas que hIH\YCl' entregu e ao Thesonr o. s
!'i .1.0 FS,'l'ipt·lt'<'tl·o livro d,' receita e despezo .los dinln-irc o
I'lltim.dos do 'rueso.u u ; o 11c i' ..- ccita e upspez:l. {la pharma cía
o da receita e despesa da. banda dc mu.íca ; o livro de dívidas
c desconto.'! e eonsignnçijes dos onterccs .
§ 'i. o Or..!aniz,~r iL>; fblhas rncnsaos de vcnctrncnt.», dos
offi"i;:ws enecnv os n praças rctcrmn dns.
entc
~ (LO ElrcctU<l.f o p.cgnme nro do>: doeumo utos ncvtdam
da eautndui-in.,
Jeg<t,li":do.~ e com nutoí-izuçâo tio in;<p,do I'
Al't. lO:!. O thcsour eiro-pa gnuor morara nas proxtmi dadoa
do quar-tel o não l;t[>;i outros serviço s, nem con'cr.t para
iuceu.Ho, s,.II'" ea,;os excepei onacs ,
po!' um cupltão ,
l'aril.:~I"a.ph<l uur-o . scJ';~ subsfltu idu
s. devendo em
ruuo-õc
":I,,.;
etc
iu
e).""l',~i<:
.t.,
lo
;:l,';1.~t,tl
quando
a
ta.es casos ser h.... taueo.vlo II ce-rre 1>01' umn conunrs eão nomead
pelo commu u.Io.
senvrço 1'A7'iJTAIlIO

](:4. O scrvíco sanun.n o H'r;1, a"si,st.itlo pelos medícoa
do qua.h-c J\, sol) a dil'cc.:rio ,lo inspoct.n- li} serviço
sonuor to com o posto de rnajor-.
as.
Art. 10::'. O tratame nto dos ofllcines c pracas cnecuv
será
c os reforma dos quando r-equer erem ao comma ndante, rías,
feito no hospita l, onde cxi~til'ão, pelo menus, duas cnfermo
uma de dl'li,'gi a, out!'" de meuctn a .
l,
,;; 1.0 C;lJ!~ enR)111l1u'i,'1, deve tor, logo que .eja posalve
.\1'1,.

CIJlHt<~nt.·;;

tres socçres em

ljUfl

c taes. rnrcrtor o ,

1~

poseurn scuarudarucnte

praçls.

.

ser-

tratados om,

acre s
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as

acceitos doentes do molf'sti § 2,° No nosp ítat não serã o
recolhidos a uosp ttao s cape
ser
em
pod
e
quae
os
.

c<Jlltal!iosas
con ta da caix a de economias e
cínes, corr end o as despezas por
ame nto 0." ven cim ento s que
trat
o
ante
dur
perd end o o doe nte
Cor po.
do
ital
hosp
perd erta se esuveese no
ntc prepm-ndas no hosp ital
emo
teut
vcn
con
.0
Art . lOl). 8er5
eleo trot hera pla e 11)'(11'0pela
uto
.unc
([WIot1'O sata s pllri t trat
mun s e mai s sim ples ;
com
mab
hcs
thcr apiu , com os a.ppurel
diar-i ns. Iln n. tmc cte.
para OPCI'[t.Ç(iI$ ciI'Ul'gica->,
parn , gntn nete dentai-ío.

}1;\1 \'

cons ulta s

ime nto con ven ient eme nte
para grap ho uníeo , Lm com part
vere s c auto psia s.
cadá
de
sito
depo
para
irtt
situ ado serv
para as quaea não
ital
hosp
110
ezas
desp
M
Art. 10;.
pag as pela. Cailh'l. de
serã o
hou ver dota ção occ amc ntnn e

Economia" .

ínspecções de suude será
..\rt . lOP •.\ junt a med ica parn sory iço ~Hnit.'l.rio. que ao
tio
l
gera
r
eon stitu idn pelo tnsp ccto ~, c í'un ccio nará , logo que este ja
pres idir á. e d{1 mai s mO(IiL'O)_
-sar to pai-a inspec-

rôr nocc
l'ouni.lil. i. mat ona . sem pre IllU'
cton ar:
seís dia; 1Ie p<l.l·te de doe ntea-;
(I) os omeiat'>; com mate de
pe tire m hccnça, par a a-at
b) os ome tees l:' pl'llça~ que

mco to de s-uule ;
Corp o ;
c) Os cand tdct os :t praç a DO
o E) tem po de servíco, requcd) As prnças que, conc luíd
rei-c ru eug ajat uen l u ;
üotc rmtu cdo s pelo comq Os otllciac-; e praç as que torc m
man do.
o eno urre gad o
1101.

sani tari o L\
Art. 109. O inapr-ctnr do serv iço
cabendo o cxcrcrcto do
.ureccão do serviço sani tario,go,

CtLl'gO

nn prim eiro ciru rgiã o mo.ts anti
Art. 110. Com pete -lhe :

- o ser-viço do hos pita l; per§ L o Det erm inar e Ilscal.izar
depe ndeu ctas , de modo a
suas
c
rtel
COIT Ci' assí ôua mon te o qua
pé\.""1l.m comproruetter- :t hyvert rtca r qun csqu er caus as que

íudo as re-

tu a.~ ('nrl'r,nal'i<l~, euv
gtene : vi.-lital' com rreqnenc
edta taIto~. prov tdeu ctcu do tmm
d"t!l
110;
xns
quct
c
s
clam açõe
nus- cad a uma das oseccio
Insp
;
s
atla
Iund
ai'
julg
QS
do,
mon te, si
una H'Z por mez, desi gnan
eIU
taoõcs () !,(l~ill~ pc'lo monos
o.~ med ícos que o dC\"
c.
ucut
oat.
pcss
ir
a
poss
uno
quan do o

rno dos mcdíoos,
Oegnnizat- a osca t« do serv íco o inte
iço a üorm ctuo .
serv
r
rozc
de
am
tenh
que
dete rmin and o os
uassgnar- o ex·
ica,
Med
ta
Jun
lia
õc.,
renm
n~
;:: .'L Pl~;,idir
eria l pai-a '1$
mat
110
-los
pedi
O~
uum
pcdionto do hos pita l; Iom ; pl'OpÔl'il'<; prnc aa que (L'Y;),1lJ sorv ute
enlh'mal'ia~ c expc dicu
e serv ente s.
rU\11o cnrc rme .ro- , umu nucn ses
:ís condições hy,~~ que julg ai' utots
~ 4. 0 Prop ôr ns mdid
J~.
po~l'
,,!'
uicnicas do 'IUiu'!eL (la, e:;t1\ç;:;"
I';Lzel'.
§ 2."

Q
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5.° Apreseo tar annnmm cutc círcum stancta âo relaton o
dos serviços a seu cargo, acompanhando-e de mappas e quadros
que methor tnstrua m,
Arl. 111. O in~pector do sel''\'iç1 sacíteri o será anbstttu ido,
primeir o ciquando erastad c do serviço de suas rcnccões, peloa pelo
mesmo ,
rurgião mais antigo c 110> Impedimentos rortuíto
si em horas de expediente o pelo medíco mais antigo, present e
no quartel , si rore destas.
Art, 112. rompet , nos tkmai., ctrururõ es e ao medico
§

adjunto :
§ 1.0 Fazer dia. no hcspitnl attcrnad .rmcme .

§ 2.~ Tratar nas respect ivas i-e .ídencías os omcteea c praças
doentes e sitas Iamilins, qunndü para rs-c rcccb«m ordens do
comma udante.
§ a.o passar a "jsit;t nas sua, rcspceu vas corcrm erras.
,
§ 4. 0 ACOlllpauhal' o Corpo nas occaaiõea de íncendío
proquando estivere m de dia, para prestar os socccrr cs de suaprtnfissão, para o que haverá uma ambula ncla provida dos
cípaes medica mentos c apparofhos.
PllAR~r.\(L-\

clu
Art, lliL Annexa «o hosplta l !J<1Vilrâ. uma pharmapor
provida de npparelhos, medica ment••s c ôrogaa, dirigidapilarum tenente pharma ceutioo , auxilia'lo por doce alferes,
rnaceutícos diplomados,
Art, 114. A pharma ola terá. nlém de um deposito para.
lação.
guarda de drogas e productos, uma. sare para manipu
outra para o rocecmieuto e despacho do recettua rjo, umc gapabtnete para trabalho s de esertptu raeão, guarda de livros
peis relativo s ao serviço, c OUtl'H para aualyses que se tornem
necessartes.
Art , lI;:'. TC}'!to direito ao romecc ucu;c gJ'atuHo!lo mecttcumeutos pela pharma oiu os otllciaes c praças que adoeçam
em acto de serviço .
Art, 116. Os medicarneutos roraeeieos jetc pnarma cta aos
crâctaes o praças o SUM respect ivas fs milias serão tndemutzados mensal mente com descontos nos . . . enctme ntcs ,
Parugra phn untco. Tem direito ao fornecimento de medios
cemont os pela. puar macta para, si e suas tamums todos
desconoutros soctos da, Caixa (la Bcneficcncia; sendo, corem,
entos
tados das pensões pagas pela caixa ou pagos os supprim
atú o dia 5 de cada. mez , em faU'\ suspendendo-se o credito.
os pol!!.
Art. li7, Sobre to Jae a,1:! reeottas u l'(l(lido~ suppnd
hosplta.1,
pharma cia. excepto para doentes em tratame nto no em
favor
se cobrará mais 20 ~', a 50 ~. do custo, sendo rnotode
da. Caixa. de Bcneâccncia 110 Corpo c m-ttndo para o custeio da
pharmn eia .

Al't. 118. As receitas não .'\~~i:C:ll;}.,las pelos medícos tio
Corpo só serão despach adas depoi~ do visto do medico 110 dia;

so
e nos ]'odi,lo, de fJ!'e[l!'l!,,'ulo:::, parn o' illf"l'jol'('~ e praças
e~igl!,;í a rue-ma forruali dadc .
Art . 11'.1. Ao tenente pum-macnutio.r Iuemub u:
R I. o DirigÍl' 00110 ov-rvteo da pharmu c!a, diatrtbu tudo-o

pelos S('IH nuxruar es eo-uunu e ns eh-eum.stanciis c com pctcuctu de caua um.
da.
§ :!.Q Zela I' l)(Jla :;·u;1.1\I'1 e -ousorv ucão tio to.lu a Nl';;fl
pluu'rna ciu, vlsitund u rrcqncn tementc o dcpu-íto .
[ik
§ 3." FaZCl' aviar- com pl'eot,'z a o rceettu arto que lhe

npro-eu tndo em [Úrrna. (' uC',pac: ul' em hO;'il'! m . l\';uh:l a-; 1)0llidolS do prepara los c ",,,tigas extsrou tes cru doposrt ». lIli;,-teL'
houver
~ 4." Ol'g-aniz~l' diu.r-iamente os pedidos quo
ll:lrR sorumc nto da, phni-maclu, nüm de apecsee t w CIO ínspoi-tm
gCl'itl, ilt,: a-, lil IlUl'"" ,~() c,\.b dia, bc:u como o roccünn rto uno
VCspr'l''' .

ou l'5·
§ 5." S"lidt:l l' e,t'.llH' e COI]."lllIlO 110'; ,Lrligo, g,\stos
fl'a'!atl..s, apontan do »c-tc 12"'-"" os re.sjlon."''tyei".
-;:; I;." 'l't'azer' cl1Illh (odil a ("l'l'iptn ra<::i'l lla, phnrma cl-t
em livros ruhl'ic;>,(l'H pi-lo conuuu n :1.nt(~ d·) Corpo.
contas ,k,,; ollio::i;.c" e
~ -;." l';:dl'ahil' mcus.um onte as
.ncot.e c artigo" tl.. t
me.ltca
de
u
ut.ilizad
tcntrun
'c
(IlU'
pmcas
}l(\l'il ,tS caixa.; de
ugc:rs
porecut
as
logo
iln
(\lkul:t11
Wi;\,
plLaI'I1l1
tCl'Otj(l1l,Í<l c de l'clIe'i<:I\11ClCl, devendo remouu l-as ao inspuutu
.zeral, que 11.:< uh'igi 1'(. ,Í, ccntndo rla IXtL'a os dcv ido: !Jus.
!?l H.o Apresoaf.at- nnnuau neute UIl! maPIM tio movime nto
,lo l'eCcltlltní,) I' -ome.tr ntmcut c () blhl:ç,) lia. c.u'gn ern 5::11
}H)l!cl' •

Ai-L. UI). A':-8 pharma ccnticc s adjunto s compel e:
§ 1.0 Fazer ,Ii<t li pbaomacín contei-me fi. e,;e<ila.

i'i

o tenente plsu-mn ecuuco em tudo'; os ser-

'~. ~ Allxiti~lr

vtços rlo sua eompet enca ,

iln 0."
Art. l zl . São conside rados tl'<tll;;~l'e"''Üc'' tia. diseiIJle,
em
ortoustv o- ,i t\f'CCI'cia, ao SO'~"óll c a ordem publica ,
eor-nl, qUiloslll!.'l' ['ana" não quultftc ndas come crime.
Al't. Ut. ~',"io C01:1 p::I'tÍl'lLlill' cnn.~idera.,Ia..; Irnusgt-essões da.

1l.cto_~

Ili.» cipllna :

autos-izrc-, PI'OIIU' \('l' ou assrgna r pottcõce eottcctí vas 1_'11(1'0

oütctaes 011 pr,I','<J,S ;
dn
promuv cr uH bm'>i.' pru-to em l'i!'<t:< entre os membro s

;
publica r pr-Ia mpronsn OI! razor comrnu nlcaeõc s á meamu
rlc quncsqu er l!ü':IJnH' nlo_" oilidilCS sem estar rmtortzado pelo
«munan no ;

('orpora~'ão

í

icprcsc nrar a corpo-aeão som estar nutor-ízadu ;
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llíl'il!ir

su-

jldj~'i'io em olJ.:ecto de scrvtço ou queixar -se do
d{'~tp, ou sem ~C'I' pelos tramitr'l3 Iegaes.

pc ríor sem lic-uçn

e

dar- queixa infuutl.:,d" ;
queixar -se e-m termos tnconvo ntoutes c censura r o superio r
PDl qualque r- csci-ipto ou ímpress - ,
rcpl'l'~Jnlal'

contra qunlquor pena entes de começar- a

cumprü -a ;
ralttu- ao respotto dovldo ao auper-íor- hlerarch lco . ! ou
não faze!' conuac nría no superio r, á bandcir,[ nncioua
em occasiãn lluC ~eja !Ql:Ql!O 1) h: mao naciona l ;
fallar mal do 8'ljWl'io l' c dos cumunu los ;
rumar em presencn do superio r 011 estan-te de scntincH~~,
patru!h<l., rouda , ('111 tr'nlrnlho de mcendío .
tmt.u- o sulxn-dh uulo com injustiç a, cneadct .o cu!ll patnvrn-, ou J1I'é,U' lil~ell!:~~ pnrn se (llll:lix;~r:
demora r- a l'ü'('lIç:Í ') df' ordens 011 esjuccc r-sc de cum-

pi-il-as ;

não ct.mmn uicar ao superio r a elLccllt;'ào
cebidas ;

t1a~

ordens rc-

fazei' manouros sem ordem supor-toe. mandar fazer toque,
do corneta OH razet-os sem estar autoi-ízauo Ol sem que seja

(la c. rupetcn cí., ;
mosbrnr -so IH·:rlige:lte. quanto ao ns.o!o possoal, prejudic ato ,ICSC'Il,~ c:I(lIaraoJ:u; c a limp"'{.<\ do quarte l;
descura r ú'-'~ objootcs. mutona t e scrvlco ,t seu o<"rgo ;

npresen tm-so ucsnssetado c estardc suuífbr mized i, excepto

nus casos totcradc s pela naturez a dos scrvíç-e ;
errar, estraga r pOI' descuid o, neglige ncia e não justifica{t,~
ígnornn cia n p~('l'illtm'at;'ão de quuesq uer Jívr.e. mappas , est:al us e mais l'al1eb, ~ .. seu cnrgo : as~ign::tl-o.~ estando errados
(J\I reltcs sem () nccosso rto asseio;
t!'<1.hn!hêtl' mal proposi talment e e faltar- a quulqne r formatUl',l e sarvlço ;
lC3 que não
:;Ct'\il'-~e üo qur.csqu er- oh,icdus e ulliflJl'll
sejam Pl'ulll'i,,~, pcdü-o, empres tados ou cmprr-s tal-os aos seus
oumcro das ;
deixai" sem urdcm. u guartlu, 1utrulh a, ronda, posiç-ão em
incoudí o, anta-s de receber urdem 011 soe rendido ;
safur Ih) quar-to! sem nccuco não estando de ftdga, ou
nutes do sabersi lhe cabe qunlqu. n- scr-víço :
sejam pngos ;
1·()fU~.U' vcncnn cntos e uniform es que l!:lc
,
emln'ie.gar-se, Pl'OYOL't'I.l' i-íxas e c.'Jllflicíos, amtav armado
oücudo r (~!Ilol';Ü Ih'" artu~ OH palavra s. fazrr accusac õce fals.tS
e jogar a diuhclro dentro ou ror.v do quru-tel ;
casnr-so sem previa, p.u-t.oip açâo a') comm.c ndantc, si orâdai, e sem ürcuça. :;i pmçn do prct ;
ausenta r-se sem licença por tempo (IUe não constitu a
Ilcscrçã o;
deixar de uprosen tnr-sc, finda a ücence ou ao saber-que esta
lIJCl foi cassada . não tendo, porém, decorrid o tempo que im-

porte cru deserção ;
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§ 2." Sempre que se trate da pi-is'io de um official em

fortaleza une pel'Jel'á a gratificação de exercício.
§ 3.° O orncíur proso no estado-maior perderá a gratificação.
de excreicio, si a nota de casügo declarar que não deve fazer
ser-viço, sondo neste caso levada a punição ao conhecimento do
Ministro.
Art. 120. Os ontctaee do Corpo perderão a patente quando
condemnados em processo crime a essa pena ou a, mais do dOU8
[UlnOJ de prisão.
Ar&. i:}O. Compete ao Governe reformar os ditos omcíaes,
com o soldo proporcional ao tempo de serviço errecttvo, nos
casos de:
I, praticn do accão aviltante;
2, insubordinação reiterada;
3, tuoonüncnotu pnblt-a e escandajose :
4, vtctos de jogos prohtbídce ;
5, embr-iaguez repetida;
6, rlesidín habitual no cumprimento de deveroa ,
7. falta de gravidade excepcional não comprehendida. 0._
numeres antecedentes, ~ü,c'undo ;18 rõrmas estabelecidas na legielação rotativa ao rorendo Corpo.
pamgrapho uuico. Na hypothese, porém, UO.3 D!!. 3, 4 9
(; deste arti,!,w dependerá a r .uorma de eonteaex proferida
em processo crime (Codigo Penal 1lilital', art • 147),
Arf.. 131. Appücar-so-bc o codigo Penal Militar aos
processos aubmetüdoa li. jurtsdícção das conselhos organizados
de accôrdo com a legislação referente ao Corpo,
Art. 13~. Os castigos disciplinares para os cülcíae , inferiores e praças gradu.ldas serão o; segutntos . reprehensão,
impedimento, prisão, baba teruporarta ou deflnitiva. do
posto.
§ Lo A r()Jlr('h'n~ã') pôde ser dada verbatme.uo Oll per
escrtpto, cabendo no primeiro e1}.;U ser pai-tícu'm- ou no circulo
dos outotaea Intertores.
§ 2." O impedunentu c a prisão não podem exceder de 20
dias uo recinto do quar-tel. no primeiro vaso. C no corpo da
guarda, no spg'umb ; ambos o; oasugos som prejuizo do ~I'Y;ÇO
de; escara.
§ 3." Si a ra..Jta rôr do tal gravidade que a pel-ão se ortectue
em fortaleza, deve SOl' pedida permissão ao Milli~tro para remetect-a para a pr<l':ll de guerra, não podendo f'XC xler a DO dias
o tempo do castigo.
Al't. 133. Os omcjacs Inrenores o praças graduadas, quando
presas em 1i.Jl'taieza, purdom as gratitlcaçõe3 (J valor da etapa
para. lndemuizat' o rancho que lhe será. fornecido.
Art. 134. As penas discipltnar-cs paru as preces de pret
seri'ln as scguíutcs . t'eprehensâc, privação do pernoite, serv Iço
de castiRo, prisão, cxctusãc a bem do serviço ou da discipUtla~
e expulsão.
Execuliv<> - 1001
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4, gl'aduadtu no po~to ímmedíatamente super-ior, li pl'aça
da preto. ou ao ohlcial que se inutilizar em acto de serviço;
5, medalha de l!islíncção de ouro 011 prata. creada pelo
decreto

D.

5!<, de 14 de dezembro do 1890.

Art. 142. Par-a O~ casos a que se referem os ns. 2, 4 (tra.tando-se de cüíctnest c 5, o eommendante dar;t parte especial
ao :\tinistrn, monctonan•.lo ns ctrcurnetanctos c a natureza llos
sorvtco- f'l'e.~tados c propondo a recompens.i 'Inl: õ!,<f'll jllim
pareça mais justa.
paregrepuo uuíco . As outras recompensas serão conte-

r-ídas por aoto do commacdc.
Art , 143. Ai('m das recompensas cstutut.Ias no art. I·H. (»J
bons serviços prestados notoeomcteoe e praças serão retrtbutdoa
com a medalha.• h, monto, ceeedc pelo decreto n. GO~3, de 24
de maio de j906, nn rurma e de accoedo com as ínsu-uceões 'lua
o acompanham,
Art. 144. Os crüctaes e praças que em tempo de guerra.
cxterua 011 inool'lHl. íorem aprovetwtcs em eervrcos <le operações de guerra, g'lZal'.10 as mesmas vantagens concodtdaa aos
oütcíaee do Exercito o ás suas ramilias .
.\l't. 145. E' c .n-lderada, remida a divida contrahida
com a F;~~l'll«(a Nacional ou com a caixa de economias pela
praça 'lll<' ruucccr em consequcucin de desastre em acto de
serviço,
AI't. 14(;. A,; notas de recompensas publicadas em ordem
de scrvtco serão averbadas nos respeetivoa assentamentos.
Art, 147. As Itconç.cs concedtdos aos orüctaes e rprncae
serão para rrut.unontc .te sau.Ie ou par-a cuidar do ncgoctoe

de tuteresse ,
Art, 148. As licenças paro tratamento no saudo ;:0 serão
dadas em virtu,k de tuspecção da junta. medica. percebendo os
liceuciados npenaa s()l<!u e etapa, si n.~ licenças não excederem
de seis mozes ,Icu/.I'u .to 11m nnno ; nas quo excederem esse tempo
vencerão apenas soldo simples,
Paragraphn unico, Os orâcíues licenciados não perdem o
direito á. impurbncia para aluguel de casa.
Art. 149. I) "meial OI! pl',lça que em eon-tequennía de
dosnstrc em acto de serviço adocem', será tratado por conta
do Estado, percebendo os vencimentos como si csuveee
prourptc, coutaudo-sc pura todos os cncrtos o tempo da. melestia.,

Al't. EíO, J\~ licenças para tratamento de saúde dos omctae- serão concodidas pero ~[[nistl'() da Justiça, mediante
requerimento. ncorupauharlu da ada de íuspeccão, e as das
praças de pret pelo corumando, á vista dos mesmos documentos.
Ar L, 151. O tempo tl,iS licenças para tratamento de saude
sel';j, contado da data da. Inspeoção,
Art. 152. As licenças concedidas aos offlciaea P. praças
pOI' qualquer moüvo que não seja tratamento tle eaudc podem
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A.C'I'OS DO POD_R BUCtlTIVO

vlgesimas partes do respectivo soldo quantos os annoa de
serviço; mas, si a invalidez provier do lesões, desastre ou
motesu.rs a-Iquir-idas em acto de s"rviço serão reforma.dos coro
o soldo pOI' inteiro.
Art. Im. A retorm , (las praças de Pl'ot será concedida.
com o soldo p'll' inteiro si contarem mats ila 20 unncs e com
as seguintes v<tnt"J.Jns si L'OIlt.n,r em mats de 25 unnoa de
Serviço.
a) no ],().~to tmmcdtat.. com o respectivo soldo as bombe troa, cuuos de esquadra, Iorrieis c 2 0 ' sargentos;
b) no posto de etrcees com o i-especttvo some cs 1°,< ,,,argentes, o s irgcuto nudnnto c sargento quar-tot-mest.m.
A('t. 1(\4. As praças l1e prot que Sl~ invalidarem em eonsoqueucte de Jes-,c_~, dcs rstrcs, 0'1 motcsttas cdquh-Idas em
ac:o de servíco. SOI','\O reformadas com o soldo por inteiro,
qualquer que sl'ja o tempo de serviço.
Art. Jlj.-l. O soí.ío d;~ refor-ma dos orllctaes e preces será
abonado (l;~ du.ta do respectivo decreto e em hypotlieae alguma
sern tun-rtor ,\ um terço do respectivo soldo.
Art. um. Nâo terão dfretto a rerorma os civis que exercerem cn.rgos no Corpo de Bombeiros, ainda que tenham gradua<,:õc, mtutarcs.
AI't. 1G" .\8 pruç-rs do prét que adquu-h-om a tuberculose
putmounc, comprovada em iuspceçfio (lo sauôe, dcpots de deus
anDOS de aüstada., nu SCl'\'i.,'" rto Corpo. p .ssaeãc a, aggrcgadas
percobenIo apenas o valor da. etapa c __crão recollrtrlas a, um
dos sanator.os custeados 011 sujo-euctouados pelo Governu.
§ I." A ímporf rnc!« da otap:~ servirá par,). pagamento da
üiarin da praça no aauator-lo, si 101' cxigid<~, entl'f'ga.lllio.so no
ClI.'W contrario á mulher- e i~O" filhos, ou ri. mãe viuva e irmãs

soltoír.is, 'lll,'t!U!O Hfio oxtstain 1MIne !I.. ~ e aq ucuos.
§ :~." Durante o tempo quo estiverem Internados os bom,
b(~iJ'os teom dir'eito a uma mensalidade de 10:< os cauos n rurnots a unm mPlls;1.!iiia,t1c do 12$ o o~ otllclaes inferiores á de

15.S, tudo pago ]Juln, cai.'1;\ de tcuonceucta.
Art. IG8, Si rindo u lwazu tio duns ,1.11110.<: a, praçi, não estive!' rostub -ro-t.rc será r-eformaria n-rs l:llJl,liçi}es ,I.) presente
i-eguíamonto-, art , 164.
~'l':'\EnAJ,

-

ESIOLIO

.\I'i.. !li!l. Onn o ontorrcuncnto tio official cnecnvo ou reformado scr.t pelo Estado tlcSpl'Dllida otc a q uauüa de 500$ e
00111 o t!;IS praças dI) prcr, também cuocttvas ou rejbrmadas,
alé a «c (>0$000.
Paragrapho untco. As despesas de enterro serão tndemnt,
zadas. quando reclamadas no prazo de 30 dtes.
Art. J70. Os commanaentes de companhia. quando renecer ;.. tcum.c praça, nomearão um s[l,I'~'ent.o, 11m gr.nlundo e
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nnucutc n 111;;) J!OIlH'I' regtstros em toda- as ru-is csj-ucadcs
do 100 mct.os ; nlteruadumente de cada 1.«10, a rcterula, rcpnrtição attcnderã aos pedidos do commando }l,tra collccat-os nns
vrce pubucos novas u no.s pontos em que )10!' fJmtlqnel' motivo
·~o

1,01'lICm rndíecn-evets.

AI'L 17i<, .\;; rupturas nus oucanament.e Oli der-ivações,
n ;litUI',H;âu 11;1;'; horas de abasíecimcnto. o rccuamcnt . das
,'ai.;;118 para limpczn , cmüm 1/lllo,: o; Iaotos e serviços que
possam pt'ejudicaras manobras d,H uncnnnmentcs em caso de
ill<:cnui(>, ou que P('S"[I,1l1 tornai-as sem utilit!,Hjc ou Ih!' rogar
;1 ei-r..a l' á, falta do ngua. serão pela I((-partição Geral (le
OIJl'a~ l'ublkilS commuurcad ts sem demora ao Commnndo do
Corpo do u.nnuch-os.
.xrt , 179. \I" .t.uuuo- causados pelos «rüctues c praças em
õll'i,ig"08 c 1l1<tf.twial per-tencentes no E4a;;1o, quando dcvtd,e a
lh''''lÍl:O, lJt)gH.~·l'1!,'ia ou impet'Icia serão In-Iemmaados }JQI"
descunt..s em seu- ve rcimentos, t'l1ll,) em Cl'li,'iliel'J.(,'â) valor
;10 ;: l'!,j~'J .. os vonc! 'Jlcnto" ,In culpndo.
\:-!., 1...;0, 'J' nhi,'dl's, xtl';lvia.t,,~ nu pel',lides por- mndverI. -nc!a, ;ln.~iüixo 011 ! ucui-ía, ",er{w indumnizn 1· ,.s integmlmr-nto,
si HH'S. c PI'upol','i,)llill!lWIlt-e, l'i 1Isa. «os.
Pal'a:,n'aph'-, nuico . xco ,cl':otü indcmulzadus .S nl-jcc tos
j't1!',lid<l< oa e;tl':n:a t • )f"l' ,.. 'er1.'ij{i,) de íuce.oüce. p"u,'ado que
'.e"J!Ja.ll! ,idu C'IHHlllli,los pe!o fO\go,
\1'1.. 18l, .\s avarias pro;lllzi<b~ n i mat,i'l'ial tvulnnte 011
iluc·l\",nlp ~H11' ]lC""'()~),s esf.ranhas á eo,'jJul'.waq serão inteurul-.
mente '1l,le;u!liza,la~ 'IUaJl<!,) Pl"po$iiih'~ ou uoa- ntlt.1 do cu i,j,,,tll" a.tton";·tq d()~ '-' ~IlH,hJI'(~~.
.
P;1l'<I<raj)110 unlco, () producto .tessas inJ.e'nJlí;mçij.]s será
I'H~dhitl,) em p.crios j;fi! .• "~ as eai.,,;\s li", economia e de bcne(~

°

üccn«;a .

Al'i.. IH!. ,\s av n-ius lH'o,llll,j,Lo,s »cto matortat roda.ito H
Jillct'n:ltu "111 !ll''','Jri(',IJ.;!;; )X(I'I (dlta.l' ."t'l','i.n iudonuuzudn.s pelo
"ufre .tc ecucmía 0 l"llliolps U~ l'ü.~!'ul1"an'i~,
AYiSO'> ])E I:-:CE"DlO

.\J't. l,c::~. ()", ;1\'i~(l' .Io ill('<;Ill!il) p.xlcm SeH' .Iados:
(I) vcr-batmcntc. Ih'l' (1\!;d(!II('r :,e"~~'t, no quurtet central
" na s (),t;l<;ijpl' "'1 uns J'upal,ti~',-,;,s 1le,liclaúS, pr-rcehundu nC8W

gmt.iiierrçã.,! de 5~ :'. 20;;;, si n~rllaueil"'! c
pl'eci~,s ill,lkaçüe, do 10(';\1;
b) l' 'la, linhas teicphouioas rla Ropnrtlção (;cral dos Tetog:l'ar·;o,~ ou :a "nmpvl!li:t T,'kp!loni,::t uraxüen-a. dizendo no
prtmrtn. (~fl-S" I) Id~·;U' 01;> que Lll:l", 110 '('.":1l1l-.10. n numero ;[0
t, i1eIJh"DI' d, tl'itn~nlltt.elltl' ;
r) llCLI~ ,'n.:~;l~--a vls.uku-cs .lc incemtiu-c-culloc.ulcs nas "ias
publicna.

(:""0),

~i i~"igil', uma

avr-. ,() duu.t.. us ucco-surtas c
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.u-r. 18,1. Para. o serviço especial de avisos .Iu inoendio
cstabotooern o Corpo nas vlns publicas o numero do caixas precisas, dispondo atem dia-o tlc uma rede tetepuontce própria,
Iigundo o quuetel ccutrut a todas as ('8tal.:Õc~, á Repatiição
GE:wa! dos Tclographos, ao «entre telephonice da poltcia o li
Companhia 'relephonícn Prazileira.
Art. 185. Das caixas situadas Da via publica serão fo-ne,
ridas quatro chaves, pelo meno-, aos moradores de predtos situados nas lmmodiaçõos. proferidos os que se eonsorvarcm
abertos até nlh

IH)J',t da »otto.
§ I. o Serão fuI ncctda- ti, poüctu o numero de cueves que
n-quisít.u-, a!j,'l de dt-tríbuh- ])01' suas pntmtnas e rondas.
§\?" Em ,jwthlllel' dos casos todas as chaves sorâo uumc-

I'Mitfl, CQJJSPI·Y,Ul.(O ll. scccctarta do Corpo l'lJghtl':l.l!os o nome
() a morndin. (lu p-ssuidcr de carta chave. procedendo n Policia
de ruotlo j,1lontico llara que se })""S[I, com segur-ança e ucíttdedc
\-'~I'Hical' a pes-ou 'IIW deu o aviso.
Al'L IXI'. O iü..lividuo '11L' der o aviso pOI' íntermedic de
um. caixa (j obrigallo 11 per-manecer junto a 01111. ate que se
apreeerto quem 1'0s"a devolver-lhe a charco
Art. 1117. O inrlivi.luo (1110 der de má to ou por simples
ürvcrsão aviso talso de UIIl incClllliO,I)(}\' ([ll'\I'IIWl' meio de
ü."tll"mi~si'io. sonrorã a pena de "'O~ a 2Ull$ de multa, com pnsão
i1f' oito a :~O dia'.
Pamgmpho unlco . Si o fal-o avise .le-viar- a ;tttcJl'"ão «u
COI'PU tio ponto em que com orrerto baj.1 ínoendio, demorando
assim G,; 80('C,)I'r08 immediatos, será. o caus.idor {lo tl'itllst'!rno
punido coru a mu/t.a de fiOO$ e 30 dias .'e pr-is in.

Ar-t . 188. As penas estabeíecí.tas no m-uge anterior serão
impostas pelo commaudo do Corpo.
Art. 11'9. IJua1quCl' autortdade que receba noticias de um
üH'cnillo, a lrall~mittil'á. iru modn..t emente. e em p)"jmeirQ1Q9(11',
:to COI'fJO (lo t'ollll'uÍl"lS.
Art. !\lO..\ Polida, pl11'i::;ill';t t\ld\l~o; thoatrJ" o quaesquer
cedir,,; de díversõos »ndc se uggtomerc habitualmente muito
rnv u, a ter COlllWllIlicação dtrccto com o Corpo pü!o; motos
indicados pelo courmau-to.
Parugeapho unico. E,,~a." communíeaçôes poder-ão S,)1' cstit!Joic"ida~ pelo pronr-ío Corpo mndíautc rcqu.u-ímento c indomllil..t\'ão a<lian/;H!a do tntere-sado •
Ai-t . lOj. A lnspectortn Geral de orcas Publtoas ostabelecer.t l'iU'.1 () recruto dl' ca-te theatro uma derivaç:lo directa
com l'07istl'O (/Ilfl f](·Ul"ii. .t rhsposiçào <10 Corpo, a qual só poderá
ser utiliza,la para. casos de iecendio. salvo autorização daquelta
Iuspcetor-ia .
.\l·t. 1:.12. Logo IIuO o Corpo knha mudado o aetual S)"~
terna -te uv isador-es de ineendio do mo.te a se poder adoptnr
apparenios anxttíures para os edutctos que os deStUem ter , ficaruo o direi!o de cobrar uma taxa. annua! itté 12.S pela Iign....'i()
iüdispun-a.vel 'lI);1 ecua avtsadorus.
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Art. 193. A extluccão de íncendícs compete eaclusíva,
mente ao Corpo de Bombeiros, sendo o serviço dirigido pelo

commandnnte ou quem suas vezes fizer, quaesquer que sejam
as autoridades civis ou militares que se achem presentes.
Art. 194. quaeequer- contingentes do bombeiros, eecíonaee ou estrangeiros, que se apresentem no local do tncendío,
$I} poderão íunectcnar com ..ntortaação do commando ou de
!IUCm legalmente o representar, ficando subordinados á sua
dtrccçâo.
Art. 195. Além dns uutonldndea pottcteee e outras, que
sejam reconhecidas ou compareçam eom os seus ütstrncuvoa,
só terão ínuresso no cordão das sonuneuas as pessoas munidas
de um cartão asstgnadc pelo commundo.
Art. 19G. A Força Policial, logo que recobn aviso de qual'IUC!' ínocndio, mandará sem demora uma força com mandada
por um ofilcial e na falt:l. por um sargento, afim de manter fi,
ordem c ficar á. rlisposiçâo da autoridade policial mats gra-tuada que csnver no Ideal do ínccnüío.
Art. 197. As autoridades pouctacs pre.,i<Ll"ttO ao commando
do Corpo, ou a quem o csttvoe representando no rncenato. todo
ti auxilio preciso.
§ 1. 0 Provtdencíarão para, que fi, marcha das viaturas não
seja cmteraçadu, prendendo os conductorcs de vcntcuroe que
não lhes ceder o passo ou que propositalmente demorem em
Iazel-o, impondo mult-as de 5$ a 20~, conforme o caso. Na
tulta, de agentes pclícíucs, o commandante do Corpo, ou quem
suas vozes fizer, tomará as modtdas que no momento o caso
exigir, e prendera o causador 011 causadora- da demora da
marcha. das 'Viaturas, retendo as cartotras dos conductcres,
~ 2. o Legalizarão ao ínvueão do uomtettto ou propriedade
pelo pessoa! do COrpo de Bombeiros, (lilaudo o comninndcntc 011
quem suas vezes fízer julgar couvcntento a entrada e esta lhe
íôr negada pelos propr-ietai-íos, Iaquifincs OH domiciliados. Na
auscncía de autoridades pnllciaos, o connnaudanto, ou quem
suas vezes t1z('r, or(]enarli o m-romb.nucnto das por-tas e a entrada do pessoal do corpo,
§ 3." Não pcrmutrrôo a entrada a quem quer {IUe seja nM
linhas de isolamento para facilitar o n-abalho, excepto :;ti osuverem n~IS com!içõci do art. 105.
§ .1.0 Manterão a «rdcm o garantirão os salvados e a propriedade.
§ 5. 0 Mandarão SOCCOJ'I'!'\' os feridos e transpor-tar- o"

mortos.
§ 6. o Nilo pcrmtturõo o orrombomento das portas do pro-uo Incendiado antes da chegada, (lo Corpo tio BomLeiros, excepto quando haja pc-soas em per-igo de \'j,h.
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PODER EX&cUTlVO

§ 7. 0 Impedirão que os moradores dos prcdíos proxtmcs
removam suas mercadorias ou mobilias sem que o ecmmandante ou quem SUM vezes fizer julgue conveniente.
§ 8. o Determinarão que sejam fechadas nas proxtmtdades
do incendio todas as casas de negocio que vendam bebidas a!coottcas,
§ 9,0 'remarão conhecimento das causas do íncendro. afim
de proceder na fôrma da lei contra culpados, si os houver.
§ 10. Mandarão intimar o dono do preJio tccendte-to. ou o
seu repreentante, de eccorôo com os agentes da Prefeitura,
afim do preceder, no prazo fixado pelo cornmaudo do COrpo,"11
retirada do entulho c demolição das paredes que ameacem
desabar.
Art. lfl8. Em casos cspcctees, o eommandaatc requisitará
dírectamentc, em nome do Ministro da Justiça, dos commandantes de corpos e chores de cstebeíectmcntos puhlicos. civis ou
mtlítares, o auxilio e elementos de que necessito, e estes lhe
serão prestados com urgeucia, em terra ou Das águas da bahla
quando tratar-se de Inoendio a bordo de cmteececões.
Art. HJ9" Si durante o serviço d ~ íncoedto Iôr nccossarte a
demolição de paredes 011 mesmo de prodíos, o omeial que !Iíri:·
gil-o podcnt ordennt-a, justificando depois por- csertpto e ctrcumstanctadamente o sou acto.
Art. 200, Em trabalho de íncondto as ordens, pedillos e
rncumtenctes com rctecêo ,1.0 serviço, dada..~ por quem quer
que seja, eeeranno ,( on-porução, não serão cumpridas. Os oülcíaes c praças obedecerão exclnslvamonte ao, .urcctoees do
serviço de exunccão. sendo rigorosamente puuido , os que não
observarem este preceito.
Art , 201. A m ••relia lia matene.t do Corpo por-a íncondto
sere pelo camtnuo mats curto e com a rapidez possível.
§ I," A" cor-ridas p-u-a tue mdto serão a&'ligo;.latlas pelo
som das campas Ioí-temente tocadas, levando atem disso todo o
pessoal o barbicaoho du capacete preso sobro o queixo, distinguindo-se além dísso á noite pelas Ianternns-arcuotes nccesas.
§ '2." Todos os vehicnlos em tl'ajectJ pelas ruas são obrigados a ceder o passo ao matei-tal do Corpo em corrtda para
íneeadio, procurando os respectivos oonductoros eottocai-oa de
um mesmo lado (h rua aum tlo Iucüttar a passagem.
§ 3. 0 Nân <:0 tratando de soi-víço de iueendío, ou de outros
80cco1'r03 de natureza. urgente,o,:, cru-roa lI'l COI"PO de Bombeiros
observarão as medidas poflciaes e muniuipacs ruloptadas paru
transito de vehtoutos ,

Art. 202. E' espross.unente prohlbldo o uso do mone-

gramma e as cores edoptades na pintura dos caero s do Corpo
de nomêcrros em qnaesquer- outros carros par-tículnros ou pertencentes a repartições puhllcns ,
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.\1'1.. ~'J:~. Os rornecímentos de furdnmonto, objeetos de ex-.
podiento, ron'agens, rancho das praças. mcdícamentos e outros
ar-tigos for-ragens, nu-s-os, tintas, oioce. ltlbdHca.ntes, madeiras,
mutcrtaes de conetruccão. carvno. couros. ;~rtigDs de correanc.
ser-viço de lavagens de roupa do hospital serê., retros por contractos cetebrudos na socrctnr-ía do COI'PO. memento concurrencia publica, annnnciudu pelo lJjario Olfi"if[l c jornaes do maior
oil'cnl:u;ão.
§ I. :\n.o entrarão em concurrcucta os ar-tigos c objectos
embora fi;!llrados neste arf.lgo que estejam nos oonu-actos feitos
pelo !\!inhtl'<I da ,lustiça para todas as repar-tições do Minis(j

tono.

~ 2.".\
lll'(~"al\'Jltc.~

ill:quisi'JI'J do material (lc~incendio, ecccssonoe. 80c t!lltl'O~ nccessanos aos mojnommeutos do serviço

podel'á se!' rena drretamente em fabrk-as nactonao , ou estranse obtenbv sempre artigos dos mals mo,
1:i 3,n A cumpra de <lri,il{osdc pe [lICIlO valor- e que não figurem IWS eontl'a..tos sm-ã feib 1'01' iutermcdío da esststoncra do
m:<~cl'i .1, rurn :tlltOl'izac;fw du c.mmando .
Art., zu. Só policl'á cnuvn- na conctu-rencía nos fornecimcutos nqucllo que [u-eviamenf.e w'! hnbifitm- perante o comm:,ndo, juútandu. o.n roquoc.mcutc que lhe dil'igil', documento
1'1',lyando lIl';:odal' li""; arÍ-ig..s 'IUC !,I'cti\nl1e conecrrei-, tendo
l,a,!W, como tal, o Imposto da casa, commcrctat relativo ao ultimo sem.sue \ oncldo. atem rle recibo do. ('onbdol'ia do Corpo,
demonstrando ter uhi dcpos! bdo ;\ 'lllil.lltia. ,I,: "100,<;; pat-a garantia da nsslguaturu du centrar-to.
I'al'agrapho nutco . Tr-atnndcse de Ih-mas sociaes, l'erá.
j)astante, "I\'m do deposito, cort.idào do contrneto social extrahid,~ .tos livros de l'('l!isil'tls!la .tunta commerctat.
Art.. ~KJ_ As piop JAM serão rottas em duplicata, sullnda
a pl'ulldr(l, via, ambas a.s~i:Wada" pc[:~ ârrna ou 15(>11 legitimo
reJ'I'eStllJ~ante e rnenetonurão.
(I) quaüd nde C fl1"l'çrJ ,li\. unulnde do ,'digo;
b) »umor« r: mm'vas (h.'" aJllo"fril" que :t natureza do art.igo
pernJittil' ;
c) 1il'c!iU',l<;iio C"pl'J~,,;t de sujeitar-se o proponente (t perda
f!O -cposuo, ..,i·nã') assigtuu- (J conn-ucto deuu-o do prazo (lUO lhe
1""1' li.,a,h pcl" commando e de fornecei' de aocouto com as amosf·],;(.", mi,,~('I:~('S em alTc"a,!tç'Ll);
d) 1"11:[ c numere .I'L ousa .ouimerctut l;O proponente.
AI'l.. C!OG. 0, coneUI'l'('Jües cujas propostas forem accoítae
.lcposluu-âc na collbdl'l"i'.l uma. quantia arbitradn. pelo commaudo. au.n de g1tI':LJJtit· a execuçào do c .nu-acto.
Arf" :;'07. ~o dia e fJol'a m.u-cados nos aununeíos c reunido
11m con-a-Iho. compo-to ;10 CU'IlIlHIl,I-wíc, comu presidente, do
Keil'a~, de medo a que
del'llo~ c apm-Ieiçuados
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ínspector geral, do inspeetor da contadoria, do ínspector do
serviço sanita rio, dos asststentee do material e do lJessoal, do
tbceourerrc-peea.tor o do eccretnr-ío do Corpo, ser"mdolde secretario do conselho, sceão recebidas as propostas, encerradas
em envotuoros fechados. para serem abertas na mesma occastão
em presença dos concurrentes .
§ I. o As proposta", {~ medida que forem S()llUO abertas,
serão numeradas (' rubricadas pelo presidente, que marcará
doente tios pl'.Jponcntes o prazo que julgar preciso para a devida npuracào.
§ 2." SI durante o exame e rubr-lcn das prop.tstas rcconhecor o COllS;:lUlO tIJW qualquer- dcuas tenha omissões, emendas ou
rasuras que occusíonom duvidas, exigirá do signatario ou seu
rcpl'eSeJltant.e solução prompta e por cscnpto.
§ 3. o Os proponentes serão chamados em prazo lixo para
ussígnarem os couu-notos dos artigos cuja jn'eferencíu lIOUVerem tirado para o fcrneulmentc, perdendo o deposito de garantitt si o não fizerem dentro desse prazo,
§ 4, o Os contractos serão lavrados em um só termo, mencionando as condições espectacs ccncomenees ao fornecimento
de cada artigo c qn,.es'j1Jer clausulas rcrauvae aos contra-

ctantes ,

Art. 208, No dia ímmcdtcto ao 110 prazo marcado p.un
asstguutura do contrnoto se rara o encer-ramento do termo
logo após as assiglla.tul as dos contractantes, espectücando-so os
nomes dos que não te.ihnm comp.u'cctdo.
Ai't, 20!L Feito o encerramento, serã o contracto snbrnottido á epprovaçõo do i\linistl'o com as primeira; vias tias IJl'Opc-tas recebidas lia concurreucia.
Al't, :!Iil. O fornocedoi- 'IUC não cnu-u- com o m-ttgo pedido
dentro do prazo estipuí.ulo lIOS coutractos incorrerá lia muua
de 2-') -t, do valor- do mCS'110 artigo; si u excesso de praan rôr
atem .to t" llil\.~, a. muna ecut de 50 % , rcsetudtndo-so 00'011n-acto .
Parnzrapbu nnico. g~t;t~ multas serão Impostas pelo corumando e douae não nnvcnt recursu.
Art. 21I, No caso d,~ rojoiçii:J de 1I1'U.'l"OS por imper-feitos
ou que nâo cstclarn ~le aocordo com as anwst,l'a::l. o ccmman-

dn.utu pcdcrã, ntteud 'mio u . circurnstancius anogadns, marcar
nnvo prazo para sua cntr.uta, toi-nmao-so ctroenva a multa
fiudo esse prazo, mami.rndo '''Ibo comprar- /lO mcrc.ul i por
conta do li.JI'IICCl.t!'l['.
Para.:papho unte» ... \; munas c a- irupoetauelaa dOi:l artigo~
comprados dc aeo:ordn rum n, perto IIn,l! do artigo auteríor-,
lJlHlntl·) não sejam pagas t\('ntl'\) de 10 dia~ do uvtso, serão des-

contadas da" contas que o ro.uocodoo tenha. a rocebor 011 dos

rospecttvos deposites, s.mdc neste caso completados om 4l'l
hor-as, g"h pena de re>cili~o 110 coutracto,
Al't. 21'~. Os OlJ.:fi' tos não ucccítos serão retlrrulos pelos
tornoccdorcs l!cJllru do prazo limitado pelo com mando, remo-
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vendo-os u Corpo para o Deposito Publico , si o não õzci-em, por
conta dos donos.
Art. 213. 0$ rorneeodoros dfl generos enmcnü cíos, mesmo
que sejam coutrac tadoa lwlo Millistc l'io tia Justiça. são obr-lros
grulus a fornece r aos omctec s c praças do Corpo de Bombei
sejam
ntos
pagamc
os
que
des.te
do.~.
('olltl'il
tIus
preços
pdw;
rcuos em ,linlwir,.. :i. vista ,

Art. 214. Os oütctaes e praças tio Corpo ,le Bombei ros
usarão os uniform es marcad os pelo novemo , vígoreu do pro-

sontcm entc os especificados no anncxo L
.\l't. 215. ,\s dtstrihu ições -le fardam ento ás praças serão
o
roítas nnnunlm onte em tres épocas : I do janeiro , I do n1l110
peças
as
içãu
dístr-ibu
crula,
io
hendenr
eorupre
-o,
sctomm
I do
elljit duração é üxada em quatro mozes nn tuboüa C.
pamgr- aphc uuíco. ;\8 demais peças mencio nadas na tabottu C serão distl'ill!lilla~ quando venci.tos os prazos nella
l'cl:lpec tivamcn te lixados.
Art, 210. O enga}w o receber a no dín, do 1'Ilgajam ento um
enpacct c e [1$ poças eonsignndus na primeir a parte du observncão da tabclln c,
§ 1.° Decorri dos dous me7.CS tia datl\ do engajam ento entrará Jl:~S dbtrihuiç"je~ cernes que dahl em deanto fOl·.~m feitas.
r-a
§ 2.° Ao pa-sar- a prompt o (Ia escora de recruta s começa
a vencer as teos peças de panno azul.
;\rt. 21,. A praça. que inutiliz ar alguma peça do farda1'000mento em iuccndt c ou qualque r scevtco extruor djnar!o
t.era ouu-e.ü a mesma cspccro, som pr,'juiz o lla. que lhe couber
na di ,tl'ilmiçã.o gerul .
pnragra pho \I11ko, Si a IJCça inutiliz ada fuI' alguma. das
rcíenúa s nc paragr-.•pho unieo do art. 215, deve ser contado
!lOVO 1l1'<t1O para vonctmeuto.
r
AI-t. 218. A praça que oxtravt ar ou inutiliz ar qualque
roeebertt em
peça de fardame nto, antes de venc-ido o pr-azo, tnde.nn
rzar.t
sulJI:lUtniçà.o outra dn mr-smn e-pecir-, cujo valor
illleg'l·li.lmcnle, não il.lteran'l'J a uuvu pe-u o prazo de duração
da. pí-uueh 'u .
Pat-agr-npho untco. uo modo idcnticn se pl'occc\ crá com a.
lll'aça. (1t1l~ íuutaliz c un cxtrcvr o 1'0(,'.1$ de rar.íarn cnto (\0 qual-

quer ecrnru-oda,
Art. ,'1[:1 • . \ divídu, lIe mrdam eeto da, praça, em qualquerdo
tClllpO, H\ 1\v:lli,u'li. pulo vator cm'resp nndeute ao tempo
vencipara
onto
Iardam
de
pecas
;';!I1lS
em
CJ.lt.lr
.~el'viçll que
lllüllt<l doa prazos de durnçâo marcad os na tabclla C.
li,
') 1"I.I'a l'••:Utlllnuttl desta .li li i,la a praça ouu-cgn rn

§ J.
vencida s. 011
arrecadação de Slla eompan hla as pecns não cetí
vcrem em
pagara os respecüvos vatcres , si essas peças não
bom est.a,lu ou 0;'\0 na-em apr-esentadas,

•

vr<ls !lO I'ODF.R
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...

§ 2. ~ Neste ajuste de contas será a praça indernuizada do
qualquer prcjutec que tenha soã'rído em consoquencíe do dísf.ribuições demoradas, do mesmo modo que se lhe fará carga
da 11()prcci,~!;ã.<) do valor das peças arrecadadas.
Art. 2"?O. Com ,t praça. que uoscrter proeeder-ae-hc do
mesmo modo que no artigo auterfor, urrocadcndo-s'C as poças
.tetxadas no quartel e fazendo-se carga nos vcnclmeutos do
desertor da. diJfeI'ença entre e vetor destas peças e a importan-ta tot.al da sua divida de rardomento.
Art. 221. As peças de fardamento arrecadadas em conformidade com 011 arts. 219, § l° e 220, serão de preferencia
escolbldas para substituição de peças inutilizadas ou extraviadas, levada em conta a depreciação com que tenham sido
recebidas.
Art. 222. O fardamento das praças reucctdae ou que se
reformem será considerado vencido, recorbendo-ec o daquenea,
como espolio, st encontrado no quartel.
Art. 223. A's praças empregadas nas officinas, á~ do ser.
viço de registros, e aos COcheiros com quatro mezes do respectivo serviço se distrilJllil'à uma blusa, uma calça e um chapéo,
de algodão meseta c'un a dnruçàu de s('i~ meses, para o serviço inter-no c externo em que não scje, conveniente andarem
tar-dados.

Par.rgvupho unicn ..\ ac'(ui~içiio deste rar.tamcnto será por
coucurreucta publica, pagando-se pela caixa de economias.
E;CRlPTtiRAÇ'ÃO

Art. 2~4, Além dos mappas diários e relações do vencimentos uos ontctccs c praças. partos diarlaa, modelos o mais
papeis adoptados ou que se tornem precisos, fi, cscnptueccêo
tias diversas SCC';0CS lia administração será feita nos seguintes
livros:
S~cJ'el(>r'i",

Rogistro (lo íuccodíos.
Regtata-o de asseutamontos das lll'aç is.
Regfstro das ordens de serviço.
Registros dos orücíos expedidos c dos recebidos pelo commando, feitos com a cnca{tel'llaçao u-ímonsut ou semestral das
minutas e dos orígtnaea.
Regisf.rn do guias de entrada.
Rogistro de netas da caixa. de beneâcenoia ,
Registro de õeepeza du, caixa de beucüccncía.
Registro de balancetes da caixa de beneücencía.
Registro de ccnrractos de fornecimento.
Registro (lo relator-los annuaes.
Registro da fé de officio dos orâetaes.

Regtsteo de partes 901)1'0 fardamento e alterações da carga

dascomp.. uutas c n.rr'ccadaçãc gorat ,
Protocol!c do roquet-ímeatos.

'"

Pl'0t.ocvHo lIa:! papeis que subam a tluspacho do com mando

e uue tenham de ser archivadoa na secreta ria.
Iwlice geral ecs praçy"
Indico Jus documo utos archiva dos .

.lo Ildú!lc til' sei-vico ,
(te ordem de serviço .
Regil,tl'o das visitas medica s llial'ias .
Indo-c geral das je-aç ta de preto
H{'-~i~lrr)
l{cg~~lt'o

Ilc...:i<:o dq

mav-n.u C'xistr'lltc

no o-tadc-m uior, corpo li ~

gllJ.J'lb 1 .\."'1'1.11.[1".

H: ::j~tl'Ü (b m'Jl'a.li ,t, n, oUieLlC.,;.
ra L' seguudn
llegL~I,!'o da c:u'ga do 1l~::<t('ri,~1 .l· pt-lme.
lll'unrll í-Iacs e rcscvv a.

R,'gi."tt'o de c;ng,~ c dnscat-gn mousat de todo o matcri::tl.
Registr o .ta carga somoste a.l.
Hü!','i"tro de entrega de ,Irti!-,o::, ás compen uta-. orüctnaa e
:;N·Ç'~'C~.
as
01l!.1
R(':;i'I.I·" de 1~lliJ'ada< c sahidn., (lo materia l C' outros divevsos .
Re;..'i"tL'o de eutrtula s o s'_thiun.s de raujamo nto.
ítoerstr o .tes notas e guias rometu das à contador-ta.
Talão do pedidos de materia l c outros diverso s.
Iwlic;1' (i,' docume ntos .c-chtva dos.
COlltarlol"i,.l

H,-,!:"isll'v (la receita e deepeea geral.
RcgÍJ'tros do adeanta mento (' rtepusitos ,
l{cglstl' v dos tercelru , vtue das contas pagas pelo T!tCSOUl 't)

f)

das pagas pelo cofre.
Hl'~istn

U0S

r(')",tori\l~

annuae .

Re;;ÜLI'O «o movune ntc .narto do corre.
R"gi"tm das YCl'!),lO! o.ç uncntar m-'.
R"g-bt.I'O lh~ folhas uos omcia~'s.
Rq;Í:'t.ro de dtvidus , consign ações e descont os do.{ cmcreo» .
Hegi""I' ,l .to r-eceita c rleepezu de plraemn cia,
[tl';i.41'<l da receita e dcspcza da ca.íxa de musica .
Hq;i,,;r,l'u tia r-eceita (' tlcspeza ,h caiX't de uencnecncta.
T<llàq do carga de ütnhouo s.

'ratão de desc,trf.(ll. do dinheir os.
Illdi'x' ,1:);> ãccumo ntos arctnvn d..s.
Pl';)t'JG Plh.

·
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Hospital

Registro de carga. o descarga do material.
Registro de netas de tnspecção de saudo.
Registro de baixas e altas.
Registro espectot dos apperelnos e instrumentos círurgtcos.
Registro de informações prestadas em documentos omctaes.
Registro dQS relatarias annuaea.
Indico de documentos arehívados.
protocoüo.
I'HAR~IACIA

Registro de em'gn e descarga mensal dos medtcameutos,
drogas e utensíttos.
Regietro do rcccuuar:o dos doentes em tratamento no
hospital.

Regi'itru de entradas de drogas. medicamentos e utensilics.
Registro de receitas para tratamento fõra do hospital.
Registro da receita e despesa da pbarmacia.
.
Registro di!, carga e descarga semestral.
Companhias

Registro de carga c descarga mensal do armamento, equipamento, fardamento, «tcnetttos. antmcee e outros diversos.
Registro de dísu-rbuíçâo de fardamento.
Registre de fardamento arrecadado.
Registro de guia das prnçca excluídas por transferencia ,
Registro do assentamento das praças.
Registro de Informações.
Registro do joias pagas á caixa de beneflccncia.
Talão de guias de entrega de dinheiro á contadoria.
Indícc das praças de preto
Registro
Registro
Regtstso
Registro

Estações e postos
dn, carga o descarga de moveis c utensíítos.
da. carga e descarga do material e muares.
das partes õtartas remceuõee para quartel.
de pedidos.
(1FFiCI:-lA~

(cada uma)

Registro da~ maehlnas, rcrramentas, utonstttos e outros
diversos existentes.
Registro da .,;lj').!<l. e descarga measat do material.
R('gistl'u d'IS trabulhos executados monsatmoute.
CAnA DE DE:'lEl'lcE:'lCIA

Art. 225. A Caixa de ncneecccctc do Corpo de Bombeiros
tem por fim auxiliar os ornotuea e praças reformados, e no caso
de rauectmento prover á suterstencra do sua, remnías, o li;:
primeiras despezas com o luto e runerat.
Executivo _ 1007

31)
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,\1'1" 2'2G. O fundo da Caixa, ECI'(~ rorme« o. com a jola de
entr-ada o a doduccã o mensal de dous dias de soldo com que são
os

"brigados a concorr er os eoctos contrib uintes; com os descont
ás
i-eguíamcntores, nos casos de licenças sem vcnctmcetoe
as
praças e coro as multas dos contrfb uíute , em atraIO; com
a dos
multas impostas aoa fornecedores o os deposttos de garanti
coutr-actos rescindidos; com 50 "/0 lla recett...a Iiquí.ía mensal
jUl'OS
da plmrl11a.cia; Curo os donativ os p.u-ttcu tarea, legados e
do cuuital eonsutu ldo.
pumgr-a phu untco . OJllSi,h'l '<\ffi-3() ,~odtJ~ conn-íb umtos os

omctacs e praças crrocuvos c refovmarlos,

05

socíos que dei-

sarem de peetenc er ao Corpo de Bombei ros, tendo pago fi. juía,
qualque r- '[U0 ~c.ia o motivo, e.(/ue votunta rtamcn tc queiram
eoutmu ru- 11, ]lltg1U' ;t~ rneneaü r ades, afim de manter os seus
tll eeitc« .
.\rt. !'!7. Os t)fficil\1'~ .lo EX'~l'dt<). sei-vind o em commís são
nouo O,lI'[1U de Bombeir-os, IH modtoo s e ·,s phnrma rentícc ,
il1<';;,]P,'l.

poderão se inscrev er aoctos da Caixn., pegendc como

de
jota a ímpor-tauoia, co-resro n.tente a, 1::'0 vezes deus dias
sotdo 11<L uctcntc . pml ando saüstaa cí-a em i!-t prestaçõ es. no
prazo de dons nnncs, tlcundo em tudo mais ~\jj utos :i!:! coutrihniç.~_e" dos o.tlctaes .10 Cc'l'~l(}.
Art. 22R. A joiu pnru ns cn;.!,t.!'tmPJlk'" sont tguat n um mez
<oi;) soldo pago em 12IH'l'~ta.çô('iJ dentro .Io pr'fmcir o unno .
l'iU'ttgl'll.pho uutco. Nos aCl:CS!:!üS do" divCl'''OS postos até

coronel O" promov idos pagaeào nova jola iguu! a melo mca
um
de sol,l'l,:1. qu t] surn s.tislci ta C'11 1:.; !,restn.ç·.lcs dentre de
nuuo.
,\rt. 229. ,\~ (:Olltl'i!Jlliç'-'esc pensõr-s mcnsae s pm'a LIS sócios
tes êu teueüe auncxa sob a lettra D.
constan
>:;!.,)
pamgra pho untco. Os *.,d"" com dtrettos :~d'lll:dtlt'''' na
C,tixa do ll\'ll<:lkend:~, 'l'IC não estejam actuutm cutc receben doa
llo aco.tr-do com
I',~n>:"rs o 'I\tO it dhs Ilno tcnhun du-ofto
..» ,:0 meio
uenonet
u;;
gozarem
1t'ui,f)
l'UtlU'i\H
pai':'
D,
titlo/'lIa
'11m urino.
tia
prazo
no
uzaráu
p
"
patente
vse
roepecü
,Ias
"'JI·{"
data deste regulam ento, a joia do que traia (I
; I,'
., "
parngr- apho unrco do art, :!2!<.
Art. 180. 'roem dil't'ito ri ponsâo i)!u:l! ao meio soldo '
li) q «oc!o 'IIH' oht.iver 1'f'I')l'lll: t pelo :o.Iini~lcrio '1<1.. Just.iça,
tendo 11) ;1nIH~ de coulr-ib uiçócs :
em
lo) o sacio que obtivei- rel"l'lIl<l. 1'01' so ter in vatfdud cdeste
1G8
;leio .to sor-vico ou nas condil:'lc!:l dos arts. In.! o
ües.to
I'Pllnl;tf fielll.o, 'IUal(l((01' que seja o tempo ll'~ contl'i!J uição,
llHU esteja 'lllirl) r- tenha pag» a joto, :
de
c) a vill,a <I" soulo que tenha lll:tiS .In quatro annos
ada
cout.í-il.uiçân. vivendo uoou-tn mcutc e si 1l5.0 csuvor- divor-ci
mesmas u·muiçõ ü'·, as
'V) tempo do seu Ii\llccim elllo; c, Das
unete de
lias que Iallocer nm 011 víerorn a I;tll{'ccl' em consequ
,
de-tasrr-e, lesáo nu nlOle~ti.'I. a.lq'lil'i d« em octo de serviço
qna.qucr- que scjn () tempo lIa tOllll'iIJl liçii.'J;
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d) os flibos menores 110 18 ermos ou interdictos, as filha!!
solteiras do rattectdo (Iegitimos ou lee'itimlldo,,);
e) a mãe viuva, M irmãs solteiras, vtvoudo a expensas de
rauccnto na. época do íuüeclmento ;
/) os purentes rercrtdos nas lettras c, d o e deste artigo,

em caso do JOUCUI'J. do sócio, que tenha 111 anno; de conteibulção.
Art. 231. Para illh,rprettção do estipulado nas tcttree
c. ri o c. fica estabelecido que a pensão por-toucent integralmente
oí vínva, ou em p.u-tes igunea aos filhos e filhas, fjuan.;o não concorram slmultancamonto as duas orasses de herdeiros, sendo
neste caso .livididn em duns parte: iguaes, caben-te metade
,~vinV'l e metade. iguahnente tli vididn., nos tühos c filhas com,
os precisos requfsttoa.
Paragrapho unlco. Sri na ratta absoluta destes bel' tctros
eaberã a pensão rt mão vtuve e, na. ratta desta, ás Ir-mãs sonel-

ras nns condtções da toura d.

Ar~. 232. perderão as quotas das pensões; I", as vturae
que ccntr-ahtrerrr aegnnuus nupctas , 2°, as tllha.s quando se
d':i1areni c o, rünos ao àl,mpleta.rélll 18 armos : ;{6, as irmãs
quando so cnsarum : revertendo no ju-imen'o caso em favor das
tllhas sottetras e El1I"s menorcs : 110 s::Jgulldo em 1';",,01' uas
irm:'ís soltt'ira~, irmãos mon n-es e vruva : no torccrro (J em
te-tos os ,uü'"" e.n mvor da eai xn .
Art. 23:1. O socro que se relor:nal' se-n ter 10 armes de
contt'ihuh;ão, salvo o cnso estabelecido Uf$ lettra /I do art. 230,
não tem dlrelto li pensão o pcn!r-rá; em be-eücío (lI( Caixa, a
joia, o quotne coin que houver- "nh':tdo, si não qui'l.flt' ('ptar
pela cOlltinU!l.ç;'J do ])!\g;tlnnuto das mausaüdadcs para, g('l:rauur os j,enelki,'" d,1 Caixa om 'av.u- rla l'amilb, ap :'~ seu

nuteetmento.

Art. 2:H. O onto!n! ou pr.•ca ql1l1 de~orhr da~ ntco-us do
em'IHI, a p)"".~:t cxcluuln n bem d,~ \1i~ciillill;l OH d.i servrço e a
(11ft' f",!' oxpul·m, pel',lm·:t :I.:nia e cont.riIJHi,:i).l~ ",)'11 'JHe j;í
fi"l!' entrad,'. Sflllolo oluntnndo de soc!o.
.-\1'1.. 2:.r:;. ~IT.,) Iha"n __ ns soentntos (luob" pnr.t as prímorras despl1zac,/!le luto e funeral pnrn os lwrdeil'o>< 110s scctoe
falled'!o~ 1I11(l estiverem quites COIll a, caixa, embora não
tenha.u dirouo {t 1)('Il~fto:
OfIlda.1 ílUPC1'i"I'...
.
CiiJlitão ou suJ,<l.ll•.l!'fL ..•.
Jnlcrint'Cil ': lillTirds.,
f';lhn~ IJ

I'['a':as

.
.

,.

iúO$(}IJO

150$000
JloO-'OOO
5il~OOO

Art. ct3t\. Nilo Sl't,j restil.uida a dilTerença de soldo ou jota
':"111 que houverem c-urado as praças de prct de qualquer- gra.luaçáo quan-to l'()lJ:tlxaiJ;~~ llúrillitiramcnte .
.u-r. 237 ..\ m-aca 1[!'<lduad,1" que rôr cxcfuuta do Corpo a
snu pedido, Sl "Ig"lIlll dia. alistal'-se do novo. conttnuar.t ,~
paga!' ;o euntl·i1Jniç·;J.. '1"0 Ih' com roto corno g'1';lllu;"\,IliI. si uu-
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i-ante a nuscnoía tiver mantido o pag.cment , a (111C cstuva obrt .
gaua para. garantia dos beneficios ri famllla, Neste caso. consorverão os direitos fu-ma-tos nas leltrus a C b do art. 230; nãu
tendo, poi-õrn, conunu «to nqunlto llag.l.ll1"Uto, cutrarâ corno
socío novo.
Art. ~38. O.~ omctaes c praças excluídas tio Corpo, a podido, conttnuurão li pagar suas contl'ÍbuiçuC3, caso queiram
conservar o direito ,is vantagens a qUI) âaorem jü s, em beDelicio das íamilia s, não podendo, em hypothcso alguma. elevar

as pensões além tias corccspondoutcs no po4o qun tiverem

corpo na época de deixai-o.
Art. 21\). O ol1icial ou praça !{l'il..lua,la, 1.11 com mais (1(' :?'~'
nnno- dr -urvtc«, incl SiH) li tempo que u tenha pr-estado 11(1
cxerc! to, arma, ',l o liwç:l. policia! tia Capital Fodcrul, mas tendo,
pero menos, tu auuos de sm-vícc no CUl'l)(J, pcl({,'ri so promover
lia Caixa pm-a, O.~ dl"ejtll~ rlus ponsõr-s, do IIIIe ti-nta o art. 230.
touras 0, c, ri, '-', xi pngar a joi<t e as contribuições como si fôra
crrccuvo no-se posto, ohsorvndo, porém, o dtspostono art. 228.
Art . 240. O omctal ou ju'nçn que se reformar na enecuvtdado (lo post» Imm.dtat.cmcntc supor! 1', ostan.tc nas contlil.,ões do art , 2:-:0, Iettra (I, terá dn-eí tu ao meio soldo desse
posto, si pagar pelo .d.uirc a joia, a que se refere o art. 228,
pal'agl':J,plto uníco, contrlbulado de então em doente com as
rnensulidados corre-pondeutcs ao pc-to.
Art. 241. A caixa scrã administrada. por um conselho composto do corumandaute, como presidente, do Inspcctor geral•
•los inspeetorns da contadoría e do serviço scrutarto. dos asatstentes do mater-ial e llo pessoal, <10 thosouruiro-pagndor, dos
commanduntos de c .mpanhin, do sccretcno do corpo, snrviudo
de secrctaeío c do quartel-mestre,
Art. 2·12. Todas as reunifico; do conselho serão regi~tra.d;),s
em ectu especinlInvr-adn. poro secrcmrtu, e por todos os ruem[/I'(» presentes assignndn.
Pm-agrnpho uníco. As deltt.oraçõcs do conselho serão tumudas ]JOI' maiorta de votos. não podendo ser reunido sem
1:0

estarem presentes doua terços dos seus membros.

Art , 243. O thcsourniro-p-cgndot- é I) tbesourcrro arrcettvo
d:t caixa, da qun! j';~l'(l tcdu a e~cl'ipturaçào nos hvros que
fui-em adoptaolu!'t pelo con-cruo. llcpob de rubi-ieados pelo prosíôcntc.
1\1'1,. 2J4. O comman.Ianlc du Corpo eomcncrã semestralmente ao Minisil'o da Justiça um lJ;~la.ncete do movi monto
(h Caixa, com cxpttc.cçêo das pensões eoncedídas, natureza c
imporfnncias. u das que carurcm em commtsso. as'igllal:l.dQ~
o!' motivos ,

Art . 24':;. O thc-ourcíro. dovidameuto nutoelzado pelo coasr-tho, rcprosent.u-a a Caixa na -omj.rado u.pulices e rocct»monto de juros, LO.S deposites c retiradas ,lo .nnuctro tia Caixa
l<;..onouuca ,
Ar\.. 24G. Xnuhutu titulo perteuccuto á Caixa pudf'I':i ser
alicuado sem autorização do MinH.J'o lI[I, .Ju,U'.'a.
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46.

Art. 2-li. As joiaa c mensulídudes dos eocros serão descontada s nas Iulhns tle vcuctm eutos ou pensões o rocolhldaae

á contado ne por meio de guia visar4 pelo ínspoetoe geral

rubrica das polo eonnua nueure.

Paragra pho untco. ne manotr a ídenttca se pl'ol'etlerá com
quaesquer tlutra,; ímportnnctas IjHO tenh-un de SOl' recolhid as
á caixa .
Art. 24x. O,; dtnnoteos pertone entes :t caixa, serão deposícn-ternota tia Caixa gconomtce, vencendo os respe-

tarlos em
cüvos juro-, at,', que possam ser eppucwtos em títulos da

divida publica federal e municip al.
Art. 249, Os socíos upresen tn-ão M presídc nto do conselho, aâm ue constar do àrchivo d,\ caixa, uma declara çãoc
cscrtpta om 1011111, de papel almaço, sem emenda s, rasuras
sócio
entrelin has. por cllc pr ojn-lo a-slgna da ou a rogo por
(la Ca.ixa, presentes tina; te-temunuas, de prcrercncía omciece
OH
do Corpo, mcncion.mdo : o nome da esposa em primeir a.
o casasegundos nupcias , época c logm- onde celebr-ou-se
mento; nomes dos filhos e tlthas, legítim os 011 logttíruados,
c do cada
data do nascime nto, c do l'egi.,tl'O civil 011 baptism
um; somes dos paos e das irmãs solteira s com índlcaç ão do
nesctmento. l'egi~tro civil 011 ba.pthmo.
§ Lo re-tas declaracões serâc r-ubrtcadas pulo prosíde ntedc
conselho, que não aClIcital'ã. us quc não estivere m em rcrma.
quo
§ 2. o As altel'll.e'iícs oocori-l das na turrulia do sccia c
de qualqnn r modo possam anocter rntcrcsscs «,li; herdeiros,e
sei-ao communíoudns ao pl'CsitlOllt~ da Caixa POl' esei-tpto
juntas ás uccraeneõce feitas em tempo.
cntos
§ :i.O A,; dccraracõee que por mouvos do sotretm
seeão
mentac s ou pnvstcoe nso possam seI' Joítaa pelo soeio,
validas si produzfd-cs perante notarto publico com a presenç a
de duns tcstcmu nuv-: devendo neempn nhal-as os docume ntos
que as conm-m em,
de§ 4. 0 o.~ herdeir os dos socíos que nau houver em rotto
s,
ctamcõe s, ou dos que as tenhnm produzido com er-ro-r e omissõe
de mudo ,\ prerudtcnt-o., toem o direito de rccuüca l-as pela
maneira. o com 08 docume ntos exigido_" pelo conselho, ficando,
em tues (';lAI"', suspens o o pagame nto da, pcn.ãe, (dó ser rcsolvídu a .luvídu , p ~gawltl-sp então a. quem de dh-cit». som
prejuizo do tl~mllo que houver docm-rklo ,
O.; pt'llÚ,)lli;b." c so-los 111Hl POI' qualque r círArt.
de
cumsta nuíu perdere m o tttrono aos ben~ticiu." d;~ Caixu,

"""fi.

eccoedo com u- pl'c,wri,.\ç'>es estabele cidas neste regulam ento,

serão elfmiun dos em sessão do conselho .
sempre
•\1'1.. ~51. Das delil'er' lçles tio ccns ..lhe h wcra
que ro-olvc rã em dellnirecurso par.• o xnntstr o da Justlea,
'
tíva ,
1\1'1..2')2. O conselho gel'i solídnrt o nas faltas comme rudee
erü
com <lo gerenct o dos Ilinheil'tJs tla caixa e por ence rospond
perante os tri!.Junacs eompnt entes, além da:; penas admtut strctivas iml'Ostas pelo vrtntstro da Justi....a aos respons avots.
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Art. 253. SlJl'I'irâ de base para. rccebímeutc da pensão por

quem .te dfretto : o decreto da. reforma publicada em ordem

do serviço do Oorpo ; as certidões de casamento, de obito, de 1'0·

gi.~t!'o de nascimento ou de l.apttsmo, além de quaesqucr outros
documentos julgados neceesenos pelo conselho, em casos de

duvidas.

parugr-apho unrco. A petição presente ao conselho solicitando n. pensão sent íustr-uldn com tees documentos, para que

sejam confrontados com as declarações a que se refere o
art. 249, quando se tratar de herdeiros.
Art. 25L A Caixa não tlal'Ct pensão maior que a correspcudentn ao meio soldo de coronel.
Paragrapho unico . Logo quo o capital da Caixa attin,ia a
\.OOO;OOO~. as pensões p.deeão ser elevadas até o mustmo do
soldo por inteiro.
Al't. 255..\S ponsoo- uão estão sujeitas u, penhora.embargos
ou descontos para p igamento de divhlas, excepto as proventcutos df' joias ou contribuições.
ArL 251'>. P"clilel'cverá a pensão não reclallHl../a no prazo de
einco unuos. excepto si o pensionista fóI' menor ou íutordtcto.
Art. 257. Os socíos que, não tendo vencimentos pelo Corpo
llo Bomheiros, deixarem de pagar em dia as suas meneaüdedes,
Incorrerão na multa de :!O "/0 sobre cada contribuição no pr-imetro trimestre, otcvando-so a. 50 "/0 no segundo trimestre,
perdendo no primeiro dia \10 terceiro tor!ús os direitos de socio
e as quotas com que tiv<'r entrado.
Paragrapho uutco. O conselho Obl'ig~.lo a fazer uvtso por
lIScripto no correr tios duns segundos meses 40 prtmetro trimestre ao eocto que se achar em debito com as coetrtbuteões e
õ

a repctü-as no ultimo mcz do segundo semestre,

AI't. 258. Todo; os pensionistas são cln-lgudoa a apresentar
cer-tldâo do vida om junho ue cada anuo, si não receberem pessoalmente suas pensões.
Art. 259. 0.; cütetaes que tumbem o forem du Exercito,
quando dlspeusados da commtssão poderio continuar a contribuir para a. C,til((\, afim do beaeâciarcm <lo sua família. do
accordo com o .u-t. :!.18.

Art. 2011. ,I..~ normas lI'.I'<l. os scrvtço» ínteznos, os detalhes
sobre o servíco de tueendio. os euc.u'gos de todo o pessoal, do
oomm.uutauto ao bombeiro, ornam tudo quanto se referir li.
ordem c l'ü,t marcha dos trabalhos aãectos á corporação será
cetabetootuo llO l'cg-ulalllcntn para o serviço Interno do COl'PO
lia nombeu-os,
PUl'it:;r;lplw llU1CII. o. uommuudantc tio cor-po organizará.
esse regulamento, qlle entrara em vigor depois de npprovadn
pelo Mlüivtr-o da Justiça.

Alt. 261. Nas rotuas de pagamento das praças arrancb adas se deacon tarã a ímporta ncía corresp ondente á alimeutll.Qãe
pern pagame nto (lo" fOl'ueccJ.ol'es.
Art. 21:'2. As pr-aças casadas e l\\; sottcu-es de bom compor
m. não
tamento poderão ser desarra nohada s, quando o solicitetio
comresultan do dahi íncouvcntectc para o serviço, a juízo
mando.
Art. 263. APÓ>l os ínoaudios, de que o pessoal volte moIhado, se fornece rá uma ração de café e paraty.
Art. 264. Nos íucendtos em que o pessoal trabalh e longas
horas, ou em ;::erviçu> ospectees. quando em um e em outro caso
não seja poe.rve t substitu il-o para refeiçõe s, estas serão forne-

cidas no local e por conta do Corpo.
AI't. 2.;5. O uovorno promov era a odopcão de medida s
dos predtos,
municipaea tendentes a regular izar li. consteuccão ões
geraes,
«c modo que, poro materta í empreg ado e disposiç
as
para
fogo
do
ção
propaga
a.
l
possíve
difficil
mais
o
torne-se
casas vizurha s. e 1\'" mesma. casa. de uns para outros compar timentos.
Al't. 2G0. A gunrdn o commercío de eubstanetas facilme nte
rnüamm aveía e de expleelv os serão regulam entados pela Prefeitura, de mudo a que o.,; grandes eoposítos sejam situados fOl:a.
não
das ZOIl<f.S muito habitadas c que as casas de commc rcío
«xoedam
que
dea
quantula
varejo
a
negocio
para
ter
possam
uetermmados umues ,
Art. 2(;7. Lo,ro que se'a possíve l, será. estabelecida uma nova
terreno
estação de bombeiros em Copacabana, ndquirí do maior
para a estação da. Altandegu e mudada a estação da uambõa
a 1101
para, junto do nove eaes, afim de attende r com prestez
casos mar-it.imus e culd.u- dlreeta mente da conservação de seu
mater-ial üuetuau te .
Art. 2ü8. Para acudir aos casos de íncondío nos subúrbi os
teeã junto á~ Itunas da j';stratla de jeerro Central do Braaü uma.
estação com matorta l e muares sempre prompt os a emb.rro ar
" pr-imeira \'07.•
os
AI'L 21'U. Nos morros de difIlcil iICC"'SSO e muito habitad
s p03tO:S
serão e"taloclecit!os, quan-to rOl' conveniente, pequeno
.
pruví.ío s !l1) materia l apropri ado e (lo pessoal tudísponsavel
Art. 270. Its ínrracto rcs do present e regulam ento. quando
para I) cuso não houver commín aeão de pena especial, ncarâc,
omissos
sujer tos <1S prc,~criptl,." nalc;!Í>:;lação vigente . o nos casos
no que conecrn e á rhsoíplinn o occoom ta do Corpo, serão dadas
pelo :\lmütru dt Juatn.a precisa s tntr-ucç õcs ,
Indi caçâo das estaçõe s com o, ors tr ictcs corresp ondente s
Estaçue B NORTE OU GA~!Il0A;

DiBtric tos

eompl'o honrle a ãrea da praia Formos a, sacco do Alfot'es .
ando
Sil,udc até a rua Acre. Attende tamuem a qualque r ponto

ACTOS

no

PODJ<:A EXEGI:TJ\'tl

"e t"I'JlC pl'.~chú f.rabalhat- o material !IlJcturtllW. E~ti1 situada
na r-ua dn (;,~mll()u. n. i-'l, Pl'U:iÍIIlO á, I'Si1H;ào ,h EstrMa de

Feno Ccntl'i\!.

Cornpruhcnde a, ;h"'(t do .vrsenut de :'Ilal'iuua., C"nsellJeiro
Saraiva, S. uonto, Municlpa.l, ourtvcs. Chile, orara de Santa
Luzia, Clapp, pI'aça. Quinze de Novembro. E... t,t. sit\ud,. no edt-

neto (la, AWl,n(!egH_, junto

nu Mei-cn-lo •

CENTRAI. :

.vuenac a tona zona ecutrat (la. cillado,,~ sempre que fôr

neceaearto auxítíura a ,
da. ncpubuca li, :n.
OESTE

ot:

OIIÜ',l-~ P:'Jtl...;Ü.'''.

1':st,i, -ituakt na praça.

S. CIlHJSTU\·.i.ü:

Compt'eheude toda a arca dos bairros lln S. Chl'btuvão, Rio
Compritlo l~ Enfronho Ve-lho. g,tJt situa'h 1l1t I'lI1t de !'. t'ln-is-

tovão.

Sl:L

ou

S. :-;AfSAOOR:

Cnmprehun.le a zona da praia de Hotatogo, na ateueo da
rua U. CArloh. Flamengo, Iurgo úa Gloria, catteee, nento
Lisboa, largo do Machado, Laranjeiras c Cosmo Velho. E~tá.
situada no largo de S. Salvador- n. 2.
NOROESTE 'lI' \"11.1,_\ ISAIH·:r.:

Comprehende n ZOlla suburbana atem U'1 rua Oito de uezemlu'o, bair-ro de \'iLla Isahcl, 'rjjuca. xngecno xovo. etc.
";;::tã sitlla.tl:~ Da I'ua oito de novembro n. '!O.

COlllJlI'd\"II'!l~ :1. ZdlU
t'un,

D.

Clll'lot,~,

~jtllatlil /1:1. \'1\:1.

.la l'l\da de n(lutlugIJ na altura. da
praia dn S'~'!lJa.I~, t'opac<tiJ:tna c 1::"'01.. Está
]fnnl:lyt:i .

.-\8 nsl,a~''-'l'ôC''I'l'<;I'Jo sempre par.t as CÚ_'L;ts .le aviso situadas no SC1~ cuvmto, o para, os di ver-sos ponto> lia sua. zona
quando os i.l.\'ISOS rorcm dados PO]' outro meto. F,jr,~ desses
()a..~OS só IJflI' or.t-m :<Ilprl'idr.
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I

1
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pagador
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o
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:'Ilajores medjeos
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•

Te""a!e medico

1
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10 Sargf'nto telegr-aphísta

to Sargento mestre da lancha
~argento

ferreiro
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to Sargento corneteiro-mór
:;;'0

.

to ::ia,,!;enlo segeiro

o"

"

2'~

.ri ;,

.
•
",

.t, ;;

0.1_ _

I

too Sargentos

O

Cahos de esquadra
Bombeiros

to Sargento graduado mestre
da musica
2° Sargento graduado pratieo
de pharmacia
20 Sarh'ento graduado mestr-e da
omeina de eon-ee.roe
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TABELLA Cl
Fardamento a que se refere o capitulo respeceãvc

TEMpO
DE DURAÇÃU

aaquetão de panDa"", ••...•

Blusa. de pallDo ,
.
Calça do paDllO.••.. ,., .. , .••
CJa.lça de brim br-anco...•....
Oapaeetc ••..•. ,
,
,
Blusa de brim pardo
, •...
calça de brim perde
.
Gravata. de sêda preta.: ...• ,
Lenço branco do algodão (2),.
Meias de algodão (doue pares)
Camisa de morím ...•.•••. ,.
Camisa de ilanella
.
Ceroula de algodão
,
Botinas de bezerro (pai')
,

PREÇOS
nA l'NlOADF.

:i annos

2

•

2
»
1 nnuo
I
•

4 mezea

4
4
4
4

•
•
,
,

3

•

3
3

•
•

3

•

_ _ _ _ _ _-C-_ _

A média dos
preços pagos

nos ro i-n e c r-

mentosdos dois
ultimosexercicíos.

~

_

Observações
a) O engajado no serviço do corpo recebera a voncor:
dous exemplal'es de cadn, peça de rarJamento de brim par.lo,
duas camisas de morim e duas de tlanelja, duas ceroulas, dons
pares de botinas. uma gravata de s ulu, um capacete, uma
calç.~ de brim branco, doas lenços e dou- pares d!l meias. Decorrido, dous meses receberá as outras peça!;! de f.u'llamcnto de
panno.
b) ,\s peças de grande gala fornecidas d muslca tt'l'J.U a
duração mini ma. ue quatro auuos cada um:l.~ Eli!>IS peças são as
'egllinte.~: capacete, dotmnn, utamaros o pla',hl'l,".

ACTOS DO PODB:R

!ilX,ECUTIVO

TABELLA n
tndtcaçao para a conbr-tbutçêo mensal para a caixa de Beneãcencíc. a que se refere o art. 229
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Fardamento que deve ser distribuidO aos sarqento~ ajudante
e quar-tel-meatr-e, além das peças constantes de art. 215
do regulamento e da tabella C

T<;~fPO

TRES At\:,,;ns

Q\.\T[{() A-:>.NO$

'"

Dl'RA('ÀO

,

"•

~

S
o
o

Espeoificaçâo

das peças

i

'

"" ","
"o

o

ão

~

•o
.§
8

•
•

I

~

~

.,•

o

~

~

"

I

-•

~

-"

~

""" """
'" ;;•ª g, "il.
~

•
.2

o
o
o

~~-

Ql1antid;t(lc ...

8
!l
f

~

>
o
-'

o

•

~

-e

•
00

~

-

oo

o
o

.,"•
o

~

o
-e

s,

•

"'

------

I

I

I

I

•

~

"

~--

I

ACTOS lJO

4~6

roeea

~;)U:t;UTn 'O

TAB ELL AF

Annc xo

~~

Uniform es
OFl"IC I.\I';S

10 tmi/brm c

!{Cpi coro peunach o, ôolman azul ferrete com aíamar cs,
com guias de
.lragonaa, calça azul ferrete com galão, taltm dourado
, luvas
cadarço , espadtm com bainlm de couro, fiador
do potüca branca, toünas íntch-iças de pcutce envorntzado, com
polatna s In-ancas.

Igual ao prtmcir o, tendo, porém,

lista. de cadarço preto.

J,UY(l.S

ti.

calça. em YOZ üo galão,

de petucn preta. Botinas sem

polaina.
KClli, dolman , calça com li-ta de cadarço , taltm com chatelaine de metal branco, cspadim , fiador de rebroz, botinll.'; de
pellica c luvas de pelhca preta.
e parda, c:tlç.\ azul com cadarço , calça. parda,

Blusa azul
capacete de couro enverni zado, espadím, fiador do couro, cinto
g'ymlla~tieo,

b .tmas de b 'ZOl'l'Q ou petüca.

0
Com o 4° unírorm e se formarã o o 5°, Co e 7 para o !orviço
azulo
interno : sondo 050 blusa azul e calça branca. ; o Cog'blusa
ido
calça. ViU'11a ; O," blusa parda e Cl\J ç a par-da . o permttt
oo
paru o servíco interno em que não hajn, unírcrm merenddouuso de blusa. IJl'{\nCl\ e ealçu 11l'al\{'a ton.to betões o :zaHics
rndus.

o vottudo
]{epi - 19nal [lu Jl! uutrcrmc actual, subsütu ldo
lIzul cl,n'U por vcüu-tc de se.la .1.1.\11 ferrete.
0\'01D"l'IUlH - Igu:lI ao ,lo uniform e aetunl, :mlJstituindo
de
tudo de solta PI)!' vettu.ío de ;<0\11\ azul ferrete com dcln-um
ca.tarco (lo soda, e os fl'i~u,> .l.~~ n.lanuu-es 1")1' ú-izos <111 vclludo
da mesma cór-.
do nos
Al<flJl'lI"~"' _ Do cordão de unro. I'c<!olJ(lo, prondon
res doubotões ,lI' a.mbn'< 0'< la.lm; do .lctmau . com doas pnssudo
cor.tão no c -ntro.
)':J,'"lo~ de n,) do "lH'O e uniu ro-ota ,1,1 mesmo

ACTOS DO PODER EXr:.eUTIVO

Blusas - Iguaes ás do uniforme aetual.
Dvaqonas - Iguncs ás do uniforme actual , forradas de

panno azut ferrete.
Calças - lguaes ás do uniforme ectuat.
TUUiil _ Com cinto de cada.r~o encarnado, de lã, trançado.
de Om,03 de largura c gutas de cordão dobrado de tecido de
retroz aZll1 claro e tio de ouro; ou simplesmente com chatolaine de metal branco.
Espadim - Igual ao do uniforme aotual .
Fiadores - O,; {lo primeiro, segundo e terceiro uniforme
Iguaes aos actueos. O quarto scnt de couro cnvcmteedo.
Cinto gYllmastico - Igual ao do uniforme cctuat ,
1'laliJ1t!s _ tguees aos do unifor-me actual , substituindo o
....ellllllo por vclludu azul teu-etc.
Cepecete - Igual ao do iuütoe.no ectuct.
Capa - De panno azul rorretc com capuz, tendo comprimento que alcance a phalange do dedo pollegur- e roda bastante para abotoar na frente, ainda mesmo com dregonas, com
quatro botões de massa preta de 0"',020 do uniforme. O capuz
será. sumcíenecmoute largo pare cobrir a cabeça com o bonnet
e será. preso á golla com colchetes de pressão e mola, As insígnias serão em mrma de V, dc aoutacue dourado do Om,OOI de
lat'gm-a, com o comprimento de 0"',18 o postas sobre a abertura,
da capa, a partir da gotta ,
OW;lEltVAÇÕES

Os punhos do dolman serão ornados com respectivas
divisas em fór-mn de V, do galac dourado, rlo 0,007, contomacdo-os, o tendo o verttce para cima,
Do centro do vertice descerá uma carceua direita de velludo azul ferrete escuro de 0,10 de comprimento por 0,02 de
largura, tendo eree botões dourados do uniforme e de 0,010.
Nos punhos tias blusas de panno azul, pardas ou brancas, não
haverá caroctía e os galões serão uouredos para as primeira
e terceira. e de cadarço preto para a segunda.

Os medicas e pharmaceuucos usarão o mesmo uuifbrme
dos ornctecs. substituída a 001' do veltudc pela carmoatm e o
emblema tio Corpo pelos respectivos cmbíemus adoptados.
Os otllctues reformados terão os mesmos uniformes que
cítecüvos, trascndo, por-ém, 0,05 acima doe galões. em embos os punhos, urna estrena de 0,03 bordada a fio de prata.

Oi

Em sotcmntda-ros civis é rceurtauvc aos ornctaes o uso do
seguinte uuuorme: cbapéo armado, casaca de pauno azul terrete. coueto do mesmo pauao, de casimira ou de rustão branco,

ACTQS DO PODER EXECUTrVO

ta
galã o. gra vata de seda. prede
calça de panno azul íerr etc scom
ca e botinas
bran
tca
peu
de
luva
,
onas
ou branca, drng
verniz.
J>SPECIFICAÇOES

Casaca

es de 0,0:20 do diàm etro
Tara (luas or.to ns do qua tro botõ
os na altu ra da cint ura
ocad
coll
s
eiro
prim
~ad,\ um, cstawlo os
a.. Duas inglezas do
gotl
a
até
es
tgue
e os outr os CID espaços
tend o o dist inct ivo
ro
cent
no
5
0,06
0,04,; do larg ura em baixo, 0,05
a n.lmrta., gotta
b.rir
a;
cim
em
5
Ilu Corp o hoedadu a. ouro o
gas do dua s
man
0;
0,03
de
ura
üeit ndn , tend o no cent ro a lm-g
emo tereestr
o
para
orct ona imc cto
costuras, npor-tnuno nrcr
rtur a ; abas á, rran abe
som
ru,
altu
do
5
O,O~
de
de
pior; pun hua
o com prun ento mai s OI! metros
(:f'Z, \, sem fl'a.llI.ido. «om
'a,lo~ .10 0,020 na 3,1,lmH
f'S
l'nl"
rluus
r:\
lJ,7tJ ; nas a,hu.~ have
""m I!a\i)'i~ do uni-urfi o lH'nadn~
tU!':I. (b ('I)stlll"~' n~ pnn ho,

form e

SÚ "L'

ror-po .

( 'ulle lc

rtc Iuvt .io bran co,
I'(j)'l'(~to, I]" -asu nüu uu
()a"'\c~~, abot oado por uma
ti.
ulo
ru.n
upu.
nco.
:·,'lI a. abo rto,
du unitos-mu,
lmn .Ie huti ks '!u(I \',Mh : (10 O/HO

Pr
:'611\

110

p;~lInn

azu l

azul rcn-otc,
cap acet e. ulusu de pauno .tS
üo beze rro.
bran co. dut o uym n I,,"tico o hotin

(~,dç'\

(le brim

felT ete, ('[l,I~a Ile paun o ázu l
('<IV iecto . 10111~a dr 1'1\,'1110 <l,ZIt! 110 lwz;11'ro.
nas
botí
e
4ico
H\tt'
g,lT
,
l'lI'0 t\',t 'lllt
iP.u l r('rl'l~tt', C:,!(::l de br-im
C:ql1l.cetC', 1,IHs'~ tio p-um o (lo lWZDl'm.
lla~
lo"ti
()
tieo
pnrt lo, cinto gvrr mas
Galla.;(~t<', 1,111"'\
1",lill'l~ d(\ 1.('/' )['1'' '.

u ('air'f\, de brim pard o, cint o

~ynllla.~tico

c

'

J.. C
orm o de i\'a'litl1:o: b.us n, c.tlç
Alem dr,s!,cs, lnY"1'1l o uuit
offjoinns, os
]':11':1. O" O;'Cl ario,~ n:v;
,·h.
m(_~~
odâo
:l,l:!
,k
dUI,PÚO
·:"d o)\" , quando <'lIl ~(,\'vi,:o fóra
omp rr-g wlos II(~ H'e-:i,:tro f'- ('(jH
.
l\qq tw..I'I,·I

o sargento a.juuante e o sargento quartel-mestre usttrlo
todas as pecas designadas na tabeüa I<: ígueee ás dos uniformes
dos oãtctees, sendo porém os bordados ti. retroz de ouro 011 que
nos daquellea o rorem a fio de ouro. Os embtemeeeerâo os mesmos do actuat uniforme.
Os inferiores c graduados usarão os mesmos distinotivos
actuaes, excepto as divisas, que serão do panno earmextm com
0'",012 de largura f"rrada~ de branco, em fórma de nngulo
agudu, presas da ctutura interna li, externa das mangas, com
o "'verticé para baixo, (listando a blasecteiz 0"',15 da coeturr, dos
hombroe e conocaaas em amuos Os te-ecos.
rcfOl'm,vHt~ terão os mesmos uniformes das oJTf]·
coüocuudo nos ante-braços uma. estrene de metal

As praças

ouves.

branco de 0"',0:).
A mustce usrt.rá em pr-huei ro

uutrcrme

dctman com ata-

mares e plat.lrta,s, "1I.jJltl.:etll .tc rerwo coberto .tc panno ftzul ferrete e calça, dI primeiro tluilOl'IllC lias pl'a(;il~.

Cf1pacele~lJe rorwo, coberto de pi111nO azul rcrrcte, com
uma ctnta do mesmo pnnno de 0"',03 do lat·g-lll'a 1; vi \'0>' cncarnados.
Pala de couro cuvernízad» du preto. na ncute e au-ae .
Fr'untespiclo do couro envernizado do branco, levando. em
urna tlt.1. de meta! dourado, o distlco «Corpo de BombeiroslO, em
relevo, sob o que.t ~c 'I.. . staoará uum tyrn do 0"',0:-1 bordada a fios
prateados com íundo preto cnver-ntzado. C·.'l'l'ch ,Je cou.o envernizado de branco, prendendo dos la,!,,!! em l1oll~ 110WCS dou-

rados de 0''',01, ton-to em relevo uma lyrft. Nu meio da capa
levará um de O"',04.i com a Iórma de cruz grega, tende os braços
recurvados, sendo atarrael.ada , uos 1;1.110..,1 .h capa terá dons
pequenos ventiladores.
PlaUl'as-Sel'no de chapa de amco em rorma de pal.llõltorm., forrada. de j.annc cnenr-narlo, ornadas nu. face super-iorcom duplo cordão Jlrat!~:ldo de 0"',105 c presas per cotchetos ao
hombro.
Alrtmares-De cordão p.atea.ío redondo de 0''',OC·5 preso nos
botões la.teraes do dolman . Passador de lIu de prata de cada

lado e roseta ao

do mesmo cordão.
pauuc azul escuro, sem bolsos externos, nem
cuer-tur-ns, abotoando ao centro e peta parte inter-na com botões
pretos; gnarueoldo 1111 Ironto, em votta e nas costuras tateraes
das espnduas, com I'a,l:, reo de la trancado em losango. o comDOlJllail-Do

01'IItl'O

Q
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o hi'aQIl
palm n da. mão, estandotend
o na.
prlmento atcanco Omeio tIa.
an.
dclm
do
o
pann
mo
mes
do
pé
em
a
estendido, gott
co.
bran
al
met
de
lyra
uma
s
lado
fronte de ambos 00;
es de Om,O.zO prateados cora"
xa frente duas ordens de botõ
cada lado. Os punhos e
de
o oito
uma 11'1'a. no centro, send
do,
gan a serão avívnüoa de enc arna
DECRETO ~. D...j 3S- nE Z"I na

~IAHÇO

DF. HJ(J7

s na
infa ntar ia ,te guar uas naui ouae
Lrca mais uma bl'igaola de
Sul.
do
de
Gran
Rio
do
adc
COlllurClI ,te Taq uarv , no Est

Esta dos Unidos do BI'<lzil.

([;1 Rcp ubli cn dos
,
431, 0(' 14 \10 deze mbr o de 1800
para ü:\:CCUl;'iío ,In decr eto n .

o Pros idcn to

dec reta :

no, gua rda nacional da comarca
Artigo unico. r'ica croada õram
tc do Sul, mai s uma briRio
do
do
testa
de Taq uary , nu
de 65", a qual se constt-o
ação
stga
a.dc
com
gada uc infa ntar ia
o, ns, h13, 194 e 195
ecnv
iço
serv
do
s
tuir â de trcs bata lhõe
rão com os gua rniza
orga
se
que
(\5,
um do da reserva, sob n,.u-íctos da, rcfo rtda com arca ; rcvog<\<la.'l
da!'! q ualí ücad os nus di
trar io.
a.~ dísposícões em con
10(17,10" lia Repnblh-n ,
kic tio Jnncu-o, .27 (lo mar co de

A PEX t\'A.
Avro xso AUG USTO !I-IO lU:!n

AllgUS/O

Taoores de Lyl'a "

MAtt ÇO DE 1907
DECRETO N, ü434 - DF. 2i DE

la e uma de cnva llai-i a de
mais uma brtg ada de iafa utar
:.Iun do :'\0'1"0, uo Esta do d'l
,le
arca
com
guar das nal'iona<lS "3
Rio (;ran,l~ do Slll

Gr~'

i!.
dos E~tado, Unidos do Braz
o Pres iden te da Repúbli.ca,
mbr o uc IR9Ii.
deze
de
14
de
4:H,
n
eto
decr
P'l.I'.:t exec ução (lo
dec reta :
na gual'lL:l. naci onal da eo-s
AI,tigo uutc o. Fica m crca das
do Rio Gra nde do Sul, mai
do
Esta
no
o,
Nov
mnr-on li,) Mun do
(lo cav alla rta, aqu ona sob
urna
e
in,
ntar
urna bl'i.c:a.d,~ de ínfu
rá. de tres bat:!.ll:lõ~s do
titui
cons
se
u desi gnaç ão de G',", que
c um do da. rese rva.
Hl8,
()
l!J7
,
1'35
.
serv iço acti m, sob ns
con stitu irá de deus
ee
que
82",
do
sob n. eg, () esta , com a

ACTOS DO NDEIl EXECUTiVO

'81

regimentos, sob ns, lü3 e 164, os quaes se organizarão com os
guardas qualíftcadcs nos dístnctcs da. referida. comarca : revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 27 de março de 1907, J!J<' da Republlca.
AFFO;>;SO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Augusto Tavares de Ly'·".

D':CRETO N.

6435-nE 27 DE }IARÇO DE 1907

Abre ao Minislerio da Guerra o credito de 32:300$, supplementar ao § 12 do art, 9~ da lei D. 1453, de 30 de deBombro de 19Q5

o Presidente da Republloa dus Estados Unidos do Brasil,
tendo ouvido o Tribuna.! de Contas, na. fôrma. do disposto no
art. 20, § 2~, n. 2, Iertra c, do decreto legislativo n. 392, de 8

de outubro de 1896, e usando da autorização conferida pelo

art. 26, § l ", tabella B, da lei n. 1453, de 30 de dezembro de
1905, resolve abril' ao Ministario da Guerra o credito de 32:3)0$,

eupplementer ao § 12-Ajudas de custo--do art. 9° da crtadá Iet,
Rio de Janeiro, 27 de março de 1007, l~ da Republlea.
AFFONSO AUGUST<l "IOREIRA PENNA.

Herm"s R. da Fonseca.

DECRI';TO N.

64313-DE 27 DE :..lAItÇO DE ]907

Concede autorisação á Companhia Calçado Clark, Limited,
para continuar 11 funccionar na Repuhllca, com as alte.,
rações feitas nos seus estatutos

o Preslden te da Rcpublic I do> Estados unidos do Braztf,
attendondc ao que requer.:u a Companhía Calçado Clar-k,
limited, autorizada a ruucctonar no Brazil pelo decreto
n , 5134, de 18 de fevereiro de 19()f, e devidamente ropresen-

tada, decreta :
Artigo uníco. E' concedida autorização á Companhia CJ.I-

çado Clar'k , Iímtted, para continuar a runcctcnar na. Republiea
com as alterações feitas nos seus estatutos, mediante M clauE:rocutivo -

tM
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Eu, abaixo aasignado, traductor publico e interprete com.
meectar.jm-amenseco. por nomeação aa.MM. Junta. ocmmeecíar
da. C3pttaJ Federal:
certifico pela presente que me foi apresentado um lote.de
documentos rcterentee á Companhia de calçado C1ark, lImitada, escrtpeos em idioma inglez, afim de tradnzir para o
vornacujo, o quo assim cumpri em mzão do meu off!ci(l, e
cuja tradueçâo é a seguinte:

l'RADUCÇÃO
ExCerptotil'ado da 'asgernbIell. g>erol extraOl'dinuNa
accícntetas da

CItEI

Companhill. -de Calçalllo Clul"k, bm,iJ",a.,

realizada na 8Me da companhia, 89 «Tíchll.aU1Stlree't.
Kilmarnoch», aos 16 dias do mez de agosto de 1906,
Foram apresentadas pelo presidente as seguintes rase-

tuczo. :
Resol./ç,ro [ - QlW seja acceosccnteda aos estatutos ~ seguinte clausula, que denominar-se-hn 23~.
Quo, caso qunlquer socio, empregado que fôr ou tenha sido
da companhia, de qualquer- categoria, em primeiro logar, rol'"
demittido ou se demittir desse emprego, ou.c-em segundo
logar,-vicr a ".liece!', os dlreetores poderão res:'Jlvcr, na prlmeíra hy,pothese, cm qualqaer é,poea p~aterior á sua demissão,
I'or,oaJ,a ou voicntena, e quo C~13 .wt.io Se t"etit"O da 'com,panhia.; ou, na sllgo.nd:a hl''plJth~''e, em qualquer -êpoo'a.
,Pomcdor ao .fa.1IaCi:mento d," mesmo eccío. que ee seas ee1;003 sQjam abanôoueões nos termos 'Eto pt"ese~te 'Il:rHgo, e orfio
.coosiderar-sckna que o sacio de Quem .se tr'a:t~ tOliha df1erta1:lo
;por escr:l,pw 'todas as suas aecões aos '1roU"S C(Jl:I!'K!'ei138 na 'OO/!tbrmw.a.de do .art . ~6, Q cs drrectores prot!elferâo cCI1m M 'mr&S
acç{je~ como si de Iacto touvcssesillo ftHta M:tteIla dlrerta ao
dia em que a ntroctoeta tomar 0S'8a de'li'Il'eY'al;'io el~do
4qu6U& 'Jlelâ'ada. ou o ditG,abandoM.
Essa resolução eera Ievada eo .conhaclmcllw do socto quo
por lOUa. .r')j>,atotiqgiflo<Gua.oi ,repnesilllta.ni.e6 ao socto raneClcfl:).
'Pua. Oflllllfejto,do pI'elleLll/e ar.tig<t Cão sarão·oonsidetada'l empreg&d1J6 da eompantae es peS;;O)8 namaadas no att. 53,
llesdhlçiM ll-~,) Que seja el<rvaido o C'!lpita.lda e9mprmhia. a
~ '50.000 (cincMnta mil líbras elJte.rHnae-) 'Pflla ereaQão .de .t..6ilO
(duas mn e quinhentas) novas acções de E 10 (1Iez libra8~
i'ina;l) cada. uma, 1.18 quoos eerâc de.nomtna;4;t,s aOQl5eI ardilul.nlae,
e que essas mesmea eecões sejam e:rnittidas BOb as '8eguiMes
eornHçÕ68 e cem os seguintes direitos e pr.iVilegios.
bj Que'Us n.cçõe~ <lrdinarias ceeadas JleltL pre8eDtIe l'errolllicão flquom equiparadas, quer em relaçao a di"idendOlil, querquanto ao reembolso do capital, com 8.9 ectcaes accaee ordrna.rias da companhia,

'8'
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o dito abaumal' essa. deliberação exigindo aquella retirad a ou do
socto que
dono. E,ma resolução será levada ao conhecimento
ratrecído.
por eua fôr attíngtdo, ou aos represent.ante~ do sacio rados
emPara os erreuos do present e artigo não serão conside
pregado s da companhia as pessoas nomeadas no art. 53.
compan hia
Re~oluçao 1I-----q,) Que seja elevado o capital da
creação de
a ~ 50.000 [ctnsoe ata mil libras esterlin as), pela
(dez libras
2.500 (duas mil e quinhen tas) novas eccses de ~ 10eccões
ordíesterlin as) cada uma, as quaea serão denominadas
ns sob as seeenes. e que essas mesmas ecczce sejam emutíd
íos :
guintes condições e com os seguíntee direitos e prívtlegresoluçã
o
b) que as aceões ordmar tcs creedae pela presente
quanto
quer
dos,
dividen
a
relação
em
quer
adas,
equipar
fiquem
ao reembolso do capttat, ás actuaes eccuee ordlnar laa da companhia ;
c) que a directo ria fique, como pala. presente fica, autoritas
zada a emttttr 2500 (duas mil o quinlmntas) accaes or-dmar
ou nas
creadas pela present e resoluç io ás peseoce e na época
épocas e nos termos e condições que a mesma dtrectc rla oppor'ltuuarne nte delibera r, observadas as díspnsiçôes do menwrlll
eccred14m e estatuto s da. companhia. _ Gh~$. L. K. 'l'righl.
tario.-J ohu O$woJd & SOll agentes de registro , Edimbu rgo.
Por cópia conforme, autbenn cada por xennetu Mackenzte,
officialdo Registro das Sociedades Anonymn-. Edimburgo, 31 de
dezembro do 1006.
ro
cereíac aõc n. 5463. - Origina l archiva do em 11 de setemb
de 19Q5-C ompanh ia Calçado Clark, limitad a

lDeclaração dc euemon to do capital nominal, na coeformde
mente
dade do art. l!2, de 54 c 55 Viet., cap. 39 [Regula
aello, 1891) e com as modificações constan tes do art. 7°, de 6'~
e 63 vtct.. capo 'J (Regula mento de Finanças, 1899.)
l é de
!,,'~Ia-O seno sobre o augrnen to de co.pital nomina
5 shíllíngs por- 100 libra, ou i'racNio.
A .Pl:'e86l2.te declara ção do....o ser arehiva da juntam ente com
a partrctp ecão da elevaçã o do capital e registra da nos termos
do art. 34 da Lei das Companhias, 1862.
Apresen tada a registro por Joha Oewatd & Son, agentes do
registros de Edimburgo.
O capital nomina l da Oompanhta Caíca-jo CI,1.l'k. Limitad a
f~i etcvado peln ac~r~j~imo da. quantia. de c 2:'..000 (vinte
CinCO mil hbl'a~') dlV!tbdo em eeoo (duas mil o quillhentas)
acções tle i; 10 (dez libras) cada. uma, além do eapitnl registrado de ~ 35.000 - Ch"s. L. H. Wrigltt. secreta rio. !O de

e

sctemh ro de 1900.

zie,
.Por cópia..conJorme, authent icada por Kenneth Macken
urgo,31
omcmI do Reglst.ro das Soctedades Anonymas. f<.id.ilJlb
ção de fte_
de dezembro ue 1006. - Bstava o eeuo dll. Repar-ti
gíetro. Uma cstamp üha iugleza de 6 dinheiros.
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DECRETO N. 643' ApprOV8

o

DE 2'1 DE MARÇ(l DE 100'

l'egulamento para eeeceeão dali leis

de 5 de janeir€l de

190~

n.

1150,

e u , 1607, de f9 l1e dese.l;llbl'o de

1906.

o Presidente da. República dos Estados Unidos do 131'3,;11,
usando da. attribuição que lho confere o art. 48, fi. I, [la Conlltituição Federal, resolve approvor o regulamento que eom
este baixa, assiguado pelo Ministro da luduatria, viação e O\lre,s
Publicas, para execução das leis ne. 1150, de 5 de janeiro de
1004 o lfi07, do 2\J do dezembro do 1905, referentes a dividas
provenientes do suranoe de trabalhadores eg rícolas.

Rio de rcceiro. 27 da março tio H)0'7.

J\)0

da. Rcpublica .

i\FFO:-lSO AVGUSTO :\IOREIRA P.ENtlA.

Jfjguel C'llmol'l riu Pi" e Almeida.

Reg'ulanlento das leis n . 1150, de 5 de janeiro de !HIQi
e n. 1607. de 29 de ceeemere de 190G. a que se l'e~re
o decreto n . 6437, desta data

Art. I.' !':' jlrivill'gi<vla a divida proveniente de sarcrtoe
de operarias agrtcotas, de modo a ser paga, com prereeencte
sobre todas e quaesquer outras, pelo producto da colheita ou
Safra. n que houverem o,~ mesmos prestado o concurso do sou
trabalho.
§ 1. 0 Este privilegio é rcstr-ícto (~ colheita ou safra do aano
agr-ícola, de sorte Que, si o prodccto desta fôr tnsurâcíente p~ra
a solução intogrnl das dtvfda-' por se.íarros. o opererto serú. pelo
restante, simples credo!' chirogl'aphc1.l'io.
§ 2. o Consldernm-se e opcrartos agri{'ulas» os jornaleiros,
colonos, emprettciros, rettoree, carreíros, car-roceiros, macbtníaras, Icguistas e outros empregados nu prcdto rural.
Art , 2." Essa prelação é assegumdu ~1.0 operarto agrieoJ&
pus-a a importanciu [lo snrdo proveniente do salartos, venncece
em seu I"H'()l', constante rio « cader-neta », que lhe é própria,
§ J." .\ di vida do salm-ioa fícarã plenamente prov~da com
a «ca-temcta », desde que seja esta aberta, numerada em
todas as folhas, e escrtpturada pelo proprictn.l'io, seu represeutente ou preposto, deposl tar-io ou possuidor do predto rural
tendo os tanç unoatos feitos om ordem ehrcnologlcn aae par:
eeues do dobttu e ercdtto .
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§ 2'.o A escripturação da. «cadernetn.t deverá encerrar-se
mensalmente com ao declaração do saldo devedor ou credor
feita. pelo prcpríetarío, ou pessoas supra, citadas, o qual em
seguida lançará. sua asstgnatura, na mesma c caderneta ., mencionando o dito eatdo nos livros de escrtpturaçâo do rmmoret.
§ 3.° Havendo dcsaceordo no ajuste de contas para verificação do saldo, será. admttttdo qualquer outro meio lega.l de
prova, além da 4: caderneta l!'.
Art. 3,° Cabe acção summana ao te operarto agrícola »
para. a cobrança das dividas de que trata. este regulamento.
qualquer que soja. o valor- deHas; podendo, bem assim, lançar
mão do embargo ou arresto preventivo, como medida. assecuratoria, quando couber, bastando, neste caso, a ecedemete ••
com os requisitos do artigo anterior, para prova litteral da
divida e seguindo-se, quanto ao mais, o disposto na legislação
em vigor.
Art. 4. a Nas prenrcnctae e concurso do credores, o operario agr-ícola, credor eora admittido sempre que apresente.
como titulo de divida, a «caderneta» com os roquisitos jã mencionados.
Art. 5.° As e cadornetas », como documentos civis. só valerão contra torcctros desde <lo data do reconhecimento da firma
lançada em seguída demonstração do saldo, do registre em
notas do tabclllão, da apresentação om juizo ou rapar-tições
publicas. on do reuccrmcntc do signatar-ío, nos termos d-i
art. 3° do decr-eto n . 70. do 23 de «gosto de 1892.
Paragiupho unteo. Os omcrccs públicos, a quem por lei
competir o reconhecimento de tcuros e firmas, são obrigados
a razcl-o gratuitamente nns «cadernetas li quo lhe terem apecsentadas.
Art. fi." As disposições dn loi n . 1007, de 29 do dezembro
uo 1!J013. só alcançam e se appüoum a dividas de saíartos coawahídaa depois úcsea data o o privilegio por ella cseegurado
aos opararias agrícolas não lhe"! dá prelação sobre Oi> contr-actos
de hypotheen ou penhor agrícola já em vigor, o devtdamoncc
trunscriptos o inser-iptoa ate equeua data ,
Art. 7.0 Os tnrractores do disposto nos §§ I" o 2 do art , 2"
lic~m ~lljeitos;í. mult<"l.de!'íO:; 11. 200$. imposta p<!lo juiz 1o.direuo da comarca, medíautc processo summarrsstmo. pornuttldo
recur-so com um só eüctto.
Art. 8,0 Em todas as «cadernetas» deverá figurar a rcproduoção fiel deste regalamento.
Art. O." Revogadas as disposições em contrario.
Rio de ,Janeiro, 2, de março (io 1!lO7. _ M'fJuel Or/mlm rill
ã

0

Pi>1 e Almei,la.

..
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DECRETO N. 64.38 - DE 27 DE MARÇO DE 1907
Approva as clausulas para a rovisiío do eoeteaetc da Companhia
Estrada de Ferro do ücvae, e modificação do eespeetfco tra·
cedo,

o Presidente da. Republ.ica. dos Estados Unidos do Brazll.
attendende ao que requereu a Companhia. Estrada de Ferro de
Ooyaz e usando das a.utoriza.ções constantes (tos na, XX.V,lettra.
c. e XIII, tettra li, do art. 35 da lei n, k1617 de 30 de dezembro
de 1906, decreta. :
Artigo unrco. Ficam approvadas as clausulas que com
este ba.ixam assignadas pelo MiniBtro de Estado dos Negociosda
Industria. Viação e Obras Publicas, para ao revisão do contraeto
da. Companhia Estrada de Ferro de Ooyaz, celebrado nce termos
do deerêtc n, 5349 de 18 de outubro de 1904. e modiflcaçll.o do
respectivo t.raçado.
Rio de Janeiro, 27 de março de 1907. 190 da Republica.
AFFO:-lSO AUGt!STO MOREiRA. PE:"lNA.

Miguel CalmfJn dI' Pin

Ctaueulaa a

qU8

li

Almeida.

se refere o decrete n , 64·'J8. desta data

A estrada de forro, objeeto do conteacto vigente da Companhia Estra.da 110 Ferro do Ooyaa, celebr-ado nos termos do
decreto n. 534!J, do 18 de outubro de 19M, partirá da cidade
de Fer-mign 011 do outro ponte mais conveniente da b:strada de
Ferro Oeste de Minas, no Estado de Minas eeracs, com um ramal para a cidade do Uberabn, e tormtnara em Leopoldinã. 00
Estado de Ooyaz, passando pela í-epeetlvo Capital.
Paeegeapho nníco. Além desta linha, que a eompanhla se
obriga a conuretr na rõrma das presentes clausulas, terá ella
O direito de construfr igualmonte um ramal que, par-tindo do
ponto qlle convler-, vil toe á. par-te nevogaver uo rio Tocantins.
11

São concedidos, para os nus de",te contr-aeto, os eegutuíes

ravorea :

1.0 Privilegio por 60 annos, contados da presente data, para

ti, ~onstl'l!cção,

na<l08.

use e gozo da estrada de forro

fi

rarnaes ruoecro-

'00
2." tsençâo de dtrettos do ímp.u-tação sobre os materíaes
necessenos ao estabelecimento das mesmas estradas de ferro
e das suas depcndeccias, bem como sobre o carvão de pedra
indtapeusavel para o respectivo custeio.
Est:t h;onçno não 00 fará. elfectiva emquanto a. companhia
não upt-csentar no 'rtresouro Feder-al ou na Deíezac!a Fi~cal do
lçstarlo a r.'!ação dos sobreditos objcctos, especificando a corrcsponden'e quantidade e qualidade, que nquollas repartições

fixarão aununtmontc, couror-me as Instruccõcs do Mirusteric da.
Fazcnda.

Cesslr4 o favor, ücaudo a companhia sujeita

á

restitl;ição

dos llireitos que teria de pagar e li multa do dôbro desses dire.il.os irnpuatu pelo Ministerio da Industrín, Viação e Obras Publicas ou pelo da Fazemla, si se provar que cna a.lienou. por
qualquer- tif,nlo, ohjo,::tos Importados, sem que precedeeee Iíceuça daquolju, milli.~terios e pagamento dos l'~peeiiTO&
diJ'eitlJ~,

:{,O tnretto de rtesaproprfar, na fórma da ter, os terrenos
do dommto particular, prndios e bemfcttoi-ias que rorom precrsos p:tra o leito da estl'ada, estações, urmazens e outras depenriencias ncccesartas ao cumprimento das presentes clausulas.
r. o Ual'antia dcjuros de O, % ao anno, durante 3'1 anuos,
sobro u oapitul que íúr- empregado, até ao maximo correspondente a 3):000$ por kiímnetro, em u.na, extensão de linha 001'1'OOi'ülHlelltc ;\0 trecho comprcuee.rído entre o ponto inicial e
Leopoldlna, 1;0, ter-mos 'li. cnueutn XXXUl.

1II

o povouueuto d:,,, tor-ras 1I1al'gíuac:w!1 proetrcas á estrada
devera ser cmpreheudldo ~) a-nvadc pela compnnhla, índepen-.
.leuto -In qualquer init'iatha 010 GOVCI'110 Federal ou (10$ tçstados,
IIn ,~~~ociaç'-;c~ Oude pu-ttcutm-cs ,
§ I." O povoamento effectuar-se-ha, mediante a localização
defluitil'a de rumtues do lmmtgraetcs. habituados ti, trcbetuos de agricultura ou de iudustr-la agl'o-pccütlria, como pro1l1'i0tal'ios dp lotes r-eg ulurmente medí.íos e demarcados, situadus :t rn'u'gvm ou denuo da Z')JIil. llL' 2t) k i lo metro, paro ca.tla.
lado 110 eixo da cstrnd.., formando núcleos ou unua- C010lliM's,
j~,tl'ada'j de rod~}.gelll. l<~dcatlas lle lotes,
::; 2,".\ escolha dns iocali(h.!cs m.us apropriadas aos nudco~ ol'e,!cccl'il <I, prévio estudo de tolia." as crrcumsto.nctes
;:)~scllcin,"s ao se:l de-onvotvrmcnto•.• ttendon.ro-so especialmente
á bcni;':llid;pl,' do cttma « satulu-idado ; alnmd.mcin, qnahdade e
di~l.l'iblliçãlJ ~bs uguas ; condições urographioas, natureza c fel'.
tiJiol,'~l1c da.~ tel'riOS e sU.'t aptidã·,) IJI' »tucüva : extensão em
mattas. eapoeil'as, campos u culturas ; ãrea disponível e tudo
quanto ~o.i;\ de inter-esso paa-n a mais provnítosa installaçlW de
immigl'allt,,~ c~tl';.ngci"ü:=l.

§ 3." A escolha das localidades, feita p<:.!a compcmue., flca
sujeita a estudo e informação do respecnvc engenheiro ~C(l1,

exame o aeeeitaçâo do Governe Federal.
§ 4." O pl;~w gCl'o,l, comprehendcndo

fi.

divisão dal.l terras

em lotes, ãvea, destes, estra:la.s de roõaccm e caminhos vícicaos <lo eonswctr, e typo de 6<j,~aa p&ra os Immígrensos, ~".r~

submettido pela companhia li l.lopprovacã.Q do Governo FI;}dera.! e esecutudo na eonfor-midàde do que rôr apl1I'Ovado..
sob pena de não serem prestados os anxítle, e favores de qu,
trata o § li da. pr.ecntc clausula.
§ 5." As tcir.es nccossartas para, os nucleoa ou liD.h~,; coíoniaes serão ;Hl'!lIirj,I:.~ pela companhia, por comprei, concessão,
ou aceõr.to coru O~ E,tados ou com os projuletat-íos. lloucndo,
quanan necossai-ío. l'c;.dizar-se a desnpropi-inção, de accôrdo
com a dillPO;i('ãp constante da alinea. 1) d,) n. XIII do .u-t. 35 da
lui Q. 1617, do 30 de dezembro de 1000.

§ 0. Em cada. lote, una proximidades da (a ..a, de morada,
compnuhi., fJl'i prepurar o ter-reno P[I.l'a, as primeira-s culturas.
li 7,0 Sempre que, a juizo do Governo redeeat, a sttuaçãc
do »acíeo ou a. quantldade de loto. rumos exig-il' o preparo de
umaséde ou futura poYo:~ção, a conpanhia jundnl-a-ba com 08
compncneee rotos ur-banos e segundo) u plano upprovado .
~ 8." A' proporção que oa lotes ruracs forem ücanuo prcmptos e aervíríos por viação regular, serão íocauznüasJe mmtlias de írumtgrantes ,
ii 1)." A compaunla manterá, pulos meios mais couvenlentes ao seu atcauce. um serviço de propaganda no cxtcrlor- para.
0

ti.

~ venda dos lotes, d:-Yidamente demarea-tos o preparados, a
immigr-antes, cxecctta.tos em trabalhos de agr-Icultura, ou de
lndllstl'ia :ti!l'o-pe~ual'Ía, ein ordem a , nos mesmos, virem
estabelecer-se.
§ 10. O (:,l\-Cl'flo Federa! poderá autorisar- ou promover.
Pf1)' sim (lonla,;~ tntr-oducção (Ia ímrrugrantea êoeunadoa eoe
nucroos, COI)COl!CIIt!U .passagem desle o porto do paiz de origem
até ao p.u'to do ;\e~tlll(), hum eomo os meios' de desembarque,
hO""lfe,lag:em e tl'an~)orle alé á. cetacão maia próxima do nu-

cíeo.

~

11, O serviço t1,j localização, inclusive auxílios para

Q

prillldl'u f'st,t1mlr:cimcato, correra a expensas da companhia,

que deverá 1\,j'OOl'OI' aos immig raatea t-ecem-chegados f"rrll.meutas p .'sementes c ju-oporcionar-Ihea, sempre quo não nocvee
mcenventeute trabalhos a salário na estrada ou nas proaimí..
dados do lote, ;di m de tomar-se Iaeil ,t manutenção dos mesmos,
abJ.stec<JllU()"O~, quando preciso Iôr-, de adiantamentos em ge.
neroa anmonueto, ou em moeda, até á primeira colheita•
.§ IJ. O.s lotes ruraes, com as bemfeítorjae que nverem.
ser ao vendidos aos tmmtsrantee. mediante pagamento á vista

ou a prazo.

§ j 3. O preço tios lotes e das casas e a; condições de pagame.lt-u dependam do epprovecão do llovel'no Federal, que se
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§ 20. A companhia sujeita-se ãs medidas regulamentares
Instítuldaa ou mandadas observar pelo Governo sederet, em
bem do serviço de eolonização.
§ 21, O Governo Federal cbríga-ae a solicitar dos Governos
Estadoaes cessão gratuita. â empresa das terras devolutas
marginaes ou proximas á ostrada, para serem colonizadas nos
termos deste ecntraceo.
§ 22. Os anxütcs prestados !l. eompanbia. pelo Governo
Federal para o povoamento das terras, comprehendidas na zona
privilegiada da estrada serão limitados na medida dos recursos
consIgnados para este üm no orçamento.
§ 23. A companhia apresentará, com os estudos definitivos
de cada secção do 100 kilometros de estrada, o plano geral de
organização de cinco nucleoa coloniaes, tendo no minimo cada
um 100 lotes ruraca, apropriados á agricultura ou á íudustria
agro-pecuarda,
Os prazos para preparo e conentutcão deflnitiva destes
nucreca serão os da clausula V,
§ 24, Pela falta de cumprimento do disposto no § anterior,
o Governo imporá á eompauhla a multa de 20:000$, e o dôbro
na reíneíôencíc.

IV

Dentro do prazo de seis meses, contados da data do contencto, a companhia apresentará ao Governo estudos de reconhecimento que o habilitem a flxar os prlnclpaea pontos de
passagem da linha férrea principal attl Leopoldina, e ao ramal
de Uheraba ; o, no prazo de deus annos, contados da. mesma
data, os que permutam determinar os pontos extremos e o
traçado geral do ramal do rio Tocantins de que trata, o
paragrapho uníco da clausula I, e marcar o prazo da resjrediva construcção, sob pena de caducidade da concessão deste
ramal.
Parugrapho untoo. Deverão constar desses estudos os traçados aproveltaveís das linhas a que se referem, a descrípeâo
da zona percorrida, as distancias e altitudes approximadaã,
V

Os estudos definitivos e o orçamento da. estrada serão
apresentados á. appr-ovccãc do Governo por secções de extensão
nunca. inferior a 100 «uometros, compréhendtdos entre pontos
obrigados de passagem; fica marcado o prazo maarmo de dous
unnos. contados da presente data, para a apresentação dos da
la secção; os das secções seguintes serão apresentados até seis
meses entes de terminado o prazo para a conelusão do trecho
anterior.
Entretanto, para os errcttos da garantia de que trata a.
clausula xxxm, a extensão da Iinba ao construir em cada armo

Acres IN ronsn E.1LECL::rn'O
8el',~ nxada pelo novemo, tcndo-,c em uttençâu as dírncutdaôos
da execução, após a approvacãc do, estudos ãeüntuvee de
cada sccceo, sem que jâmata possa a companhia ser obrigada
a construir mais de 100 kílomctros por armo.
Constarão taea estudos dos segututos documentos:
1,0 Planta geral da linha e um perfil longitudinal com
illdjca~~ão

[tos pontos obrigados de passagem.
O tra,çàdo sore indrcado por uma linha ....ermetue e ccnttnM sóbro ti. plánt<\ gérrul, na 'eslld3, de I JWlr .4000, com. illliiOlt'ção õos raios de curvntara, c 1l.'conttgur<lQão õo tensano representada pu!' meío víe curvas do ntvet ~qtliÜltan.tes de tres
tnetroo; -e besn l\1l~lm, em unta tOll_ 4u 80 riJetr(J';, ,pelo menos,

pa-ra cada lado, Da

Qampo~,

muttas, terreaos

l'!ei~s,

e,

sempre que fôI' possível, as divisas das p:oIlMedadelllpat'trorr.larés, as terras devolutas e as mina'.
1\'0;;);11. planta serão iudh-adas as distancias kHométricas,
conta-tas do ponto de partida da estrada de Cerro, a extensão
dos utfuhameutos rectos, e bem assim n origem, a cxtremídade, o dcecnvcrvrmento. o raio e sentido das curvas.
O per-fil Iongitndinal eera Coito na escala de I por 40J pura
as alturas, c de I por 4000 para as distnucias ncnaontees.

mostrando respectivamente por linhas pretas e vermelhas o
terreno natural e as plataformas dos cor-tes u aterros. Indlcara

por meto de

~ros

linhas horízcntaes, traça-Ias abaixo do plano

de comparaçao:
l. As diStanciá.s uuometrtcas, contadas

ti.

partir da. orteem

'da êstt'a,da de ret-ro.
11. A extensão e lndlcução da'> rump vs c contra-rampas. '6

a extensão dos patamares.
11[. A extensão dos attuhnmen«.a rectos, o desenvolvtmente
c raio <1.,s cur-vas.
No purftl lcngl tu-Hnul 'O na planta eerã. ~ntlil'ada.1t p'Osil,tão

das estações, paradas.

tiausverseee.

~rM

de arte e vías ue (J()IDmnnlcll.çio

:.>. o Perfis transversaes na escara de 1/20:) em numere snrücteute para o calculo do movtmcnto do terras.
3." projccto de tetlus as ubrns de arte, ncoossartes pai-a o
estabelecimento da estrada, suaa cstacõos e depondenuías, e
ubastecíruento de agua ás locomoti vas, incluindo os typos geroes
que forem uduptadós .
rstcs prcícctcs se comporão de orojoccõcs nonecnta es e
vcrttcae, c de secções u-nusvorsres e lo.rgrtudinacs, na. escala
de 1(200.
4. 0 Plantas de todas as propriedades que fór ncccssarto
adquil'ir por meio de des:tpropriaç1io.
5. o Relação da~ pontes. vtaductos, pontilhões o bueiros, com
ali pl'illCi.p:I.CS dimensêas-, postcào na linha. systema de conateucção e qua ntidade de obrc..

·9.
e. ~ Ttl,beUa. da qual1t1datlO datl «XlfaV~ Mtle4!.8lniag para
elee'lltaN!e o p'I'Ojatto, ctMi iMiaacãOda Clf~fi~M ~vaveI•
• bêm &S!dm a das l1.iBtall.ciM í'l:\edla~ dO' tra~spi)t1ê.
7. f) TabeUa. dos aünnamentos e dOê sous deseD~virnontos.
retos da:s curtas, inclin~ & e:den8ãll.aa d\!lc11~id&d&l.
8. <> Cadernetas autbenüeea das l'l.ofu$ du operações topographícas, geooesimt;;, e asteonomtcaa feitas 00 terreno.
9.(1 Tabellá dos nreeos compostos e eíementeres em que se
ba~

b orç~rnento.

10. <> \JI'çamefito da dcspezn, total do estabelecimento da
estra/la.. dividido Das seguintes classes:
I testudos definitivos e locaçãó da. linha.
11 Movimouto ile terras.
IH Obras de arte correntes.
IV Obras de arte eapeeíaes.
V Superstructnra das pontes.
VI.. Via permanente,

VIL &iaQOO$ e eüüctos, GFÇatia cada uma seP.3radamente
ecm oe a4lc6llosel'ilJ.t secessartoe, olllcinll,s é a.brigos de ntachtnas

e de eaeroe,

VIII. Mater-ial rodante, mencíonando-so espeerücadeeteoje
o nweeeo de Iocomottvae e de vontcuíos de toâas a,~ classes.
IX. 'reíegecpho eleoteieo.
X. Administração, diNCÇão o eonãeeeão dos trabalhos de
construccão.
XI. Relatorio f!'oral o memoria descriptiva não ilômonte
dos terrenos an-avosscdos pelo traçado da estrada, mas tembem da zona mais dtrectamonte Interessada.
Neste rcíatono e mcmorta dosci-íptiva serão expostos, com
a l1o!'sivel eta.ctid3:0, a egtatístic~ da populil.~ão e da produ-

cção, o trafego provável da eetreaa. c estado, a MtuI'CZi\ c a

fert1li8~le dó! toITénmr, $uaapt.idílo para as ài\'M'sÃ'S étlI'tUl\\S,

rtqllm~3~ mlllel'âe"s 'ê l'Io!>égtues, d$ tMte1Josdo"VollltOlJ, &
~lbilMadé ('! conventeecta dO m!:<\bieleelmellto dé núcleos
c"lbtiia~, os caminhou cCf.iv01'g,mf.\3s 1t est'tadã. defert'o nu os
q(Jé (l(lltviet ctiri~trt\iÍ', e os pontos mats éonVellltu"tos p:l:ta ea-

ás

,.,;1".

VI
PrOOlli'a~lIa

dar- êe OIl1'I'as o maio'!' raio f1aBlver. O rato
IW metros.
A~ curvas dirigidas om 9éntidos cootl'a,t1oadeireI'!IO -~Í"
!Klt>a:rad&1'I r~\' uma t:m~to de 10 .ma!IttJ&-, ~o menos,
A tlecllvidilldc mastma sorã de 2;5 o/o, 11l1'liW qut! se 8e1'á.
atttngidlJ em ossos execpeíenaes ,
A estrada será dividida. em secções de servíeo ~é loodmoti1'W!, p~CUJ'&ndo-~e em ~adi\ gmã desta! llnirOl'1l\iMot ilit condi13oo!l toobnl~ d~- mg,f\:) a errcctuee o ml1UHil' !fll'õ'-eital1lcntoda força dos rdetoJ'0.9.

mrmmo eera de

.""
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As rampas, contra-rampas e patamares serão ligados por
curvas vorucace de raios e desenvolvimento convenientes.
Toda a rampa seguida de contra-rampa será separada desta
por um patamar de 30 metros, pelo menos; nos tunneis e
nas curvas de pequeno :raio se cvttere, o mais possível, o
emprego de fortes declives.
Sobr-e es grandes pontes e vtuductos metallicos, bem como

de-sce obras, se procurará não empregar emva
de pequeno raio ou Jbrtes declividades, afim de evitar a
producçãc de vibrações nocivas ás juntas e articulações das
díversas peças.
As paradat e estações serão do preferencia situadas sobre
porção da linha em recta o de niveI.

li enh'ak~

VII

A estrada gerá de via singela. mas terá os desvios e unhas
auxiliarLls que forem nccessanos para o movimento dos trens.
A distancia entre as faces internas dos trilhos serâ de 1111,00.
As dimensões do perfil transversal serão sujeitas â appro-sação do Governo.
As vauetes longitudlnaes terão as dimensões e declive necceeancs para dar prompto escoamento ás águas.
A inclinação dos taludes dos cortes e aterros será fixada
em vista da altura destes e natureza uo terreno.
Viii

A companhia executara tolas as obras de arte e fará
todos os trabalhos necessar-íos para que a estrada não crie
obstacnto algum a') escoamento das aguas ; e para que a di.
rccção das outras vias de co.nmunioaçâo cxtstent.a não receba
stuão as motlilica.ções indiS[lünsavcis, procedidas de epprovaçêo
do ooveruo. Os cruzamen os com lJ;9 ruas ou caminhos publicos poder-ão ser superiores, tnnmores. ou, quando absolutamente se não possa la.zer por outro modo, de nível, construindo,
por-em, a companhia, a expensas suas, as obras que 08 rnesmos cruzamentos tornarem ueceseur-ías, âonnde sambem a
seu cargo as despesas com os siguaos e guardas que forem
pr-ecisos p.u'a as ccncelres durcnto o dia e a noite, Terá, neste
caso, a companhia o direito de alterar a dírceção das ruas ou
caminhos publicas, com o fim de melhorar os cruzamentos
ou diminuir o seu numero, precedendo consentimento do no....eruo e, quando fôr de direito, da camara Municipal e sem
que possam perceber qualquer taxa pela. passagem nos pontos
de

intersecção.

xxocutara as obras necessartas á passagem das águas utilizadas para abastectmeuto ou para fins índuatríaes ou agricolas e permittir.1 que, com ídeutícoa fins, taes obras se effe-

'.7
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ctuem em qualque r tempo desde que deuas não resulte demeo
á própria estrada .
A estrada de ferro não poderá. impedi r a navegação dos
rios ou eanaes, o nesse intuito as pontes ou viaduct oa sobre
os
rios e canaes terão a capacidade neceesana para que a navegaçl10 não seja embara çada.
Em todos os cruzamentos superio res ou inferiores com ai!
vías de ccmmu nícecêo crdrcan es, o Governo terá o direito
de
marcar a altura dos vãos dos viaductos, a largura
ea
que deverá. haver entro os parapeitos em relação destes,
ãs
dades de circulação da via publica quo ficar ínrcríor-. necessíNos cruzamentos de uívef , os trilhos serão collocedos sem
satíencía nom depressão sobre o ntvoí da via
de ccmmunícacêc
que cortar a estrada de ferro, de modo a não embara çar- a
circulação de carros ou carroça s,
O eixo da estrada de ferro não deverá fazer
o da via
de commu nrceção ordínar ía um angu.lo menor de com
45~.
Os cruzamentos de nivel terão caacena e ou barreira s 'para
vedaram , durante a passagem dos trens, a circulaçâo da via de
communicação ordinarfa , si esta f6r nas proximidades
das povoações, ou tão frequentada que se torne necessa esta
precaução, a. juizo do Governo. podendo este exigir, na
além dísto,
uma casa de guarda, sempre que rccceue cee essa necessid
ade.
IX

Nos tuanets , como nos víaduct os ínên-íoees, deverá haver
um intervalio livre nunca menor de ,... .50 de cada Iedo dos
trilhos.
Além disso baverã, de distancia em distancia., no interior
dos tunneis , nichos de abrigo.
As abertur as dos poços de conatrucção e veoutacão dos
tueneíe serão guarnecidas de um parapei to do alvenar ia de doua
metros de altura e nso poderão ser feitas nas vtas de commumeação existentes.

x
A companhia empr.. . ~ltl·i matcrtnea de !loa qualidade na
execuçã o de todas as oums e seguirá sempre as prescl"ip
ções
da arte, tia moto que obtenha constr-uccões perfeitamente

sondas.
O systcnia e dimensões das fundações das obras
arte serão
fixados por occasrao da execução. tendo em attençãde
o a naturez a
do terreno e as pressões support adas, por accôrdc entre
a COIllpanhla e o Governo.
A companhia será obr-igada a. mtnístr cr os apparelhos e
pessoal necessarto ãs sondagens e âncamento de estacas de ens,'lios, etc.
ExeCllU ..o -

lQ07
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Nas superstructuru das pontes, as 'Vigas de madeira só poüerão ser empregadas provisoriamente, devendo ser substituidas por vigas metarucea.togc que o Go\-eMW e:.ij&. O emprego

do ferro fundido em lcngerõee não será tolerado.
Antes de entregues á ctrculeeão, todas as obras de arte
serão experimentadas, reeendo-se passar e repassar sobre euee,
com diversa. velocidade e depois estacionar algumas horas, um
trem composto de Ieoomcrívas ou, em falta destas, de carros
fie mercadorias quanto possível carregados.
As despezas destas expeetencías correrão por conta da companbia,

Xl
totlo.~ os onücícs e depeedenetas
tl'ali~go se orrectue regularmente e sem

.\ call1ll';).nhi'l coustruirã

neec-sn-Iox fiara que o

pf'l'i,:.''' pal'a a se~urança publica.

.
As c~ta~'õe" conterão ga[:t do eSJlPl'a, bilheteria, accommodaçous para o agente. nrmuzons para meroadoi-ías, caixas de
u.gua, latrin<l.~, mtctonos. rarupns de cao-c-ementc o embarque
do animacs, balanças, r"lo:!l()~, tumpoões, de-vtoa. cruzamen-

tos, chaves, stgnees o ocrcas ,
As estaoõ-s e parw!:I.S ter.ro muhiün apropna.ta.

'lo; ,'I!ilieln~ dT~ I'sta.:ilos. c flitl',vlas terão do tado da linha.
umn plataün-rnu ,;ol,eJ"l,[, pai'", ,'mhilr'llw,' rlesnmbm-quo dos
J1~!<sa,'f' -u-os.
As e;t.a~'õ(),

o pn.ru las teri(,) drmonsaes ,h aor-ôr-do com a
sua rmportauctn , ') ncv.uno poderu exigir que a companhia
faça nas estações c par:t'!u8 "S aujmentos rcctama.tos pelas nucossidn.tes ll:t lavoura. commcreto {' iU!lll~l,l'i.'\.,
XI!

o (:oveI'IIO reserva-se o direito de fazer- executar pela companhl.i 011 p81' conta delta, dur-ante o PL';tZO da. concessão, attorncõos. IlO\'.'\.~ obras, cujn necessr.tcdo a expor-innci., haja tnd i.
ca-Ie em l"l')al';'jl' ,t ~e~IIJ'.ln','a fl'il,!ic'l,. poli('i:t ,l:t cstl',tll;~ de rcrro
011 01" (,I".l!e:".

o trem rodante compor-se-be ,10 Joc.nuotí vas, attmentadoros r tender}, de cJ.!'ros de I" c:?~ cmesce para possagetros , de
caa-ros cocctcos fiar., v scrvieo do corrnio. vogõe- .Ie mcrcedort.cs. indllsive os (te ~;tlta. rastro, n-ele e, finalmente, de em-roa
para eono!tI<"'ih (I" ferro, lll:~'bira, ,~IC., i'ldic<ó.lo" 110 <JI'çamento
aJ'~' -ovado ,
')'0:10 o m .tel'ial sora con-trutdo com os methoramoetos .g
co.mu-xlidados Il'te o pl"OgTCi;Q houver intl'ouuzi,lo no serviço
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de transpo rtes por estrada s de ferro e aeguado o typo que fôr
adoptad o de acoõrôo com o üoverno .
O Governo poderá prclnbt r o empreg o do materia l que não
preencha estas cconcõ es.
A compan hia deverá fornecei' o trem rodante proporc ionalmente ,t extensã o de cada uma das aecçõea em que se diviJir
a
estrada. e que, a juizo do Governo, deva. ser aberta
publico e, si nesta secção o trafego oxigir, a juizoaodotransito
/laoaI
por parte do Governo, maior numero do locomotivas, carros
de
passage iros e vagões, do q 110 proporc ionalme nte ao euea cabiam
ao eompua hin sei-a obrigad a, dentro de seis meses, depois do,
reconhe cida aqueua neoe-aidade por parte do Governo e dolla
sclcnta. a allg"1ll0rltar o numero de locomotivas, carros
pnssageh-os, vagôos e mais matc['b l exigido pelo fiscal de
pal'te do novcrnc , comtan to que tal augmen to fique dentro por
dos
limites cstobetccí.íos no primeir o per-iodo desh clausul a.
A compan hia Incorre ra na multa de 2:000$ a 5:000$ por
mez de demora, além dos seis mezes que lhe são
para o eugmen to do trem rodante &cima referido . concodrdoe
E si. passado- seis mexes mais, além do tíxadc para o auemento , este não tiver sido feito, o Gover-no rornecc
rã o dito
eugman to d,) rnatertn t por conta da comp mhín .
XIV

A compan hia ser.t ourigad a a, augmen tar o rnutcrta l redante de que ü·a.t'J a clausul a prece.le nte, em qualque r época"
desde que este sea rneuntercnte pat-a uttonde e <to desenvolvimento do tnlcgo , compreheildillos os carros (i-: :tiii:!'IOS cxotusrv.uuente ao transpo rte de gado em pé,

xv
Todas

a_~

illdem:rizaç'iJes e despezas rncüvud as peln coustru da e:tl'atla de ferro,

«cão. consm-vneào. Ü'1l.Co,:o n J',-'pa,raçãu

cUlTCI',1u n.\du$iy~~mel,te c sem oseopoã o ]101' (:<):lk~
,la compuutue.

,\ enmpall !li:t «crã oin-igadn a cumpri r as dí.sposiçõca
do
regutam ento de :!Ij de abril de 18,,7 e bem assim as .10 quacsquer- outro>; que esttvera m em vig,,)l' ou vierem a. ser uecrct;tdos para fi, polida, s-guran ea, tlscaliza çâo e c~t~~t.istic:l da,
uetrada s do ferro, «esac IlIl<) IJ[(O sejam "{lJltl'al'ia" n : .tus
prol:'CIlV'S

-tausutu s.
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XVI[

A companhia. scnl obrigad a a conserv ar com cuidado duem estado de
rante todo o tempo (la concessão c a mantertanto
a estrada
poüeecm perfeita mente preench er o seu destino.
, sob
de fCl'I'O e suas ôependencías, como o materia la rodante
ação
pena de multa, suspensão de concessão ou de ser conserv
tettc. pelo GOverno li custa da cornpnnhia , No caso do tntcrrapção do trafego , excedente de 30 dtos consecutivos, por motivo
mutta
não justificado, o coverno terá o direito de irnpôr uma do
dia.
bruta
renda
da
%
25
fi.
eguul
ção
interrup
de
dia
por
s
despeza
as
o
corrend
trafego,
o
tecera
restate
e
ella,
a
r
anterio
.
hia
compun
da
PUI' conta
XYIlI

A l:<)ll1pllnhia entroga rã ao GOverno, sem índemnizaçâo
atgumn , logo que inaugur ar- o trafo;,:'o tio cada secção lia esir
tr-adu, uma das linhas telegrnphícas que é obrigad a a constru
elta pela.
em toda a extensão lia estrada , responsabillzaudo-se
guarda dos fios, postes e epparcthos ctcca-tcos pertonccotes ec

mesmo Governo.

XIX

rá
Durante o tempo do privlleg lo, o Governo não concederos
outras estrada s de ferro dentro de uma zona de 20 küomct
dtrecção desta.
para cada lado do eixo da estrada e na mesma outras
ceteeõae
O Ooverno reserva-se o direito de conceder
e diversas,
que, tendo o mesmo ponto de partida o dírecçõe
poesum appl'oximar-i'e at,; cruzar a linha concedida, comtan to

que, acnuo da l'cferitla. zona, não roccteu u geueroa ou passageiro;; com destino a pontos ser-vídos pelas linhas da companhia ,

A fbc:üizi\ç'ão da. osti-adu e dos sorvícos a. cargo da. comes,
panhia Wl',t incumbi da. a um engenheiro fiscal e seus ajudant
nomead os pelo uoverno, devendo a compan hia entrar aunuat-

o 'tnescur o Federal , por semestr es adeanta.los, com

monte para.
a quantia de 3t);000$ para as rcspccttvus ôospeaaa. receita. e
O exame, hem como o ajusto de contas lia
dcspeza p.u-a pagame nto dos juros garantid os, será, feito por-

pessoal compct onto do uoverno .
E' livre ao GO,Ol'llO, em todo o tempo, mandar engnnne íos
1'OS tlu sua eonflanç n acrm panhar cs estudos e os tral.oalh
da cenetru cção, afim do excmtn ur si ;;<10 executa dos com proficieaci: ., method o o precisa activída dc.
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XXI

Si, durantc n, execução ou ainda depois ria terminação
dos teate'bos. se venücar que qualquer- obra não foi executada
conforme ãs regras de arte, o Governo podent exigir da companhia n sua demolição, ou recoesteucçâo total ou parcial, ou
fàzel·a por administração, á c:.lllta da mesma companhia.
XXU
Um anuo depois da terminação dos n-abuthos.n, companhia
entregará ao cevemo uma planta cadastral de tola. a estrada,
bem como uma relação das csocões e obras de arte, e um
quadro demonstrativo do custe da mesma estrada.
De tola e qualquer alteração 011 acquíaíção ulterior será
sambem envíadc planta ao Governo.

xxrn
Os preços dos transportes serão üxados em tarifa:; approvedas pelo üovoeno, não podendo exceder os dos meios crdinarios de conduccão no tempo da organização das mesmas tarifas.
As tari!a~ serão rc ....tetas, pelo menos, de tros em tres
enucs.
XXIV

Pelos preços âxados nessas tarifas, a companhia será obrigada a transportar, eonatantemente, com cuidado, exactidão e
presteza, as mercadorias do qualquer natureza, os passageiros
e suas bagagens, os antmaes domeatícos. c outros c os valores
que lhe forem confiados,

xxv
A companhia poôoeé fazor tcdoa 08 traueporjes flor preços
inferiores aos das t:1rifas approvadas pelo Governo, mas do um
modo gONI e sem esccpcão. qur:r em pl'.:'juizo, quer em favor
de quem quer- que seja. Estas batxca de preço se farão crrecnvas com o consentimento do Governo, sendo o puhlioo avisado
por meio de annnncíoe autsados nas estações c Insertos nos
jcmecs. Si a companhia. fizer transporte por preços tnrevtores
aos d,IS tarifas, sem aqualle prévio consentimento, o Governo
poder-a applicar- n mesma rcducçêo a todos os n-aasportee de
igual cntegoi-ía. isto é, port mcentes á mesma classe de brifa,
e os preços assim reduerdos não tornarão a Bel' elevados, como
no caso uo prévio consentimento do Governo, sem autorização
expressa deste, evtseudo-sa o publico com um mez, pelo menos,
de antecedenota.

As redueções concadtdas li, Indígentes não poderão IIar
Jogar á apptícacão tlc~te m-ugo.
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XXVI
A companhia. obriga-se a transportar gratuitamente:

t-. os cotonoe e Immigrantes, suas bagagens, rercamentesuu-nsíttos e instrumentos ugrartcs ;
20 , as sementes, os adubos cbimicos e as plantas envtadas
por autoridades redcraes estadoaes o munioipaes, OlI sociedades
agr-ícolas, para serem gratuítamentc dístrtbuldaa peíoe lavradOI'OS, c os a.nmaca reproôuctorcs, bom como os objoctos dosttnados a exposições e feiras de Interesse publico;
3~, as malas do Correio e seus conductores, I) pessoa! encaeregndc por parte do Governo do serviço da linha tetegee-.
phiua e o rcsoecuvo material, bem como quaeaquer- sommas
de dínheu-o porten-eutes au Thoscuro Federal ou ao &>tado,
sendo us u-ansporte- orroctuarlcs em carros espcctctmeute udnrta.do"~ pai'," llSSP 11111.
serão tl'anSp'Ol'UM!O'; t-om

,lio;ttimnntu

,je
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sobre os-

preços das ta.rifu..;:
l", as autUl'idalle~, escoltas pohctaes P respectiva- bagaI{"n:i, quuudo forem em diligenciu ;
2", munição de guerra o qualqner numero .te soldados de
o"I'I'cito o da ;pml~L\ nacional ou da policia. com seus omctees
e eoapecttve bngngem, quando mnndudos a serviço do nUVel'110
a qualquer PiU'Ü) da, lillll<l" dada ordem para tal fim paio mesmo
Governo, pelo novernadoi- do Estado ou outras autoridades que
paru isso forem uutor-izadns ;
3°, todos os generos, de qualquer natureza que sejam, pelo
üovemo ou peto uovornedor do Estado enviados para attender
aos >lOCeOl'I'OS pubucos exigidos pela secca inundação, peste.
guer-ra ou outrn, catamirlade publica, bem como os materiaes
dosf.iuudos a serviços públicos de nguas o esgotos, installações
h.' dro-elccta-icas, o nppareíhos aper-feiçoados para. a tndusu'ta

agrtcola, peeuaeta c mtnetra.
Todos os muts passageiros e cargas do Governo geral ou
dos Estados, não especlftcudos acima, seeão tr'ausportados com
abuümonto de FI ~ó"
Ter-rio tambom aiJatimcuto de 15 % os transportes de ruatenccs (1110 se desttnarom á coneteucção o custeio dos ramues o
prolouguruento da propria estradtt o destinados ás o1)1'<l.S publi,:as dos muuiclptos servidos pela estrado .
ROllllll"11 qn ' o uoverno o exigir, em ctrcumstanctas extraordinar-ias, a companhia POl',t .i.s SllU,S ordens todos os motos de
trnnspor-te do que dispuzcr-.

Neste {,US<l, o Governo. si o mcrcru-. pag;tI':t á, companhia
o que hk convcnctonad» rolo Il~" da estrada e todo o seu materíut, uão cxccdcn.tu o valor ,I;), renda média de por-to-to ídentteo nos nltimos trcs annos.
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xxvu
Logo que a. renda liquida. exceder de 12°1•• o Governo ter!
o direito de exigir a reducção das tarifas de transporte.
Estas reducções se effectuarão. principalmente. em tariJ1ts
dil!'erenciaes para os grandes percursos e Das tarifas dos gene1'00 destinados á exportação.
XXVIlI

o Governo podere rezer.ôepote de ouvida. a oompannte.concessão de ramaes para uso particular, parfíudo das estações
ou de qualquer ponto da tinha concedida, sem que a companhia

tenha direito a qualquer ln.Iemnizaçâo, salvo si houver augmento eventual de deepcea de conservação.
Todas as otn-as definiU vas ali provísortaa. nocessaetaa l'i),.ra.

se obter, neste caso, no ecgurnnçn do trarcgo. serão renas sem
ouus par), a companh!a ,

XXIX

Na época üxada para a terminação da concessão, a estrat.la
de ferro e suas depcn.Iaaetus deverão achar-se em bom estado

do conservação. Si no ultimo qnlnquennto da concessão da eetrada ost,\ fút' descurada, o sovemo terá o direito de appllcar- a

receita naquelIe serviço,

xxx
o Covcrno terá. o direito de resgatar a estrada depois de
decorri los ;-m a-tues desta data.
O preço do resgato será regulado, em falta. de accôrdo, l?elo
termo medro do rnndlmento liquido do ultimo qulnquennto e
tendo-~o em consídcraçâo a importancta tias obras, material e
uepecuenctcs no estado em que estiverem então, não sendo esse
preço infertor- ao capital garantido, si o resgate se oüoctuar
antes ,Ia expirai' o pnvncdo.
Si o resgate se orrectuor depois de expn-ado U prazo do privileg!o, o uoven» SI) pugura á eompauuía o Va.IOl' da, obras e
metertatno estado em que se acharem, comtanto que a summa
que tiver de despender- não exceda a(J que se tive!' errccnve-

mente empresado na conetruccãc da mesma estrada.

A impol'blWia (lo resgato poder-á S'l' paga em tituln_~ ti;),
di Vid,t publioa .
Fica, entumlide que a pro-ente clausula só é npplicavel aos
casos erdinm-Io» o q 'te nau abroga. o direito (Ie desapropriação
por utilidude publica, que tem o xstaôo .
XXX.I
A proseuto COllCCSS1í.O vigor<trá. pr-to prazo de 90 unuos. tI

contar ,{a presente dat;;.
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Findo esse pra-u, roverte rão pal'a o domiulo tia. .Unifw, sem
fudomniznçâo alguma , a estr-ada, todo o seu ruater-in
t, dependcncus e bomtenonus.
XXXII

A compan hia não poderá alienar a eitl'a.l\a ou parte desta,
sem previa autoriza ção do l;OVerDO,
XXXIl!

I';' concedida <i. compan hia a garanti ,. de juros de 6 0/. ao
anuo sobre o capital que, dentr-o do maxtmo ccrresp undeute
a 30:oonj por ktjomet ro, fOr fixado c reconhecido pelo
Governo como) necesearto á ooustrucção de todas
obras da
linha Ierroa. numa extens'to correspondente as
ao
comprobcudtdo entre o ponto inicial e Leopcldtna, trecho
para
aequfsiçâo d» respect ivo matel'i,~l fixo e rodante e outros,
Iinna, telcgl'aphic;~, compra de tel'ronos, tudemn izaçâo de
bemfeitol'ias e quuesquee despesas fcitM nntcs e dep us de
começados os tl'i(balhos de coa-n-u cçãc d~ mesma
estrada ,
até sua conctuaâo e acceítação definitiva, r: ser ellu abertn
ao
trafego publico.
Si os capuae s forem tevantudos em j)aiz o,;t!'a.ngoiro, regulará. o cambio de 27 dinheir os por 1$, para. todas as operações,
§ l," O capita.l a que se refere a present e disposição será
lixado á vista do orçame nto ruededo nos planos e mais
desenhos de caracte r geral, .íocumentoa e requisit os neoessartos
exeeuoão de todos os trabalhos, quer digam rcspeíto ao leito 11
da
estrada , quer ás suas obras de arte e edtücíos de qualquer- natureza. ou se refiram ao materia l fixo e rodante desta e !l. sua
linha telegraphlca, apresentados ao Governo, de conmrm
ídede
com a clausula. V"
A!t'm desses planos e mais desenhos de caracte r gorai axígtdos, a. eompau hla sujeitar á ;í. epprovc çêo do üecai por parte
do (lavemo os de detaihc nccossartos j consu-ucção das
de ar-te, t res como pontes, vtcductos, pontilhões, boerroe,obra;
tunneis, e os de qualque r edtüeto da estl'ada de rerro,
um nioa
antes de dar começo rt. obra, c si, Iludo esse prazo, a companhia não tiver solução do üscal, quer os npprova
quer
exigindo modificações, serão eltes cmsadorados upprovando,
dos,
No caso (lo serem exigi'las modtüo açõas pelo fiscal do
nOVel'II'), a c"mpallhi1~ "m'~~ obl'ig-ada a l~z')l-as; si as não fiZel',
~el'it deduaid a do capital garanti do n eommu
gastn, 01. obra
CXet:uti~(h sem i~ ruodiüe açáo exigida ,
§ 2," Si xlgunia alteraçã o fêt' (eita. em um ou major
mero dos dit.),; plunos, de~ell!to~, documento- e requisitos nuj(t
;~ppl'OVado"i pelo novei-no , OOJn con-euu rnento
deste, a cornpallhia perdet-l . o direito .t gnrantí a dos jUI'O\ sobro o caplta!
que se tiver- despaudido na obra executa da, seglll.ldo os planos,
desenhos e d,),'ume nbs e lllÚS l'w'luisit.)>; assim oueredo s.
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Si, porém, a alteração fôr- feita com apprcvacâo do Governo e dclla resultar economia m execução da obra conatr-uídu segundo a dita. alteração, a metade da Boro ma resultante desta ecenomía sera deduzida do capital garantido.
XXXIV

A garantia de jUl'0S rer-se-he crreeüva. Uno de quacsquer
impostos, em semestres vencidos, nos dias 30 de junho e 31 de
dezembro de cada anuo e pagos dentro do terceiro mez, depois
de findo o samestro, durante o prazo de 30 annos, pela seguinte
forma:
§ l.0 Bmquanto dur.u- a con-truccão das obras, os juros
de 6 % serão p.vgos sobro as quantias que tiverem sido autortsedas pelo Governo e recolhíõas a. um estabelecimento baacarro para. sarem empregadas medida que forem nccessaríae.
As chamadas limitar-se-hão ás quantias exigidas pela. coastrucçâo das obras em cada anno , Para este fim, a companhia,
apresenturâ ao Mioisterio da Iadustr-la, Viação e Obra, Publicas, no Rio de Janeiro, deus meses antes do começo das
obras, o seu reepacttvo orçamento, que será. fundado sobre as
mesmas bases em que se fundou o orçamento geral que serviu
para. a fi:;:ação d,) capital garantido.
Decorrido o primeiro anno do deposite, cessará. o pagamento dos juros para a parte desse deposito que não tenha sido
appllcada na ccn-truccao. e emquanto o não mr. Os juros
pagos durante osso anno sobre a qu mtia não applícada serão
creditados ao Governo o deduzidos do primeiro pagamento a
fazer-se.
§ 2.° Os juros pagos pelo estabelecimento buncarto sobre
as quantias depositadas serão creditados li garantiu do Governe
e bem assim quuesquer- rendas eventuaes cobradas pela. companhia, como sejam as de teanererenctaa de eccõee, etc.
§ 3.° Nos cepuces levantados durante a coneuuccão não
será. incluido o custo do material rodante nem o de macuíaaa
e apparelho , de qualquer- natureza nocessunos ao seu reparo c
conservação, o qual só s.irã lançedo em conta p.u-u. ~l1r,lntia
d03 juros seis mczes ant '8 de serem o dito matertat, maebtnas
e apparelhos acima. referidos empregados no tl'afcgo da esirada.
§ 4.° Si, porém, convier á. companhia levantar maior
capital do que o ncceescrto para. as obras de um anuo,
poderá raecr-o. consentindo o Governo, desde que o deposite
no 'rnes xiro Federal ou na Delegacia. em Londres, para ser
reembolsada á medida que a. deapeea da conetruccso o exigir
e mediante pedido dirigido com a antecedoncta de 90 dias.
Neste caso, 0:1 juros garantidos de 6 % ao anuo serão
pagos sobre as quantias que forem deposítadss, a contar das
datas dos depositas.
ã
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. § 5.° Entpegue «estrada ou partJ desta ao ereestto pueuco
os Juros eorruspondentos au respccttvo capital aerâo pagos em
presença dos ha.lanços de liquidação da recctta e despesa do
custeio da estrada, exbibídoa pel., companhia. c dcvtdameate
nxamtru.íos poíos agentes tio novcmo.

A ccnsuucex.i das obras não scnt tnterrompnía ; e, si o

{fll' per mais de tres mezes, caducarão, de pleno direito, o
pl'iVil e~io, a garantia c mais favores acima mencionados, independente d'1 acção ou íntcepenaçno judidal, salvo o caso de
força nniol',julgal1o teol peí» Governo" sómeute por elle.
Si nos pr-.. zus nxndos na elnnsula V não estiverem eoar-Iuid. g todos rs trahalbos de consu-uccão da. estrada, e esta
aborta no tl'~te~u publico, a companhia p:.lgarã uma multa de
I ;1, 2 -, nrurzu du r-ov.n-uo.p-u- moz de doruora sobre as quanti;:l~ (lesjJclldid;ls pelu{iuvel'wJ, com a gar,1,lltia até esse data.
E, ,j passados I:! meses ulém dos prazos üxados. não fir-.u'em e.mululdus tOQOS "S trabalhos acima referidos, e não
esnvora I'Sll\'lb. aber-tv ;1.0 tI'afogo publico. ücarão também
i-adt.cos 'J prtvilogio, a g";tl';tlltia c lllai~ favores .já mencionados. Sl.ll·oI caso de 1')1'(;1 maior, S'l polou.rcerno como tal
nconhecldn.
A perda do pJ'i\'ilcgiq c d,f zarantia de jur-os

ravorvs nâ

OSPl"j,

e m:l-Ís
extensiva ;1 p-u-te da rstril.d,\ qu e e-tiver

i-conetutdu.
Si term.n.nlu ;, ':r)ll~tl'UCr:~O IIe qualquer trecho, a ccmpnnhia não PUdPl\ de prompto. cüecunu- l!UVO deposito, por
ctrcumatau«ía , superiores ao; seus oaíorçcs. ou pela situ:t(io
prccar-ít ,!., ffi<:'l'.'n,'!n ou.te tiverem de ser lançados os novos

utulo-. l/P III "!';I ,]1\.0 Ika!' obrtgatla a accotuu- cotação ínjerio!' Ú, 'I\li' 1I1!' é Il(';,cssal'ia Jl~U';~ ,. olJtclH,'ao fie recursos. com
que ]t08,":( ,[ar not cumpnmceto us cteueule- de sua concessão.
o (;o\"el'I1'1 c',lwcllcr.lIll'-lm, permissão para lntorromper a eun~tl'ucçã'l neto tcmpu que cuo outendor sel' necessaríc para
l'cm"ç'ào tia \lilllGlIlda,le que p,;s.~l, rlc momento. perturbnr- :~
mar-rha 1'.':~nbl' ,1"" l\'al':llllll~ Il'u' ~', v,mp1.llIli:l p n!Jl'ig.},.la a
p\("~I1I'H>,

xx XVI
As d'~jJ,.'~as rk e:lst"i-J da estrada C)lllpl'cllClll!ell1 a_~ (jIW
se uaerc.u com o II',di1gu de passaguteos. de mercadorias, com
repm'os c conscrvacão do mater-íul rodante, offíomas, estações,
c tod,s as llepcnuoneia< da. via-terma, taes "amo árrnaecns,
nffkinôls, rl'pos,tos :" <]U'd'l'll'l" nattn'cza, do touo tia ('~tl'<ld;t
e todas .1'-: ol'l'a,; «e adl' a dia pet-teucrutf.es .
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xxxvu
l." A companíua obriga-se ainda a exhlbn-, sempre que
lhe forem exigidos, os livros de receita e despei:a. do custeio
da estrada. c SOl! movim ento; prestar todos 08 esclarec imentos
o em
e informações que lho forem reclamados pelo Govern
ador
relação ao trafego da. mesma estrada ou pelo Govern
oe
dos Estados, pelos liSC,),8S por parte do mesmo Govern
e
ados;
autoriz
tamente
comple
destes,
agentes
er
qunesqu
üacces
tos
supradt
aos
o
atrnent
sem.etr
entreg.w
a
assim
bem

trabaíbo e e
um relaton o eírciim stanciad o do estado dos ndo
as dosconatruccão o di), estn,üstic;l, do trafego , abrange
peso.
pezaa do cu-teio conven ienteme nte cspectü cadas, f' (} trnnsque
volume , navuroaa c quott.tadc das mercnnortos por
clla, perportar, com doctarucão (la:" dtetancras médias
e da estacor rídas. da roccíta de cuda uma das estações ctesstüc
eôos,
ti:;;tic11. de passage iros, sondo estes devidam ente
podendo o sovemo . quando o entende r conven iente, indicar
modelo>! para. as íutormações que a compan hia tem de lhe
prestlW regular mente.
do
2. 0 A acceita r, como definiti va c sem recurso s, a decisão ao
Governo sobro as questões que se suscitar em relativa mente
uso i-eoipr-oco li,t'< estrada s do fet'ro que lhe pertenc eram OII a
üntr,\ cmprez n ftcnudn outendi do que qualque r ,,0061'.10 que
exame
celebra rem uâu prcju.ü cacã o üireito do 1;0\"01'00 ao
moôiêc acao llest,t~, si
das estipula çücs que eüectua rem, e
entender que são oücnetvus aos ínt li esses do Estado. começo
do
:~.o A submeu cr fi opprova çâo do Governo, antes
dos
do trate.!!"o, o quadro do- seus empreg ados c a tabeíta
er
respectivos vcncuu euto., dependendo Igun.lmenía1\0qualqu
meam»
altérocê o postrri· )r de autorizaçií.o e npprovacão
ã

noverno.

XXXVII I

Logv 'l"(~ ;t r,,)lua líquida exceder de :'l "/0, o exceden te
será repartid u iguulm ente outro o uovcruo e a t-omp.m lna,
ccssan.to esta divi~ão 10,'!o (IUC Jurem rc-tttuíd os no Estafio 011

juros por

l');tt!, p;tg,,~.

XXXIX

I'al';< toilo,> os cm-ttos lia :::u"1l.otia. de juros, a esot-lpt urad..
ção, quer das de-pezus do estabele címanto e do tr·a.teg'l, querdiatumento
receita '.h e.tra.l.c de rorro gurauti da, 801'<1 cumpteb.ia,
mediau te
crtmlun dn da. tia,; ll"m;~is lillh,M Icrreaa du cOmp,l,n
estaboteeste
por
ou
,
uovcrno
pelo
'a'las
:1l'pl'<)\
serão
bu-oa que
cídae, uma vez que não contrar tem as present es ctausuí as.

XL
A compan tna cbrtgu-se a estabele cer, ao longo das linhas e
a. dt-tano te interrnc dia 110 ;l(1(II-.i!o;llctros, campos de expei-ienoia
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o demons tração, dirigido s pOI' pcssscal compet ente e destinados
ínstrucç ão dos opcl'al'io.~ agricola s 110 manejo dos modern os
instrumentos a.grarios, nas praticas racíouaes de cultura do
pI4nta.~ uccronacs c exóticas, cdaptav ets á I'Ggião,
além
se
dedicar á obtenção de plantas c sementes seíeccíouadaa de
para
serem distribu ídas gJ'a,t,llitarncntc :lOS lavrado res.
~~

XLI
A companhia. obriga-se a atlmitti l' o manter trafego ruutun
com as emprezaa de viação rerrea e üuvíet a quo f6r
cavei, e bem assím com a Reparti ção Gemi dos Telegraappli·
na fõrma das leis e dos regulamentos em vigor> e de phos,
com as normas wloptadas na Estrada. de Ferro Central doeceôrdo
Brazil.
XLII

No NSO de desacccardo entre o Governo e a compenníe
sobro a iutejhge ncia das present es clausula s, serã esta. decidida
por ár-bitros nomeados um pelo Ooveruo e outro pela com-.

panhia.

Si os arblrros nomeados não chegare m a accôrrio, cada uma
das partes indicar á mats um nome e a. sorte dcsígna nt o dcsompatador .
XLlU

A companhia, organiz ada rtc ncojrdc com as leis e
mentes em vigor. terá domicilio legal na. Republica ou regularepresentant e aqui, com pleno- e íürrmtcdos poderes par,~ tratar
e
resolve r definiti vament e, perante o admini strativo ou o judiclarlo brasilei ro, quaesq uer questões quo com ella se suscitarem no pala, podendo o dito r-epresentante ser- demand
e
receber citação inicial c outras, em que por direito se ado
oxija
citação pessoal.
As duvidas o questõe s qno se suscun rem entre
eo
Governo, ou entee elia o os parücur ares. estranh as <Í.eua
ínteüígnncln ,IM present es clausul as, serão resolvid as de accerdo
com
a legislação h!,:tzileirae pelos tribuua cs brnxilotros ,
XLlV
Pela lnobser vancta de (jllUOSqUC!' liaS presentes clausulasIM.ra a quet nãc se tenha commíu ado pena especia podorá. o
Governo unpôr multas do 200$ atü 5:000$, a o dôbrol, na.reín
cí-

«enctn.

XLV
.íecovrt.tos O~ prazos tlxado, , com esecpeã o dos constantos do §23 ,Ia clausul a I!I, Dão 'llliJ.or o ucvorn
prorogai-os, poderá declru-ar- caduco 'J contruc to, Indepenodente
1'jj •

de iDt~l'peIla~'ão 011 accâo jn-tielu! , salvo o dtsposto ao final
da. clausula. XXXV.
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XLVI
es clausula s serão regidos pela
pr-esent
nas
Os casos omissos
s
legislaç ão civil e admini strativa do Braztl, quer em relaçõe
da compan hia com o noverno , quer DM suas relações com Q;J
particu lares.
XLVII

o
A compan hia, median te aecordo, tndcmn tzarã o Governdo
ccãc
constru
a
e
estudos
os
com
as
realizad
s
dospeza
das
prolong amento da t:st,l'ada de Ferro Oeste de Minas, atém da
cidade de Formig a.

xi.vru

O contrac to deverá. ser aaslgnadn dentro de 30 dias, contados da pubtíca ção das present es clausul as, sob penn 0.0 ficar
sem erretto esta rcvtsão .
Rio de Janeiro , 27 de Marçe de 1907.- Miguel Co:lmon dM'
Pin e Almeida .
DECRETO N. 6439 -

DB 30 DE

~[ARi:O

DE 1907

Da nove regulam ento ao serviço da Secretar ia de
Dístrtct c !,'ederal

Policia do

o President~ da Republí ca dOS Estados t:nidos do Brazil:
legislaUsando da eutoríza çêc concedida pelo decreto decreta
r
tivo n, 1631, de 3 de jjaneiro de Ig07, resolveobserva
do
que na Secrota ria de Policia do Districto Federal seja
o rElfUlamento que a este acompa nha. assigna do pelo Ministro
de Estado da Justiça e Negocias Interior es.
Rio de Junotro. 30 fIe março de 1907, 19° da Repúbl ica,
AFFONSO AtiOCST J MOitElll. A PENNA.

Âtl9tlslr>

Tauarc. de Lyra.

Regulamento da Secretaria de Policia do OIs\ric\o Federal
a ~ue se refere o decreto n, 6439 desta data
CAPITU LO I
DA ORGANI UÇXO DA SECRI:TAIUA

Art. t . o A secreta ria. da ReparUçâo ContraI da pollcíe âo.
Bistrict.o Federa l, immedi atamen te subordi nada 11.0 Chefe de
Policia, compõe-se de :
I secreta rio;
1 officia.l de gabinete do Cbefe de Policia ;

51.
4 otâcraes

j

8 escriptu1'o:rios ;
12 amanueusea ;

I offtcial archivista, servindo como interpreto e traduetor- i

I uiesouretro :

I
4
I
8
f,

fiel;
teíephouistaa ;
porteiro;

couttnuos ;

serventes.

CAPITULO Il
DA DlVI!ÃO DO SERVI<;'O EM SECÇÕES

A!t. 2." .~ gueretaria sorá dividida em quatro secções, di·
cada uma deltas por um ofâclat,
§ I." Cad. s.. . cçao terá o seguiüto pe-soat :
1 nrêcta! ;
;~ Escl"iFtul'ario~ ;
3 .ununuenses ;
I connnuo.

rif?jol:~

:oi :2." uma vez designados essas ruuccronanoe. só serão

transferidos do umn para outras soeçõos por exigencla ou convenreucta .to serviço, fi. juízo do Choro de !'"liaia.
Art. ;30" A primeira secção tem a seu cargo:
1!-) O S'lUO da repm-tição ;
li) A expedição de titules de nomeecão, as liCOOl;i'IS de
quatqu.s- natureza e os passaportes ;
<) .\ correspon.lcncia que cepectrtcadamecte não pertencer
á" outras secções;
,I) A escrlpturação dos livros:
DllS

nomeações ;

Do l'cghtl'o dos sctos que oxp~dir ;

De tormoa drverao-.
pnra-rr-aphc «nrco. 1'1':","IlC'1-!ilc t(t:nbenl

seguinte- livros:

!t fi~caHZll.ç[u

dos

Do p-mto dos empreg.oícs ;
li ~ porta .

.u-t , Lo .v' segunda secção compete:
I') TIIJLJ .juunto fÔl' conccrucntcrt reclusão de iudivíduos
ua C.. rsa du neteução c estabelecimentos co-rccctonao-, ou de

assisteocia ;
1» As pr-ovidencius referentes ao tntemação fie íudi víduoa
em asçlos exrsteutes 011 de futuN crcndos e á reclusão de
loucos indigeutea no uosjucto xectonat de Attenados j

A{".TIlS DO PODf-I1 E,\RCUT! \'O

".

õos
c) As provide ncias para o cumpri mento das Qtr,\diç
da. 11nião e
concedidas aOS coverno s estrang eiros ou 8?1l E~tado8
bem assim para esecuce o do decreto leglll1abvo n . 1641 de 7
do janeiro de 1907, sobro expulsão de estrang eiros;
d) A eecrrptu raeãc dos livros;
DOU8
Do individu as internad os na cctoeíe cerreec íosat dos
Rios'
De menores recolbtd os á Escola ccrreecíonat Quinze de
Novem bro:
os;
De indlvldu cs recolhid os ao Hospício Naciona l de Aliena.d
De individu es recolhid os ao Asylo de Mendici dade ou a
outros instituto s de asststeu cía ;
Dos deserto res e dos culpado s centre os quaes houver legitima J'tlquisição 0\1 ordem de prisão.
Art. 5_~ caie á. terceira secção:
o.) AS informações conceenontos li estatist ica policial. de nceerêo cem o UíspostQ. no regulam ente geral da policia civil o 8..
instl'llcÇõe'l que furem espeuô ee pelo Chefe. de Policia;
sanib) As provide ncias para 011 exames tol!icorogioos, de
dade e outros do serviço medico legal requisit aqos por qunosquer autorid ades;
c) As providencias para. os exames de corpo de dettcto ou
autopsi a no hospita l da Santa. oese da Mlser'ic erdja ou em qualquer hospita l pa.rticul!H', em vista de c.rmmu nicação dos adriríulatradores de taee estabele cimento s ;
11) A eserlptu r.rcão do livro d~ ructos notavet s n acclõen tss .
.\1'1. \'.•" ,\' quarta seeçâo ou de coni;~l,i!ida(t,~ compet e:
li) O eesecte mento geral de t .dos os empre:,~ lo . til policia
e 1'0parti,;:ões aeuexa s :
aríüi/I) A nsecueacao c prévia verlnca cão dos calcules
e
moucos üo todas as contas e docume ntos de d('sp('z:l.~, sendo s
respecti vo emprog uéo o reapcns avct pelos erres ou omt-sõo
quo comme tter contra a Fazenda. Naciona l ;
c) O exame de otncetoe rornecídos á Secrot \1'i:1 o ás repartições anncxea, aüru de verifica r a sua 'tuantitl adc e qualida de ,
conform e o pedido c os coutrae tos celebrad o- ;
d) A redacçã o e Icnçam eato dos contrac Ws diverlJ<J'J;
c) O batanco , até o dia 5 do primeir o mez dos tt-iruest ras,
re
de carga, e descarg a uo thesour etro, referen te ao trimest
s ao esse
anterio r. aum de serem tenc.ja s as contas l'elativucons
t-vr- ;
per-Iodo, I~vl'an(h)-so lermo ctrcums tanetcd o do quo
ão
r) O tuvent n-ro dos ebjeetos per-tcue cntcs :i. repar-tiç
com as aenotaç ões relativa s ao seu consum o, o qual servira
de descacg n ao porteiro ;
e as
g) li. oegauls acão di) orçame nto da. despesa eunua!
folhas de dellpezN3 oxtraord íuarqaa nos meacs em quo eítaoccorecroru ;

xnros
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h) A eecrlpturação dos livros:

De receita e despeza. do uiesour etrc ;
De contractos ;
De todas as despesas da repartiç ão e das subordinadas, diacrlmíuadas por verbas ;
De tomadas de contas ;
Dos dinheiros recolhidos em deposito ao cofre da Repartição ;

Dos objoctos em deposito no mesmo cofre;
Dos objectos arrecadados pelo administrador do Deposito
d6 Presos.
para
Art. 7. Na 'rbesou runa haverá uma secção especial ados
encontr
arrecadação e conscr~ção dos objeetos perdidos eentrega
.r para
Jlela policia ou por pessoa parficu lar que os
e
serem restituídos aos Seus legitimos donos, mediante recibo
pelo
o
aununot
vo
respecti
do
depois
de,
identida
de
prova
Diorío Olficial.
em
§ 1. Esses objeceos serão conservados e catalogados
com
mover proprto, resende-se um registro em livro especial
especlã caçõce ú u naturez a dellea, data. em que foram encontrados e entregu es aos propríe tavícs, nomes destes c daquelles
quo tenham etfectuado o deposito.
§ 2." Serão enviados ao Juiz de Ausent-e os olljectús não
reclamados dentro do prazo de seis mezes,
Art. 8." Além dos livros indicados, naverã aquellea que o
Cl.efe de Policia julgar necessartos ao fogular andamento do
serviço das diversas secções.
0

0

CAPITULO lU
DOS DEYERE S COMMU"'·S Ás sEcçõa

Art. 9, o São commues ás secções os deveres da:
s
§ 1. 0 Guardar os livros e papeis relativo s aos negccio
penden tes.
de
§ 2. o Orga.nizar e apresen tar ao Secreta rio. eeé o dia. 15
corri.
janeiro , um relatOl'io dos negocies que por alia. tenham
do, juntande-tbc os rospectivos annosos, afim de ser prepara do
o da. Repartição.
§ 3." Manter em dia, limpas o coersct amente preparadll.ll,
todae as minuta s dos netos que tenham expedido, pnra serem
oppor-tunamente encadernadas.
§ 4. 0 Formul ar a eynopeo aíphabe tica das leis, regulana par te
mentos, decisões do Governo e postura s munictpaes,
dellas.
que disser respeito â especialidade de cada uma
Inter§ 5. o Romotter ao Secretar!o, com presteza e por
medre dos respectivos ornctees. il. proporção qec os rorcm preparando, todos os papeis de suas ccmpetecctas.
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§ 6." A expe.Iíção :

a) dos ectos que devem ser commuetce íoe 4 imprensa. ou
mmda-íos publicar;
fi) dos despachos qUJ tenham de ser eraaecnptos no livro

da porta.
CAPITULO IV
DA

OIWé:M

E TEMPO DE SERVIÇO

Art. 10. A Socrctaría trabalhará todos os dtas utcts durante seis horas consocuuvas.
Art. 11, O servtco comoçar.t ,18 !) I/Z 1I'))';l'l da. manhã
para o portetrc o continuo'> oãs 10 heras p n-a os eutroe empregadus.
Ar&. 12. Ouaado houver cccumuto de trabalho, caso urgente ou exrreordtnano, ou servtco retardado, poderã o secretario prorognr a 1I01'a do expediente para todos ou parto dos
empregados.
Art. I:'l. Nos domlngos e dias feriados, de 10 horas da. manhã até terminar- o expediente, o trabalhe da secretar-ia será
feito por uma. turma de empregados designados por escala.
Art. 14, To.los os emprcgudos, á. excepçã,o do seereteno,
são sujeito> ao ponto, quo deverão assígnar, na entrada. e na
eahída, ás horas marcadas para, começo dos trab::dh09 o quando
estes terminarem.
§ 1.0 O ponto de enb'ada será. encen-ado pelo secretario
15 minutos depois Ih. hora designada para comece do trabalho
e o da aahlda quando terminar o oxpedlcnte.
§ ê." sompre (IUe ti. hora. designada não estiver presente o
empregado incumbldo de onccrmc o ponto, ful'á suas vezes o
que o substitua ou, na fafta deste, o mais antigo que, dentre os
de mais olcvada cutegorin. tiver comparecido.
§ 3." SCl';i considerado mil faltJ. o empregado que comparecei' depois de encerrado o ponto 011 se ronrac sem licença, 011
que. lendo COlllP<~I'cdJ0 ao ponto de enteada. se ausentar sem
pr(~vja a.lItOl'iza~'ii.o d'l secrotarto ou ünalmcnte não nssígnar o
ponto do sanída ,
§ 4." O ompregadc perderá. tantos di'],!! de vcectmontoe
quantas forem as faltas 'lUO tiver, na mrma do paragraphc ano
tocodccto.
§ 5. A~ falbs

slll"ilOJ jusf.ifioadas perante o secretario, que
pode-é atten.Iot-as si tiverem por fundamento algumas das
q

sogutntes hypothus 'g:
a) Molesüa provada com attestado modlco, se as faltas
excederem de tres em cada mez ;
b) Molostia. grave, igualmente comprovada, de pessoa dll.
familia;
.
c)

N'ljO ;

ri) Gala de casamento.
E,etuLh·" _
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e de ixa r de
conto o empregado qu
Ar t. 15. Não soí tre râ des
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r ord em do Chefe
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eomnnssêo ex ter na po
§ 1", 'Por est em
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içã o.
uis
§ '2", por est ar exe
req
havendo prévia.
e ôe ter rot ne êa po r lei.do mez a primeira. secção organizará. um
Ar t. 16. No nm empregados, epresentenêo-o ao Secretario
de
ma pp a de presença. do
. 14.
pa ra os fins do § 50 art
CAPITULO V

o po r do uto r ou
sec ret ari o ser á pro vid
cul dad es dll. ReFa
AI't. 17. O lug ar delad
das
a
um
o por alg
eia l qu e pe la
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o
o
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pu bli ca; podendo,zelen
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se ba ja dis tin gu
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fer
pre
os,
Ar t. 18. Depen
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cm ce es e eaor-iptur gados ma isa utl go s.
me nte as nomeações dos
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ms
cu
crr
de
ade
em iguald
s e demittldos
ado
me
no
rão
Se
de Policia.
.
19
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e
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DA APOSEN TADORIA

Ar&. 22. O.:! empregudoa da secreta ne de Policia teem
direito <1. aposent adoria nos termos do decreto legislat
ivo n. 117.
de 4 de novemb ro de 1892.
C_\PITULO Vil
DAS

DE~I1SSÕES

P.

PE:->AS DI'>CIPLINARES

Art. 2.1. Poderá ser demitti do o empreg ado quo,
menos de 10 annos de soevtce. ficar physlee ou moralmtendo
ente
tmpossibillta Jo de exercer o seu empreg o.
Art. 24. 'ramtom o podem S6r todo aquene que revelar
segredo da repartiç ão, ou pratica r algum dos actos mencionados no aI't, 2(, deste regulam ento, qualque r que aeja
o
tempo de exel'eicill.
pnragru phc {mico. O Iuuocíonarto exonerado em CQQ86..
queecta de processo crimina l não poderá ser readmi
ttido
no sctviço .
Art. 2'}. Nos casos de neglige ncia, desobediencle,
d6
cumprimento de deveres, falta de eomparectmentc á.fuIta
rapar.
tição, sem eaua \ justifica da por cinco dias consecu tivos ou
intercal ados, durante o mea, os empreg ados ficam sujeitosalto
46
eegulntes penas discipli nares
a) simples adveuteneía ;
b) repiehe nsão ;
c) suspensão até :)0 dias, com perda de todos os voncíraentos.
Parogra pho uníco , ,\$ duas primeir as penalidades podem
ser imposta s pelu secretar io; a terceira t'! da compete
ncie, do
ChO:J(e de Policia.
Art. 26. Nos casos de insubor dinação , injurias ou oüensas
aos superio res hicr-arehicos ou a runccro nanos da rnesrna
categoria dentro da Repar-tição da Policia, será o facto levado
ao
connectmcntc do Chefe do Policia, que a reepenc provide nciará.
CAPITULO
DAS

VIII

~VBSTITUI~·ÕE.s

Art. 27. O secretar io será substitu ído pelo oIDeial
o
Chefe de Policia desigea r; os demais empregados peloque
mais
anrígo tio categor ia inferior .

::.j"
C;\ PiT VI .O IX.
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XIV. Assignar os termos do abertura c encerramento dos
livros e talões destin3.dos ás casas de penhores, e bem assim
rubricar com cnancette os mesmos livros; e mais o de ponto
dos empregados da Secretaria, que para esse fim lhe será. áepois
de encerrado immediatamente remettido;
XV. Ordenar o fornecimento de todos os objectos ueeessai-toa ao uso e expediente da repartição. mediante autorização
do Chefe de Policia, rubricando os respectivos pedfdos, segundo o ccnteecto, si houver;
XVI. Mandar. no ultimo dia de cada mee, edrabir do livro'
do ponto o mappa do presence dos empregados e remetter o
e:dracto das fclhaa li quarta secção. para. organizar a folba
geral de pagamento ;
xvu; Fazer carregar ao porteiro, no inventado da Repartição, todos os oujeceos que forem adquiridos para uso da
mesma, ficando aquelle empregado por cnee responsavel até
que a seu pedido se lho dê descarga por consumo, competentemente verificado,
CAPITULO XI
DO OFf'ICIAL DE

OA.llINErE

Art. 31, Ao ofücíal de Gnhínete, que sm-ã da immediata
conüanea do Chefe de Policia e nomeado dentre os cidadãos
brasileiros de reconhecido meeectmento, compete:
§ 1,0 Cumpri!' as ordens do Chefe de Policia.
§ 2. 0 üepeesentat-o em todos os netos públicos e paruculares, quando pai-a isso fur dsalgnadn.
§ :1.o Arrecadar e abl'it' toda a correspouõencta de gabinete
.lestlnada ao Chefe de Policia e fornecer sobro ella os esclarecimentos que julgar convenientes.
§ -4." Organizar o registro de informaçõos díartas ,
§ 5. 0 Dai' curso a eorrespoedcncía de gabinete.
§ ü. o Assistir {IS audtanctcs do Chefe de Policia ou del-as,
quando dts-o

["i'

iucumbído,

CAPITULO XU
DOS OFF1CtAES

Art. 32. Ao;; offíciaos como clJ.efl's de secçií.o compete :
I. [Jistl'ibuir pelos emprogadca das respectivas seCÇÕE*:,
para cxtrectc e tnrormccões, Os 1l~~JJ8ig que lhes forem remettidos pelo secretario, a quem com presteza os devolverão, á.
proporção que Corem sendo processados;
U. Dn-igü-, Pl'OIllOVCi' o cOl'rigir todos os traua.lhos das re~poctivas aooções, (lo mudo que os papeis eejam submotttdos ao
Chefe do Policia nos toemos do n. V deste artigo;
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Iü. l5xl.minu,' as míuutae dos actos que tenham de ser

de
expodido8, ccrngtn.to-üies as posereels ímperfeícões, afimãoe
seremsu bmettid os á esstgna tuce do onero de Policia. eecotme
de vtcíos e rasuras ;

IV. Exigir quo os empreg ados do suas sec..õee deeempenbem com zelo e solicitude os trabalho s de que (01'000 eacarregados ;
V. EmHtir opinião sobre todos os papeis que dependam deo
deliberação do Chore de Policia, estrccta ndc o que sctee
asaumpto constar e mencionando a lei ou regulamento relativo
ao caso occurre ute ;
V[. Informal' ao Secreta rio sobre qualque r trabalh e que
tenha. deixado de ser feito em tempo com declara ção do motivo
do retarda mento;
VII. Authen ticar as cópias eatreht das dos livros e pa.peis-

das i-espccü vas sec~'õ3s, depois de conferid os por empreg ado
diverso dnqocíío que as tiver feito;
VJJJ. Representar- no seceota no sobre quaesqu er . f,\lto.s
ccmmc ttuus por {)Jnpl'egtulo do suas rospcct tvas secções
CAPITULO XIII
DOS I-:SCI\lPT UItAItIHS E AMAl\'lJE :'iIilEs

Ai-t., :l3. Aos escriptu raríos e ll.manUC DSGS incumb e:
I. !<:;cc<:utal'. com diligenc ia c zelo, os trabalho~ que lhes
forem distrtbu tdos, cumprin do com pontual idade as ordens que
receber em ;
1[. ceaojuv urem-se mutuam ente no desemp enho de suas
, ordem e
obri~ações para que o sor-vlçc seja feito com presteza
regular idado.
CAPITULO XIV

no

A,RCllI VISTA

Art. 34. t'ompet ono ameia! encarre gado do Archívo :
1, Cuhlat- da conserv ação dos papeis, livros e objeetos existentes no Al'cbivo, ('I rctacton al-os segundo a naturez a dos
aesump tos ;
os que lhe
1[. Rcocbei-, roiectcn er, claeatüc er e guarda r
forem sendo entregu es;
UI. Organis ar indicadores dtstínct oa que, de aeoordc come
a claseíâe acão estabelecida, facilitem <lo busca do. pa.peis
livros e mostr-em numeüt atameu te onde cada um se acha
8uarda do;
IV. Ministl'al' com a maior prompt tdão os papeis c livros
que lhe forem exigidos ;

O
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CAPiTULO XV
DO TIlES OUR ElRO I: DO FIEL
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DIentos, sem pre sob a resp

520

seres

00 PODER EXEClJTI\-O

CAPITULO XVI
DO PORTEl RO

Art. 39. Ao porteiro são immediatamente subordi nados os
eontrnucs e os serventes, sendo dois daquaUes seus ajudan'tell
e substitu tos por deelgnação do Chefe de Policia.
Art. 40. lncumbe-Ihe r
I. Abrir e feclmr a Secreta ria;
tt, Provei- as mesas dos delegados auxiliar es, das secções e
nte;
dos medíecs com O~ objectos necessa nos ao expedie
m. Apresentar ao Secretario os pedidos para. o fornecimento desses objectos;
IV Receber e entrega r tmmeôtetamcnte ao secretenc a
ecrresponôencte oftlcíal que receber dirigida ao Chefe de Policia e a pnr-tioular ao OfflciaI do Gahinüte ;
V. Cumpr-ir os ordens quo lho der o Cheto de Policia ou
o Secreta rio;
VI. Pôr o sotto da repal'tiçâ.o nos papeis em que fOr nocessaria ;
VII. Tornar o ponto dos contínuos meia hora antes da marcada para. a abertur a da Secreta ria e quando termine o expediente, eprcsen tenõc-o á rubrica do Secreta rio;
VIIl. Distribu ir o êscalísur o serviço da entroga da correspondcncia;
IX. Representar ao secreta rio contra. quaesquer- f aItas
ecmmetnôes pelos que forem incumbidos dn, ccnducção do expedíente :

X. Velar pela conservação dos moveis o mais objectos pertencentes á, Repartição e pelo asseio deste, representando contra
a negligencia dos contínuos e serventes ;
;
XI. Manter a ordem e reglllarúladc nas salas de esperaonde
XII. Ter- euldcdosementc oscnpto o livro da porta,
,
lançarâ os despachos que forem proferidos em requerimentos
indicando a meterte destes e IHl datas daquelles ;
em que
XlII. Ter pela mesma fôrma escripturudo o livro
quem
e
e
onõeect
éorreso
de
ão
expediç
da
hora.
e
dia
o
e
consign
,
tarto
destína
ao
i-a
entrega
de
gado
encarre
o
foi
CAPITULO XVII
DOS CONTINU OS I·: SERVEN TES

Ar&. 41. E' dever dos conttnuos :
I. Achar-se I1a Hcrllr1i<1io ás !) 1,'2 horas da manhã ;
II. Prover as meses do gabinete do Cheíe de Policia c do
Secrotarío com os otaectos ncccsserlos ao expediente;
m. Acudir aos chamados dos empregados, ettendendo-os
relativa mente RO srrviço o avteat-os, quando procura dos;

ACTOS 00 PODER EXECUTIVO

52\

IV. Obedecer ás ordens e instrucções que lhes forem dadas
pelos seue superiores, pelo porteiro ou pelo chefe dos eoutinuOlJ.
Pal'agl'apho unicc, Os conueuos usarão no recinto da.
Repa.rtição do seguinte uniforme:
Dolman e calça. de casemira azul, com botões pretos, tendo
na. golla. um galão prateado e as rcícrees S. P.
Os serventes usarão o mesmo untrceme, eem os galões.
Art. 42. Aos serventes compete o servrco geral de limpeza
da Repartição.
CAPiTULO XVlII
DOS TELEPllONISTAS

Art. 43. A<:s telephoniatas, cujo trabalho será dívídído
conformo as exigoncias do serviço llolicial. compete:
I. Receber c transmittir os recados dirigidos li. Repartição
central;
H. 'rransmuür os recados ou ordens do CllOfo de Polícíe,
georetm-io e Itolegados Auxiliares;
Hl, Velar pelo asseio e conservação dos apparelhoa telephonícos ;
IV. Guardar a mais absoluta reserva sobre as ordens cuja.
transmissão tiverem de fu,7.er ou tiverem t'cito, sob as penas do
art. 24 deste regulamento;
V. Não permittir a permancncia na. sala dos upparelhoa B'
pessoas estranhas ao serviço.
Art. 44. Os telephonistn.s serão responsabilizados por quaeaquer damnoe cansados nos apparelhos, desde que o rccto Se dê
por negligencia.
CAPITULO XIX
DA ORDEM E I'ROCn:SSO DO SERViÇO

Ar-t , 45. Em regra, nenhum papel será api-eeeutado a, despacho do Chefe ôe Policia sem o processo indicado no n, V
do art. 30.

Paragrapho uuíco, Exceptuam-se os assumptos urgentes,
que serão logo levedos ao conhecimento dessa. autoridade.
Art. 46. quando o esaumpto fôr do mero expediente. será
logo apresontado J uaaignatura do Chefo de Policia o despache
ou ameia que do mesmo asaumpto decorrer.
Art. 4i. Os empregados cor-responder-se-hão com o Chefe
de Pohcte por íutormedto do Secretario.
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C.\PlTU LO XX
lliSPOSIÇÕES OBRA ES

Art. ·18. Não é permltt ith a entrada no recinto õa Secretaria a pessoas estranh as, salvo com permissão do chore de
Policia ou do secrese rto.
,
Art. 49, Os empregados devem manter a. mais ourigorosa
que
de
gados
encarre
forem
que
du
s
serviço
os
sobre
reserva
tiverem conhecimento em razão de seus oüíctos. ou por qualque r
outro mote,
Art . 50. Aos íuncctonaetos da Secretaria. é vedado encarassim
regarem-se do requerimentos ou negocios de parteso,e bem
ou
o exercid o de qualque r outro ca.rgo ou empreg oflieio
funcçãc, inclusive a de procure.teres judíctaes no ctvet e crime,
sob pena de perda ímmedíata dos cargos que oecupa rem,
ArL 51. Todos os emotumectoe em netos dependentes d.'l.
Secretar-ta aocãc arrecadadoa em sello federal.
CAPITULO XXl
DI81'0SI ':'\0 TRA:\SIT ORIA

Art. 5:!. Nns primeiras nomeações poderão ser aproveitados
os actuaes runccíonnríos da. Secretar-ia.
Paragre pho omco. As vagas que oecorrercm poderão ser
preenchidas, independente de concurso, tendo os nomeados as
habilitações exigidas no art. 20 § 2".
Art. 53. O Governo poderá aposent ar com 08 vencimentoss
da. tabella anncsa os íunecionerios vit.:l.licios, concedendo-lhe
vencimentos intagraes, se contare m mais de 30 armas de serviço, ou venctu-eutos peopoectonees. se contare m menos tempo.
Art. 5<1. Rovogn m-se as disposiçôes em contoar to.
Ri" do Janeiro , 3U ,I" IH 1,1'0;:') {iOJ 19(17.
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Da

nOfO regula monto ao serviço policial do Dts t rlc to Fedeu1

o Presidente lia Rcpubltca dos Estados Unidos do Breztf ,
uaando .lu autorização concedida pelo decreto Jeg lsletfvo
n. 1631, do a do janeiro do corrente auno, resolvo decretar
que o serviço pllicial do Dtscrtctc Federal seja regblo pelo
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du
gnado peío Ministro de Estado
regu lam ento unncxe. assi
es,
Just iça e Neg ocie s Interior
, HlD de Rep úbli ca.
Rio de Jane iro, 30 de mar ço de l\I07
PE:- l~A.
AF!'O:,,:SO Alül STO )[OR E1RA

federal
Regulamento para o SelYiço Pollcial do Oislliclo dala
a que se lefete o demlo n. 6440 desta
TIT ULO I

do Dllltrlcto Federal, sobu-a
Art. 1," O serviço de policia.
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te
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a
l
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gurar os direitos íadtvíduees i.
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aux iliar a. exec
cipa lida de ,
preb eude 03 netos neceeseArt . 4." A poli cia judlclat-oia com
essi va dos juizes e trfb urepr
acçâ
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TIT ULO 11

eral
polici!\. é o utst ríct c FedpoliArt. 5." Para. o servtcc da
ação de üístrtetos
min
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a
com
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em
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; podendo
deeertptoe no quadro unuexoente
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líctaea, cujos limites vãotnce
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nde
ente
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com
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o Chofe do Poli
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serviço publico
s são classificados em tr611
Art . 6." Os dteertctcs poítcíee
, dez de segunda ti dez de
eira
prim
de
eutr aueí as, sendo oito
terc eira .
ação estabelecida. obedeeerâ.
Para grap ho unteo, A classificão
de cada dtet ncto pollcial
ulaç
ao movimento policial e ti. pop

Art. 7.° Cada dlateieto f!.ell.lIub a jurisdic ção de um delegado de policia auxiliado pelos commtssaríea que o Choreadee
Policia determ inar, não podendo 08 districto s de segund
terceira eua-anotas ter menos de quatro e os de primeir a menos
de tree commlssarlos.
TITt'L Ü III
Do,," '''ullccl''nnl''l:)'''~ ,"'uxlll inrelll e

'''-el)D I'Uçõe .

""'nIlCX R8

Art. 8.· 08 orgêcs da. a.dministração policia.l são OS se-

guintes :

s 1.

0
I Chefe de Policia.
3 Delegados Auxilia res.
28 Delegados de Dlstrlct c,
30 commteseeícs de primeir a classe.
100 Commissariol!l de segunda classe.
I Admini strador do Deposito de Pl'eSOS na Repa.rtição
Central .
3 Auxiliw es do Deposito de Pregos.
3 Escrivã es das Deíogactes Auxilia res.
3 escreventes das Delegacias Auxília res,
28 gscrtvã es das Delegaciaa de tustrtct o .
20 gscreventes das Delegacias de terceira e segunda en-

wencte..

28 Oüícínee de Justiça.

discriminadas no respectivo regulam ente e com o seguinte pesscet .
I Secreta rio.
I Ofrlcial de Gabinete do Chefe de Policia.
4 omeiees de secretaeto ,
§ 2.' A Secretaria de Polida com as ettcíbuí ções

8 Escetpt urneios ,

1 Orncia! arclüvi sta, servindo como Interpre te e weuuct or.
1'2 Amanueneee ,
1 'rbesou retro,

1 Fiel.
4 'retcpuometas.
I Porteiro .
8 conunu os,
6 Servent es.
auto§ 3. o O serviço Medico Legal organís aâo corno secção

nome o cem o seguint e pessoal :
12 Medicos Legistas, dos quacs um será o Direotor e um
outro, du idoneidade especia l, designado para os trabalh os
de cbtmíce toxicologica e pratícaa de laberatoríc,
I Assistente de laborato río,
1 Serven te.
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§ 4." O Gabinete de tdennâcacêo e de I<:stalistica organisede lambem como secção autonoma 6 com o seguinte pessoal:

I mrectcr,

I Encarregado (es irfpturario} da secção de identificação.
3 Auxiliares (amanuenses}.
I Encarregado (escrtpturerio) da secção de informações.
2 Auxiliares [amanuenses),
1 EncarreJ:'ado (escripturario) da secção de estatistica.
I Auxiliar (emenuenscj.
1 Encarregado (escripturario) da secção pbotog-rnphíca,
I AnxilÍtlf (amnnuense}.
I Continuo.
§ 5." A Policia Maritlma consututda em secção e com o
seguinte pessoal:

I lnspec tor- Oerul ,
;) Suldo8pectores.
2 Auxiliares.

s O." A Inspectorla do vehiculos c.mstttukla em uma secção
e com (I seguinte peasoet ;
I Inspector.
10 Auxiliares.
2 zacrevcntes.
§ 7," O Corpo de Investigação c seeuraeoe Publica eonstttuidc em lima secção com o seguinte pessout
I Icspector .
80 Agentes.
8.° A Guarda Civil, de eccor ío com na leis em vigor.
§ 9. ° A coroníe correcctoner de Dois Rios e a E!cola Correcctonat 15 de Novembro, de aecordo com as tola em vigor.
§ J O. A caea de Detenção, de eccordc com as leis em vigor.
§ 11. O Asylo do menores abandonados.
~ 12. A Força Policial do Distl'icl,Q Federal, de eccordo com
§

as leis em yIgoe,

TJ1T"LO IY
I)....

dCIII''''''O.('''', lucolul"nUbllfdade8
o.' .. ub...l.ltulçõ.,,,,

n'HI"-"~"'e",.

Art. tI.o São Ji vremente nomeados e demi~tidos:
Pelo Presidente de Rapublloa:
O Chefe de Policia, d'entre (8 doutores ou bacharela em
direito por alguma das Fuculdedes da Rcpublica, com dez e-mos,
pelo menos, de urcetcto na magistratura, na advocacia ou na
admíntstrução publica, ou que por estudos especeea tenham
demonstrado epndão para c> serviço policial.
§ I_°
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!li 2. Pelo Ministro da Justiça. e Negoolos hiteriores:
O êecretaeío da. Policia;
0

Os Medicos Legistas.
§ 3. 0 Pelo Chefe do Policia:
L Os Delegados Auxillarea d'eutre os doutores ou b!\Chlloreis
em direito por alguma das Faculdades da Republica com quatro
aunce, pelo menos, do tirocínio na magistratura, na advo~ia OU
na administração publica.
U. Os Delegados de districto d'entre os doutoree ou bacharels
em direito por uma das Faculdades da. Republiea, CQm dous
anuoe. pelo menos, de pratica forense ;
m. Os aupplentes de Dalegado ;
IV. Os Coromissarios de Policia;
V. Os escrivães;
VI. Os escreventes e otâctaes de justiça;
VIL O InSpeCL(H' Geral e os Sub-Inspectores da Policia Maritima ; e os junceíonuríoa do Gabinete de Identlfleação e de Es·
tatisficu ;
VIU. O Iuspector de Vehiculos e empregados da Inspectoria;
IX. O Ieapector e egen tos do Corpo de Investigação e Segurança Publica;
X. O assistente a o servente do serviço mcdieo-legul ;
XI. O Artminístrador e empregados do Deposito de presos.

Art. 10. São requisitos par-n o cargo de Delegado Auxiliar ou Delegado de Dlstvioto, sem os quaes não será l'cg"istrado
o titulo de uomoacso.
§ 1.° Residenein no Dlstrfcto Federal comprovada com etsestado de autor-ida-te judicíartn .
§ 2.° Registl'o do diploma. scteuuüco ne gaerotaria de policia.
§3. 0 Documentos que provem o oxercícto de funcção publica anterior ou do «dvocacle .
At'L li. Os Corumiasarlos de policia serão nomeados d'enire os cidadãos nrasnetros menores de sessenta annos e maiores
de vinte um, de reconhecida ídonci.Iada moral e toteuectcer,
demonstrada em concurso prestado perante urna commrssêo
de deus advog idos extranbos li policia e nomeados pelo chere de
Policia, sou a presl.lencín deste 011 de um dos neleeeõos
Auxiüares.
ê

I." AS FOI'as de habilihH.'ã.o serão escr-iptns e oraea e

constarão. a prova cscriptft,!le conbecrmecto da lingua portu-

gueza, de lima questão jurtdico-policial. de redacção c corres-

p mdencia oülciaf: u prova oral, de elementos de Direito Consti-

tucional Brasileiro, noções do Direito e Processo Penal, orga·
ntzição e dl visão policial.
§ 2. o Para ser inscripto, o candidate deverá. apresentar OiJ
seguiutea documentos:
L CerUdão de idade ou documento que a supprn ;
11. Fvlha cor-r-ida ;

ACTOS 1>0 PODER B:o::I':C1JTIvO

m. ,\t,~eetado de resldencia oífectiva 00 Districto Federal ,
da profissão que exerça ou tenha exercido 6 do bom desempenho
della.
IV. Att.estado medico provand o não 8olf"er de mcteetía
alguma que o impossibilite do exercícíc do cargo.
an§ 3. A lista. de tnecnpcão. findo o prazo de quinze dias
de Policia,
ncccteã o para o concurso, será examiuada pelo Ohefe
seu
que poderá mandar excluir o candidato ínseetpto que, a conreuua
não
obtido,
tenha
que
pl'ova
tio
virtude
om
e
juizo
dições do idoneidade moral,
Art, 12, Os escrivã es serão igualme nte providos na fôrma
apbia.
do arti~ anterio r, extgindo-se mais a prova de calli(S"'
a
Art, 13. O luspccto r e Sub-Inapectorea da Policia Marttim
cida.
reconhe
de
ros
brasilei
s
cidadão
os
d'entre
os
serão nomead
e maiores de
idoneidade moral e tnteuoceuet, menore s de 60cargo
c conhe21 enuoa, que tenham revelado aptidão para o
çam theorícn o praticam ente a Hngun ü-anceea.
Art. 14. Os domuts ruuccíonaríos da policia serão provide
dos u'entre os eídadãos bresítoíros menores de 50 e maiores
de, a juizo do Chefe
,~l nnuos. que reúnam condições de idoneida
de Pollcla, não devendo ser publicadas as nomeações dos agen tos
de seguran ça publica .
Art. 15. Os Iogares de medleos leglstaa serão provido s pOL'
eouourso prestado perante uma cornmtssêo composta llo dt-ectoor
do serviço medico legal c uots mo.ucos nomead os pelo Miuistr
da .luetlçu,
s,
§ 1. o As provas de COnCII1'.'l0 serão essencialmente pratica
relatori o) e
constando de um caso per ici li (exame seguida derespecti
vo,
um ensaio de Iuboreto r!o aecmpa ohedo do auto
§ 2." A' commtssão cxnmtna.Iora Incumbe regular ali condições prévi:J.s do concurso (tempo, Iogae, sorteio dos pontos de
prova, ctc.)
tos
§ 8." A nomeação devera recabtr em um dos candida
classlâendoa nos dois primeir os Iogn.roe.
o,
§ 4." O Ministro da, Justiça p')tlerã. anaulla r o concurs
quando norte occorreecm is-regulm-idades compro vadas,
Art. IG. As promoções de Delegados de dístrtcte e, comserão feltae
míssan os e runcctcnartos ,hs I't1il;l,l'\íçõ,JS (h políciacondiçõ
es, os
por- merecimento, preíertc-ro-se , em ígua.lda.Ic do
0

mais antigos .
Art. 17. A primeir a nomeaç ão de delegado da ôístr ícto
será som pro para os dtstetctos do petmetea cntranc rc e a de commrsserro para segunda classe.
de um
Art. 18. Os eommj-aartos serão promovidoa depois
Denas
c
sorvícã
one
oatog
nesta
o
io,
ex.u-ctc
o
enccuv
de
anno
cía.
ent.e.m
3~
de
legaeías
Art. UI. Todos os runcctonaelos o autorid ades poltciae s de.
dos
verão c:'l:tl'ah ír os seus titules de nomeação e tornar posse
s da da\a
respecti vos Cal'g0s dentro do prazo de oito dias contado
da publicaç ão do act.j (FlC os nomear , sob peun de conside rar-se
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renunciado o logar, salvo prorogação quo não excederá o mesmo
prazo.
Art. 20. Precede a. posso a. promessa de bem e fielmente
cumprir o seu dever.
Art. 21. Perante o Ministro da Justiça presta.ri!. compromisso o Chefe de Policia e perante este os demais funceíeaaeíos ,
Art. 22. Ha incompatibilidade absoluta entre os cargos de
policia e os de magistratura. Entender-so-i!. que renuncia. o seu
cargo o magistrado que accoítar qualquer funcção policial.
Art. 23. A'S autoridades potícíeee 11 vedado o eserctcro
do qualquer outro cargo ou emprego, omeio ou Iuneção, ínclusrve a do procurador jndicial no civel o crime, sob pena de perda
Immedlata do cargo que occupur,
Art. 24. Nas faltas e impedimentos eemporancs serão
eubatítuídcs :
§ I. o O Chefe de Policia por um dos nelesedoe Auxiliares
designado pelo Ministro da Justiça não excedendo de trinta dias
o impedimento. Quantia o impedimento exceder desse prazo
será o cargo provido interinamente por pessoa nomeada pelo
Ministro da Justiça.
§ 2.· O Dlrectur- UO serviço medico legal pelo medico legista mais antigo.
§ 3.° Os Delegados Auxilin.rcs pelos Delcgadea de Dtstrícto
do terceira. entrancía,
§ 4.0 Os Delegados do Districoopelos respectivos suppíentes.
§ 5.° Os rnsjectoree de serviço pelos sub-tnepectores ou auxiliares designados pelo Chefe de Polícia,
§ 6. 0 Os commíssartce de primeira classe pelos de segunda.
e estes por pessoas ídoneas a juizo de Chefe ((6 Policia
§ 7.° Os escrivães pelos rospecãsoe escreventes e estes: pela
rorme do § anterior.
Ai-t. 25. O suppjente, doutor ou bacharel em direito, que
em oxercícíc demonstrar capacidade para o cargo ou prestar
relevantes eervtcos á. policia, terá preferencie. na nomeação de
delegado de prímelrn cntrancía, desde que reúna as condições
eatabeleeidaa no art. 9.° § 3 n, li.
Art. 26. O Chefe de Policia poderá. incumbir a um ou
mais dckgados de Districto de qualquer commiasâo ou diligeocia
policial em outros districtos, ficando neste caso prorogadu e jurlsdico;ão.
Art. 27. Os commtssartos estão, em relação li ordem de
serviço, tmmeôtatameate subordinados aos respectívcsdelagados;
Art. 28. AS autoridades e íuucctonartos de policia. do
isentos da todo o serviço publico que perturbe o exercíejo de
seus cargos, serve os casos prevíatos em lei. _
Art. 29. Os Dolegados de Distr-íeto, escrivães, commísaarios, inspector e eub-mspectoree de pcllcia ma.ritima e demais
runccionartos serão exonerados:
I. A pedido;
ExeClll;tlo _

lW7
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ou funceíonaí ;
s em cri me com mu mde Policia, ou
ado
nci
nu
pro
o
anu
Qu
Il,
resolução do Chefe
o.

tu. Por immwiata. nlstrattvo do qu al não caberá. rec urs
mediante processo admi
nerado em eonsea.rio de policia. exo
' rea dm itU do (UD
Ar t. 30. O fUlIomon161
râ
de
po
não
.l,
rniull
lue nci & de prQOO3SO cri

cargo policial.

TITULO V
. do a
e ee uD lI. et. eo cio
Oe a aU...l bu lç ãe rio "" de po lic ia.

f'U ..ce lo na -

CA PIT UL O 1
1'0 ClI EFE

[>]-~

PO I.lC L\

SUlU! funeçÕ8S e
Po lic ia ex erc e asend
ar noeessarío ao
Ar t. 31. O ChefeentG\e
quando ass im cne
e.
am
ect
dir
138
iÇÕ
aUribu
ser víco publico.
pet cnc rar
que
Ar t. 32. E' do sua ccm

instrucçOOs
cu mp rir na ordens e
1. cu mp rir e fazer Jus
a.
tiç
da
e aos ser !'er,eber do Mi nis tro
Vil rel asi vam eut

adm ini ~tr ati
li. Ex err er a po lic ia era ea c da Municip'lli.ladc do Di str ict o

Fed
ori dad es,
viços dos MinistêlrlOS
a,
com as res pec tiv as aut
rad o nas del ega cte
Fe der al, do acc ord o lqu
tau
ins
ito
íoq uer
com mc tQs
içÕ
ibu
altr
m. Avoca.r qua eras
as
tod
dlr ec tam oa tc
e bem &l>llim exe rce r nü are s e de districto.
nta res pa ra a boa.
'id as ás delegacias au
e tnewceczes reg ula me
IV. El::pedir ordens
o pnl jel al ,
espreese au ud mí uis tra ção do serviç
quo não dependerem do
as
pez
des
as
r
na
de
Or
V.
da Jus tíç a ,
bora.
túrisaçfio âo Míntetro tili caç õn s pc cu nia ria s á. pessoa, emno
gra
der
nce
gllm crimi so,
Co
."Il
er
VI.
nd
pre
e
rtreob
qu e des
qu e tiv er pre sta do
ex tra nn a á po lic ia,cãc
de alg um delícto ou
im pe dir a. pé rpe traa á adm ini str açã o poücter.
nte
o e cor r-e apo ud ar. se
.'~erviços reí eva
ediente da rep art içã
tadoa.
Es
VII. De spa cha r o exp
s
do
e
~l
er.
verno Fed
sas peôtr eee em ent c com o Go
aece IIconceder recompen

vü t. Impor penas dtscrptm

alternos,
".
eno jar ias aos seus sub sessenta dia s da lic enç a, com ord on ad
IX. conceder atéau tortdaües.
Oaos run cct on an cs o nsf eri r, pro mo ve r os funcciona.rios o aU'O
runeos
os
tod
e
ent
X, Demittu-, tra
arm
lin
acã o e pu nir dis ciptiç õe8 ano exa s.
ridadea de sua uo mc
civ il ou das rep aY ça policial e o cor po de
ia
lic
po
de
s
río
ne
eto
ard a civ il, a for jul ga r co nv eaí en tea .
XL ~l'gar a gu
e
. nas dil ige nci as qusob
nça
ura
seg
de
es
re todos os ser viç os
ent
a-r
ção
pec
ills
ta
dta
XII. Ex erc er tm me
po uel aes ,

ACTOS DO PODRa EXECUTIVO

531

XIlI. Fiscalisal' e regulam entar as vendas e o por-te de armas

oãeneívas, bem como o fabrico, a. venda. ~ o 080 de eJ:ptO!'f"~,
intlamm aveis e toxícos. seado obrigàdos OS eJ:portadOl'e1 é iliJpo~
tadcres a remeue r meceetmente 11 Repartiçl.o Central da.
as respect ivas relaçõee, conforme os modelos aanesoe. POlicia
xIV. Conceder pasM-porte ás pes80U que o ~uererem, ONervandoo disposi
tivo doart. 72 § te de Constitu lçao Federal .
XV. Mandar organisa.r a eateueu ee crimina l.
XV!. Aprese ntar anuualm eute ao Ministro da Justiça a.té o
dia. 20 do mez do fevereiro, um relatort c eircuma
tanciad o do
movime nto das repartiç ões pottctees, indicando e sug:t0rindo
ea
medídaa f' provide ncias que julgai- necessartaa para
a. DOa admãnrstraçâ c da policia.

uos

11ELEGADOS AUX1LI.\ RE:S

Art. ~3 ..\OS delegad os auxiliar es incumb e:
1." Cooperai- com o Chele de Policia em todo eervrco policiai, observa ndo as íustr-ucçõea e ordens que delleoreceber
em,
§ 2. Compar ecer diaM'.mento Ih suas delegac ias de
modo
'lo attende r âs necessidades do serviço ,
§ 3. Perman ecer nlternad amente , D1. Reparti ção Central
da Policia, o dur-ante toda a noite, paru provulo ncíar
sobre 0.:1
casos cccurre ntee, dos quaes dnrd, 11') di;t SCfllinte, connecu nento
ao Chefe de Policia.
§ -I." O delegado (lo dia pode conhecer de todos os
r-itos proveni entes de queixa ou rccremeeõee que lhe mqueforem
apresen tadas, tndcpcnõeneemenee de despache ou orJom
do
chefe de Pclrcía,
§ 5." J>N:'siUil' us autos de prisão 13m lll>granle e pratica
r
qualque r dtngenc íc ou actcs de serviço urgente .
§ 6." Julgar- autos de corpo de dehcto : conceder e ar"jtraJ
'
a flrnca cnmtner.
~ i.
Procede r u, tncucruoa e.,:-olfidQ ou a requert monto da
p.u-te
§

Q

Q

Q

:

a) Sobre casca de Infvacc ão dlsclplm ar- OIJ de respoee ebrlidado penal (las autorte ates c runccic nanos da poucia.
b) Sobre crimes '/e eorupet encla da Jusiiça Federal .
c) sobre inoend ios, 110 per-imetro urbano, sempre que,
estando) do dia, julgar oonvon tente para 0':1 mistere s du justiça.,
dando sciencla ao delegado de dlstr-tcto ,
§ 8. G Process ar (J,',·.o/fiâo as contrav enções a. quo se
a lei u , 628, de 28 do outubro de 1899, decreto D. 34;5,referem
d~ 4 de
novemb ro do 1902, e lei n, U-!7, de 29 do novemb ro de 1902,
'IHal'luer que seja o dístr-ictc onde tenham cecorrtd o.
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mente da Repart.ição Central, serão requisitados pelos delegados
de districto ao respectivo delegado auxiliar, e na eusencía deste
ordenados pelo delegado auxilíar que estivor de dia.
Art. 38. As partes díerlas das delegacias de districto serão
ercntvadas na. Secretaria da Policia, depois do visadas pelo respectivo delegado auxiliar, que, conhecendo das occureeactas
mais importantes ncuee mencionadas, dará. as provIdencias
de caracter urgente.
Art. 39. Os delegados auxtüares deverão trimense.lmente
visitar em correição as delegacíae cuja üsceusacêc lhes compsth-, veriâcaudo se oceorrerem no serviço lrregnlarldadea,
faltas e tereeccõcs regulamentares ou de responsabilidade penal,
do que dará irnmedlatamente conhecimento ao Chefe de Policia,
em breve e:(posição esertpta.,
Art. 40. Os livros de termos de fiança serão abertos e
rubricados pelo detega-ío auxiliar a que estiver subordinada a.
delegacia de dtstrtcto. Neste livro o escrivão deverá certificar,
um seguida ao termo de fI:),nça, a data. do recolhimento da mesma
&03 cofres do 'rncaoueo e o numero da respectiva. guia. 011 conhecímento,

C.\PlTULOlIl
DOS DELEGADOS DE DISTRICTO

Art. 41. Aos delegados de policia em seus dtstnctos
compete :
I. providemiar-, na ronna das leis, sobre o que pertence á
prevenção de delictos, sinistros, riscos o perigos communs ,
Il , Proceder a. tnquentoe.
m. Processar e,'c'Q{ficio, nos termos dlt. lei n. 028, de '28 de
outubro de 1899, decreto D. 3475, de 4 de novembro do mesmo
anuo, e lei n. 941, do 21l de novembro de 1902,as coateeveneões
do livro Hl, capítulos II o UI, arts. 369, 3R!J, 371 e 374, IV, V,
VI, VIU, XII e Xiii do Codigo renal.
IV. Julgar os exames de corpo de denoto.
V. Prender os reoe em flagrante delicto ou contravenção,
os Indiciados antes de culpa formada, contra os quaea houver
mandado ou ordem de prisão por autoridade competente. os
pronunciados em crimes não afiançados ou em crimes tnaâançaveis e os ladívíduca que tiverem sido oondemnados.
VI. Representcr á.autoridade judiciar-la sobre 11. necessidade
ou eonventencta llt prisão preventiva de iudíciadoa em tnquerucs
instaurados.
VII. Arbitral' e conceder a tlança cnmtner.
VIII. Dar buscas e fazer apprehensões nos casos e com as
formalidades preecrtptas em lei.
IX. Processar e obrigar a assignar termo de segurança ás
pessoas prevadsmenta suspeitas de crime ou de resolução de

commeneí-c.
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X. Prepara r 08 processos de iofracçã o dos termos de sesul'1lIloa e de bem viver.
XI. õommu uícar ao offlcial do registro civil e de obttos os
Domes das pessoas que foram encontr adas mortas na. via publica
ou que morrer am sem aaetstoncta medica, fornecendo as necessanes informa ções.
XII. Partici par á autorid ade competente o obito das pessoa"
que deixara m herdeiros ou aucceeeores ausente s, acautel ar osrespectivos bens até o compar octtaen to de quem tenha qualida
os bons
de para urrecad al-oe, assim como PÔI' em boa guarda
das pessoas que üesappa eeceram , abandon andc-óa ,
Xtü. Prohtbr r, em casos de incendios, a. agglomera,,'flo do
curiosos quo impossibilitem a acção do Corpo de Bombei
proxlros c da Policia, devendo guarnec er de força os pontos
mos ao prédio incendiado. onde se coílocar em bombas, afim·
de manter- a ordem. acautel ar os salvados e evitar damnifi
cações.
XIV. Prender , em caso de Iuccnd!o, as pessoas que forem
existam
encontr adas em flagran te dolicto ou contra as quaes do
facto
provas ou veneme ntea tndtctos de que foram 0.<; autores exclusi
r
criminoso ou seus eumplices ; mandando procede
tncenpredio
do
parte
nu
ou
ros
escomb
nos
cmme
a
e
vament
utuua,
XV. Procede r, na esouere do suas attribui çõos, com actívtdade c zelo, ás dlligcnda~ que lhe furem requisit adas pela, autoi-idade jndíola riu ou pelo Ministorio Publico.
Xvl. Dal' aos Commtssarros as rnstruccõcs que forem necesseu cargo.
-aríus para melhor desempenho das attribui ções deescenõe
tcaes,
XVII. Ter sob sua vrg ílanete as prostitu tas
providenciando contra eues, sem prnjuizo do processo judieial
competente, da forma que julgar mais conveniente ao bem estar
da população o 6. moralid ade publica .
er
XVlII. FiscaliSflr as hospedarías.hotcis.albarguos e quaesqu
ente nosoutros estabele cimento s, onde entrem o saiam diariam
pedes, obrigando oSJlroprletarios,procul':ulorcs ou encarre gados,
sob pena. de multa e 100$000 a 500$000, a ter um livro devidament e aberto e rubrica do pelo delegado de díetncto , em
que sejam insel'iptos os nomes dos hospedes, sua nacionalidade,
procedencíu e destino.
XIX. Provide ucínr para que tenham o conveniente destinoe
os loucos e enfermo s euconrraüo- IH!> ruas, os menore s vadios
abandonados c ua mendlgus ,
XX. Prestar auxilio ao serviço de alistam ento militar, da
nuaote Nacional e aos cidadãos capazes para jurados . remettc n(lo a r-elação destes aos juizos respect ivos.
XXI. Velar pela. preserv ação e conservação dos monum entos pcbltcos. fontes, praças, mercados, etc.
o AuXXII. ttemett er diariam ente no respectivo Delegad
enções o
xiliar um retatort o succtnto dos delíctos , contrav
occurre ncíaa que se derem em seus distrtctos e aa providencias
adoptad as.
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XXIIl. organlsar e remeetee, de eccordo com os modelos
impressos fornecidos Pela Secretaria, o ma.pll& dae prisões erfeetuadas na vespara, indicando o numere Cio presos, nome,
vulgo, cêr, nacionalidade, profissão, eetedc, idade e o mais que
Mr digno de menção, bem eomo o motteo e o modo da prisão,
qual a auctortdode que ordenou e que destino teve o preso;
as~lm tambom os que forem soltos. Esl.e mappa. será trensertptc em livro adequado que lleará na delegaCia. No 11m
de cada trimestre será organisado um mappa geral e remettido dtrectarnente um exemplar ao Directcr do Gabinete deIdentillcll.ção e de gstetísttoa e outro ao Secretario da. Policia,
com declaracão da data de entrada e sabida dos presos.
XXIV. Requisitar do respectivo Delog<tdo Aux.iUar as autopsias, exhumnçõns, os exames de idade. de sanidade, tcxiculcgicoa e de deüorameuto, que rceom necessarios para a demonstração e comprovação judicial da existencia do crime. Os exaures
assim requisitados serão julgados pelo Delegado Aux.Hiar respectivo.
XXV. Fazer succtnto reíetorro, depois de rsalísadas todas
as diligencias para comprovação do delicto, descobrimento
e capture do deltnqucnte. das peças de convicção, dados e
eectarectmentoe obtidos DO correr do inquerito, e remener
os autos ao juiz competente, passando á disposição deste o
aecusado ou accusedos que estiverem presos. Os autos deverão
ser relatados no ja-azo de 48 horas a contar da concluo
são. Os instrumentos do crime e mais peças qne forem arrecadadas serão remeeüdos mediante termo lavrado pelo escrivão,
ao juiz aummartante e ~m assim um exemplar da nota de tdentificação.
,-;,j
XXVI. Presidir o_~ theatros e espectaculos publlcos, sempre
que para isso for designado pelo Chefe de Policia ou pelo segundo Delegado Auxiliar,
XXVI!. D6r posse aos escrivães, escreventes, eommíeseríos
e orücreos 110 justiça.
XXVI}L, RmIl~tte.r ao Dteector do Gabinete de Identificação
e de Estatlst1ra as índívtduaes dactyloscopicas dos presos e processados na fôrma do n. UI desta artigo anm do serem ettas
devidamente classificadas o informadas.'
X~IX-. Impór penas disciplinares aos escrivães, escreventes.
comrmssunos e oâtctaes de justiça.
XXX. Dal' quotidianamente duas acdíeucíee, sendo uma
manhã e oytra li. noite, coneervendc-se na delegacia das II
oras da n!~flba ~s 4 da ta;rde, salvo serviço externo de pctíctamonto OH nlhg-enCla, e á noue o tempo neecssaríc para euenaee
ás partes c á regularidade rio serviço.
XXXI, Sempre que fizerem a. remessa de autos â antoridade judiciaria ccmmunícar lmmediatamente o facto ao Gabinete
~e Identlfíeação e de Es&atlstica,declarando as conclusões a que
tiverem chegado em seus reíatonoa e fornecendo todos os dadoll
rel:::,t1vos á pessoa do eccusado e constantes do auto de qualiftcaçao,
<
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XXXI[. Míuistrar ao nabroeto de taenuâcaeâc c de Esta.tis·
tica. todos 03 dados c escjercctrnontos quo o respccttvc dlrector
requtattar ,
XXXIlI. Oj delega-los devorio resi-lir nos drstctctos de sua
jurtedtccao.
A sl)dc da dcíeg.iclu será de nrercrcncta no ponto mais
central do districto.
Art. 42. A [ui-isdleção dos delegados e limitada á. zona. dos
respccuvos distr-ictos, salvo a hypothese do ar-t, 26. Poderão,
entretanto, ordenar intimações e cutraa diligencias fóra dos
SBUS districtús, uma vez que teee intimações e diligencias se
prendam a.inquér-itos em que lhes caiba ruuccíonar,
Art. 41. Q'w.nôo algum delegado ou ccmmtasanc testcmunuar-, ról'a dos limites de sua jurlsdicção, qualquer OOOUl'rcnetu que reclame a intcrveo':iio polieial, poderá providenciar
como fór convcctentc até o comparecimento da autoridade
respectiva.
Art, 44. cada delegado terá trcs supplen tes que Ihes prestarão auxilio, como ao Choro de Potlcía e Delegados Auxiliares,
em todo o serviço do policiamento que lhos for distribuído, e
substituirão aqucnos nas fa.ltas e impedimentos na ordem namertca das respectivas nnmeaçôes.
Art. 45. Os supplentcs não poderão exercer as renccões
privativas dos detcgádos sínão quando em pleno exercicic do
cargo e serão obrigados a residir no districto.
Art. 4(;, Os objcctos, livros o artigos necessertos ao expediente das delegacias serão rorcectdos pela. Repartição Central
da Policia.
Art, 47. As delegacias terão as me.<as e appareíbcs que
forem necessartoa para o serviço de impressão digital dos crimtnosos ou contrcventores.
CAPITULO

IV

Art. 48. Aos commtssaefos de policia compota:
I. Velar conetantomcete e com assiduidade sobre tudo quanto
joasa ínterossar á prevenção dos deüctos e eontrevenceee.

II. Prestar auxilio aos delegados nas iavestigações para. descoberta de cr-imes e do seus autores fi cumpliccs.
I11. Dar parte ao delegado dos delicto.~, coneeevencaea que
furem commcntacs em seu dtstcicto, desde que ôeuee tenham
conuectmeeto.
I". Pazer prender os criminosos em flagrante, os pronuncíadoa não afiançados ou em crimes inaâançaveis, aqnelíes
contra os quaea houver mandado 011 ordem do prisão preventiva
e os condemnados ã. prisão.
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V. (IIandltr lavrar e assignar, quando estiver de dia. á. delegacia, os autos do flagrante e do corpo de dencto, na auaencía
do delegado por motivo de serviço ou eireumatancia o~ional,
não podendo, em caso algum, dar nota. de culpa, nem Julgar
corpos de dcücto.
VI, Conhecer preliminarmente de factos criminosos qne chegaeem ao seu conhecimento, Jazendo as necesseeíee tnveen,
gaçães e dando de tudo aoíencía ao respectivo delegado para
proceder a inqucrito regular.
VII. Expedir guias para recolhimento de eadaveree ao
Necroterto e de enfermos indigentes aos bospttaes de caridade.
VIII. Dar aviso ao delegado acerca. dos criminosos e pessoas suspeitas que existam no districto.
IX. Providenciar para que seja. prestado todo o auxilio ás
pessoas que na via publica forem víôttmcs de um mal repentino, de accídentes; ou receberem fer-imentos ou contusões, conduzindo o offendido para legar onde possam ser ministrados os
primeiros soccorroa medicas.
X. Escrever no livro de occurrencfaa díertaa, que deve
existir nas delegacias, os ractce mais Importantes, mencionando
em relação a cada individuo preso o nome, naturalidade, filiação,
esta-lo, idade, profissão e resldeneta declarados na. queuücacãc :
a hora o o motivo e a. ordem da prisão e á disposição de que
autoridade se acha.
XI. Mencionar no üvro de ccourreneías dia.rias, ontre~ando
em cartorio, os objectos, dinheiro e valores que arreeacarem
dos presos.
XII. Mostrar-se conhecedor das pessoas residentes em seu
districto e do movimento das casas de pensão, hospedarias,
hcteía e estalagens.
XIII. Fornecer ao delegado os esclarecimentos necessaríos
para a organização da lista de juraõoe,
XIV. Observar e cumprir com disoreção e ecttvídade as
ordens f." instrucções que receberem do seus superiores.
X V. Permanecer na delegacia. durante vinte e quatro
horas, quando designado pelo respectivo delegado.
XVI. Dar,om caso de incendio, tmmedíetc aviso ao dete,
gado, á. Repartir,;ão centrar de Policia (I ao Corpo de Bombeiros,
tomando todas as providencias urgentes, até a chegada da auto.
ridade superior ou do respectivo delegado.
XVI!. O~ commíssartos são obrigados a residir no distl'i<lto
a. que pertencer a. delegacia e nelle terão plena jurisdicção.
XVIII. Os commtssarlea de primeira classe servirão nas
delegacias de terceira entrancia o os de segunda em todas as
entrancíaa Indfatínctatneatu,
XIX. O delegado designará diariamente um ou mais COCl_
míeeenos para euxmeeem, no serviço externo, ao que estiver
de dia. á delegacia..
XX. 05 ccmmíseartcs presidirão os tbeatros a especteeuíos
publíces, qnando designados pelo Chefe do Policia. ou 2° Delegada Auxiliar.
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CAPITULO Y

nos EIlCRIVA.ES,

ESCllEVE NTES " OFFICIA ES DE lUSTI\'A

Art. 49. Ao~ escrivães compet e:
I, Ter um inventa rio completo de todos os autos, tioeumentos e mais papeis tia delegacia.
H. Escrtptnrar e ter sob sua guarda um livro de registros
de ordem no qual fará transcr ever. sob diversos numere
cenea tmpeesaos, os documento!'. circulares e otâcíos retatiVOB ao serviçO.
dos
m. Lançar DO livro de oecurreneías diarias oserecibos
es
entregu
presos
dos
oôos
aeeeead
valores
e
o
dinheir
,
objectoe
ao
conta
õeues
dando
dia,
de
serto
commís
pelo
em cartorto
delegado para que tenham o destino legnl.
IV. Escrever, em forma, o expediente das delegacias, os
processos. mandados, prccatortc-, »tvares e mais ectcs preprioa
do orüoío,

das
V. Ter pretocollu em quo lançará. os requeri mentos que
mais
partes e despachos do delegado em euõteecre e oo dia
e hora.
occorrer, conforme lhes for orâena.Ic, declarando
o.
delegad
do
nome
o
e
ia
da audtcnc
VI. Passar procurações por apwl-ac la e certidões do que
não contiver segredo, sem dependencía de despache, comtanto
que sejam de verbu ad "erllUlll.
Vil. Assistir as audtcnctas lavrando os competentes termos
no livro de protocollo e fazer citações.
vm. Acompanhar o delegado, aupplentea ou commíssartoe
em eseraíct o, nas diligencias de seus offlctos,
IX. Lavrar em livro propeío, devidamente aberto e rubi-idos quaee
cado pelo delegado auxilia r, os termos de âacee,
tirarão traslado pera juntar aos autos respectivos. termo de
Neste livro deverâo certific ar. om seguida ao
deverá ser
fiança, a data. do recolhimento da mesma. o qual
feito no prazo de 48 horas aOB cofres do 'raeeeu ro, e o numero
da respectrvn guia ou conhecimento, sob pena de responsahilhlade.
X. ArrolaI' c escrever- no livro de Invontm o os processos.
autos, dtttgoucíns e quaeaq uer documentos de seu cartorjo ,
organizando em oi-cem o respectivo archtvo . de remessa de
XL Ter um li vro de carga. e descarga
autos, conclusões do processos, offlclos, documentos e mais
papeis.
XII. Pratica r todos os deveres progssíoneee íuberentee a
seu cargo, observnndc as praxes roreaees.
xüt , Os livros da delegacia terão termo de abertur a e
ns folba!l
enceera monto assigna dns pelo delegado, que rubricn rá de
fiaoçaa
devidam ente numeradas, com excepção dos livres
que serão abertos c rubricados palo delegado auxiliar respectivo .

ACTOS DO POt>D EJ:ICJUTITO

§ I." Os escrivães poderão ser transferidos de uma para
<lutrll delegacias, a juizo do Chefe de Polloia.
§ 2. 0 No caso de trans1'erencia ou quando ~r qualquer
motivo cessar o eserctcto funccional, o escrivao entregará
dentro do prazo de 24 horas ao eueeessce o caetorto, coroos
archívos e livros, sob pena de responsabllidatle.
§ 3.· Da eu trege serA lavrado o competente auto pelo
escrivão ou escrevente da delegacia auxiliar a quem competir,
sob a tnspeceão o esstsnature do delegado auxlllar , Do auto será
tirado o respectivo traslado quo ficará. na delegacia, sendo o
original remettido ao Chefe de Policia.
Art. 50. O escrevente deverá auxtner o escrivão em lodos
os ectoe, diligencias o õevores proüestonces do cargo.
Art. 51. Aos offl.ci.aes de justiça compete:
L Fazer pessoalmente as cíta.ções, prisões e mais diligencias, que lhes forem ordenadas,
11. Executar todas as ordens do superior legitimo.
UI. Assl~tir ãs eudteacíns do delegado, annunotando o seu
início pulo toque de campainha.
TITULO VI

Art. 5'2. Nenhuma autoridade ou funccionario de policia
poderá estar fõra do esercrcro do cargo, sem previa licença do
superior legitimo, salvo caso previsto em lei, nem exceder sem
motivo [usttftcudo o prazo da. licença, sob pena de perua do emprego por abandono.
Art, 53. As licenças serão concedidas de aocordo CGm o
disposto no decreto n. 6857 de 9 de março de 1878.
Art. 54. Oornpete no Chefe de Policia. conceder licença atõ
sessenta dias, com o respectivo ordenado, e ao Ministro da.
.Justiça.as que excederem dessa prazo.
Art. 55. As Iieenças por mais de um enno com vencimentos integrnes só poderão ser concedidas pelo Congresso
Federal.
Art.•')6. stcdo c prazo de um anuo, mextmo dentro do
qual podem as Iíceocas ser COncedidas com vencimento, só se
concederá nova licença com ordenado, depois que tiver
decorrido um uuno contado do termo da ult.ima..
Art. ,,7. Toda a licença entender-se-IH]' concedida com fi.
clausula de poder ser gosedu onde aprouver ao licenciado,
dentro ou fóra do tcn-ítortc nacional.
Art. :'i8. Não se concederá licença ao nmecíoneríc ou autoridade que não tlvcr entrado em effectivo eserctctc do cargo,
Art. 59. Ficará sem etreito a liOOJ1O;18i o runocronano que
a. ti ver obtido não entrar- no gozo da mesma, dentro do prazo de
sessenta dias (1 contar tia data da concessão.

",O
Art. 60. O visto do Chefe de Policia é esscn-mt paraj ac
execução das poetnrtae do licença do xüntaco da Justiça.
Policia.
o do Secreta rio de Policia nas concedidas pelo Chefeaode íuncoto
Art. 61. A gratificação 1)]"0 labore Só compete
nado ou autorid ade que estiver em exercid o; em seu impedimento passará éqnelje quo o subatitutr-,
Art. 62. Se o substitu to for empreg ado de policia conserv ará
o ordenado de seu proprío empreg o; Si) for pessoa oxtranb a
terá. somente a gratificação do substltuídu,
Art. ü:l. Os Iuncciouartos e autorid ades poltcíaes ficam
sujeitos ae seguintes penas disciplinares, conforme a maior ou
menor gravida de das raltos commo utdas :
1. Advortencia.;
Il , Repreh ensãc ;
m. suspensão até sessenta. dias com perda, do todos os
vencimentos.

Art. 64. Os delcgadvs auxiliar es e de dístrlcto poderãoe
Impúr ost..s penas aos cscnvac s, escreventes, commts scrios
cmcíuos de justiça, não podendo <lo suspensão exceder de quinze
dias.
Art. 65. DI\S penas Impostas pelos delegados cabe recurso
voluntarto para o Chefe de Policia.
Art. 00. A edverte uctn sorã feit..'t verbalmente, em particular, mais como aviso e conselho do que como pena.
Art. 07. A reprehe nsão será verbal ou por escrípto, em
particu lar ou publicamente, conforme a maior ou menor grllvídedc da falta.
Art. 08. Nos cnmcsõ e responsabilidade os runcctonaeíea e
autoautoridades poltcíaea serão processados o julgadoa pelas
.
direito
de
ações
commln
as
com
e
fórma
na
ias,
judiciar
ridades
ade
autorid
ou
neno
ruccctc
r
qualque
Art. OU. Quando
da justiça,
policial se distinguir em serviços relevantes á causa
em pesquíz cse investigações para a, descoberta de um crime,
provado mede seus autores e cumplices, ou por trabalho!!! de pela
maneir a
rito, o Cnefe de Policia poderá reccmpensat-o
seguin te:
Louvor, que será publicado no Boletim Policia l;
Gratificaçãn pecunra ne ;
.õccesso de categor ta,
TITUL O VII
Do

8el·vl~ ~o

l\lcdic o Legol

CAPITULO l
Art. 70. O Serviço Medico Legal constituo urna secção
uutonoma , directam entc subordluada ao Chcíe de Policia.
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Art. 71. Os serviços medico. 1egaes serão confiado. 8. doze
um dcllea
proâsal cuaes de reconhecida. competencre, cabendo a.idoneid
ade
de
outro,
um
a
os,
'trabalh
dos
geral
dlrooção
ao
ao s
e
crío
Iaborat
de
outros
e
gicoa
toxicolo
~ecia.l, os exames
demais as praticas peeícíeea no vivo e no cadáve r,
Art. 72. Os exames dependentes do Serviço Medico Legal
serão sempre nrrcctuedos no local mata proprío ás condições da.
do olfendido.
justiça,aUendendo quando poseível ãseonventencteslavrado
s perArt. 73. Os autos de corpo de denote serõc
ante a autor-idade competente, após o necessár-io exame.
Art. 74.. 0.3 exames mcdíco-Iegaos offectuar-se.hão mediante
ordem da autoridade compet ente.
Art. 75. O serviço medico legal abrang e:
I. Corpos de aoücto.
l l, Autopsias, no Nocrotct-ic, ou em deposítos dos comiterias urbanos e suburbanos, dos hospíjaes e casas do eeudc,
havendo eouven tencía.
Ui. Exhumaçáe o exames correlatos, soja em corpos aluda
em decomposição ou já. em esqueleto.
IV. Analysos tostcologtcas ;
V. Exames de sanidade, de instrumentos vuluerantea, de
reconbe címento (La Idade e de indivlduoa suspeitos de soffre1'
das faculdades montam quando encontrados em abandono ou
forem rncrtmrnedos.
VI. Exames mteroscoptccs ou outros de bhorato rio, do
tudo quanto tnteross cr á. parida .
VII. cueesqu ee outros exames ou pesquteas necessa rias
para. demonatraçêc ou comprovação judtciat da exísteucia do
crime, ou do facto que se considera crimino so.
Art. '16. O serviço medico legal será distribu ído entro os
meüícos o compre hendera o trabalh e externo e interno .
Art. 77. O trabalh e interno compre hende todos os scrvtcos
central
que terem apresoutados o dependerem da Iustallasção
que no coado serviço medie-i legal c o externo todos eqoeue
ventencre da justiçtt. ou di. admlniateação permitt ír.
Art. 78. Quotidianamente terá <lo Rcpavti çãe Centl'al um
medico em serviço permanente, ao qual cumpr e:
dia.
I. Comparecer ás I I 1101'11.9 da manhã e retirar- Seseuno suede
chegada
da.
depois
horas,
mesmas
ás
e
aegulu'
cessor-.
os
\1. Preshr 03 soeeorros uezentee que lhe forem solicitadou
o
pelos empregados quando victill1as do algum mal repentin
de acctcen te na propria repartiç ão, não podendo recusar-se a
dar mrormaceea sobre todos os casos em que houver intervin do
durante as noras de seu serviço .
enconm. Proceder ao exame modlco legal dos cudaveres
e os que
trados, durante as noras de serviço . na. via publica
derem origem a suspeita.s de extstencía do um crime. O
eadever lia pessoa desconhecida encontrado na. "ia. pub Ilca,
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deverá SOl' recolhido ao Necrotério e ahi photogr aphado , con-r
servado e submctttdo ai outras pratica s capazes de facilita
sua identificação.
IV, Verifica r e examin ar os feridos, contusos ou alienaPolicia,
dos, que sejam remetti dos á. Reparti ção Centrale da
dando inprestando- lhes os socccrr ce medícos de urgencl a
formaçã o pericial sobre o caso.
V, Examin ar as pessoas que pretend erem empreg os de
gação e
eommíssanoe, de guarda civil e de agentes de inves~íque
imo
seguran ça e attestar se eoürem ou não de doenças
possibil item o exereíoí c do empreg o,
Art. 79. Aos autos de autopsí as e oxhumações deverá.
das
jnntac-se, sempre que fõr possível, uma phctogr aphla
lesões quo foram causa rfficiente da morte, assígnaladus os
respecti vos pontos,
s apõs
Art. 80. Os autos de COl'pOS de delicto serão lavrado
de 48
á
exceder
não
prazo
cujo
I,
pel'icb
exame
vo
o respocn
horas.
,\rL 81. O sei-viço medico legal seru feito por turma". q-o
se revuznr ào, soguurlo as necessidades do serviço c deííbcra çêc
tIo mrocto r,

Arf. H2. O medico encarre gado dos exames toaícoteg ícos
procede rá tis aualy~es chímtcaa ordenad as pelo Chefe de Polidaou pelos dolega.dos auxiliar-es. apresentando relatorto círcum
stnnciado a auctori dade que houver reclama do a pencta, após
o prazo cstabclc cblo pelo dirocto r.
Art. 83. Ao director , alem das atêrtbui çõea eommuns compete espectauuentc :
L Regula r indistiu otarnen te a ordem no revezam ento dos
per-itos para os dias e tr-abalhos exigidt1s.
li, ccreosp cnôer-s c directam en te com o C!lefe de Pollcla
SPOI'!' os sorvíç.e, Sq!J sua rnspons abili.tad o.
Hl. Pesignar semanalmente e por escala OS mo.ttcoa que
te-vto de ficar- dc scrvíço permuu ontc na Reparti ção.
IV. Prop-u- as medidas quo julgar ncccssu-ías á regular idade do serviço .
V. Visar todos os documw uo, medi~G.I,'~ar;:. chamau dc
a ntteocã o para as il'l'ogllla' í-Iades pmtic:lda~ e levando -as,

quando desat.tendldo, a» eunnecimanto du Chefe de Pullcta. ções
VI. Encami nhar, devidam ente iufurtnados , as reclama
e pedidos d rs ruedtcos legí-aaa .

VII. Velar pela eonsarv ação I} aceto do Museu do crime,
biblicth oca e mnteua r. colligtn da, cottecol ouanão e prepara ndo
as peças quo acvcm âgurtu- n.r Museu.
c «c
VIII. l-r-estar ao tlil'.:dol ' do Oattnet edc Idcn tiâcaçâo 'ruqnique Iorom
i~~ta~i~~ic1. as infcrma çêes c esclarcc tmcutos
p arn o bom desemp enhe de ser ricos a seu cargo,
IX. Aprcsa utar u-tmensatrnento 0.0 Chefe do Policia um
do as
reuuort o minucioso do movime nto do serviço , indican
medldaa que a sou juizo foi-em occcssu nas e cooven tentes.

si

~ado$
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X. Comparecer aos exames medieo·le.ga.ee:, sempre que a
sua presença fôr exigida para. solução de qualquer duvida ou
divergoncia entra 08 peritos.
Xl. Determinar 08 serviços pecujíares ao AIsiLri..ellte de
Laboratorto e ao respeotivo servente.
Art. 84. O serVIço medico legal terá um livro david_ente
aberto, encerrado e rubricado pelo díreeter, onde serão lançados
pelos medicos legistas uma summula dos rejetoríos sobre os
exames peeícteee que tiverem eJJect.uado.
Art. 85. Sendo de caracter profissional o serviço medico
legal, a retribuição lhe é devida .desde que os esames sejam
reclamados por qualquer autoridade e á requerhaanntc de
portes.
ArL l'I(). Aos: medicoa legistas serto fornecidos: pela Pcltcla os meios de transporte para o desempenho de suas
Iuneçõee.
Art.. 87. No serviço serão feitas. alem das autopsias em
geral. os exerces de cadaveres : os de histologia-patllOlogica;
exames míeroecoptece pa1>a elucidação de casos ospeetees ;
exames de manchas. de tnstcumeetoa do crime e todos os que
forem neceesenee á prova judiciaria ; exames toxícologtcos e
preparaçlio de peças anatomíeaa.
CAPITULO TI
DOS EXAMES !'F.RICIA8S

Art. 81'. Os lM',rviços medteo-legaes do Di~tricto Federal
devem eegutr a. orientação estabelecida neste regulimente em
linhas geracs , vteando prevenir a omtssão de peceettoa eseencreee n08 processos medíco-nuuetanoe. nenhuma coaccão ,profisstonaí decorre de taea norrnaa. uma vez permunaae as vnnantos judividuaes, sanoctonedas pela prcuce euctenec Ia ,
A unifor-misncân õos jeocessoe, por um methodo geral
de techniea, permittindo a ccmpcracão dos resultados e ocmpíatando o mats poaslvel os exames pcrícíaes, não impede a. menção
de quaesquer- informações utets 1Í jUStiC'<l.
Art. Sn. A ordem do praticar o exame deve trazer bem
claro o fim a que se propõe a jnsuce pnhlica.
C.\PITULO IH
EXA)jE

NO

VIVO

Exame medico-lefjal dos alienados

Art. !"lO. Tratando-se de alienação mental, suspeita ou alie.
gacãc de tal estado, procurem os peritos. nos antecedentes e no
exame. os elementos parajnize, a. saber:

54'5
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Exame medico-legal

da.~

lesões corpol'Ms

Art. 91. O exame pericial nos casos de lesão corporal
eomprehende O ferimento e o fel'ido.
nevem ser mtnuctosamente eaamínadas as lesões existentes,

ludicandc o numero, precisando a 8tH", rereetado-as a determinadas regtõ-s do corpo, descrevendo a forma, extensão, direceêo e profundidade, quando possivel .
Oeste exame o pente concluirá a causa provavol de traumatismo, apontando o tnatru-nontc causador, 9 dtreeção em
'lua aetuou. as eondiçõee de violencia e a ínteusão com que
parece terem sido praricadae , Taes deducçõea não devem ser o
resultado d ~ uma. eülr-mação desacompanhada. embor-a categorice. mas succeder a uma descripçâo mtaueíosc e em termos,para
que s} possa (ljuiz'lr de seu acerto, deante da lesão observada.
Quanto ao f(Jl'iolo, recolhido todos os dados objectivos 6
subjectivos, deve indugar-se sua qualidade. laços naturaea

(crimes familiares, mãos tratos domesttcoa, sevicias nas creeucasj
ou socíaes (magistrados, funccicearros publieos, iruprudencía,
negligencia, impol'icia 'de artistas OH proüsetcnees) , deducção
posstvet das i'ltenç(le,~ do culpu.Ie (ferimentos tnvctuntsrtos,
eseusaveis. premeditados, perversos, canníbaes j , anameesc,
(data da fJrida) ; dlagnostioo [olnsslflcaçãu motivada: leves
graves, mortoee) : prognostico legal (complicações, Inuueccre doe
\ratamcntos, cura}; ínüuoncías modificadoras dos ferimentos:
estudo das concuuses penues ; damuo materlal e clrcumstenctes
agsravantcs (iucornrnorlu de saude que tnhabtlíte o paciente do
serviço ecttvo por 30 dias ou mais, mutilação, amputação, deformilhd(~, pr-tvaçno permanente do uso de um orgnm ou
membro, enfcrmi-ladc Iucuravet e flue prive para, sempre o
(lffmdhlú de pOlb' exercer (I sou trabalho. Instrumento avlltanto). No ajuizar e classtüeer o damnc causado, os peritos
devem vetor-se da hypo these que o cneudído se FujeHe a um
tratamento re~nlal' que auxilie e promova a cura, justffleando-se. sempre que ror neeeeserto •
Sob pretexto algum o procedimento portctat deve ser nocivo ao orrcn n.íc : ficam impedidas praticas de semíottca,
cerne sondagens e manobres outras, capaz es de retardar- a cura.
ou complicar- a tesão .
lJl

Exame medíco-íeool

110S

casos de violel/cia cartlal, priJnhiJ':,
parto,

{<borlo,

Art. 92. Os exames perlciaes por nllegaçâo ou suspeita do
attentados contra o pudor, defloramento, estupro, gravidez,
aborto criminoso, parto, deverão ser sempre reahsados na presença.rio uma ou duas seetemunnae.sem o diasentímento da parte,
ou, si menor, de quem de direito.
E::I:eculivo -
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Art. 9,:'. Nos casos de aborto criminoso, os peritos indagarão : das ctrcumetencres do facto, dos meios empregados,
pesquízando vestes, pennoe, instrumentos, eubstanctae cbin:lica.a
ou vegetee- possíveis ; das pârees, placenta, porção placentarfa
do cordão, membranas, examinando-as, medindo-as, pesando-as.
versâcaudo si completas, Intactas ou dilaceradas, picadas, destruidaaj do embryão ou feto, precedendo conrormementa para.
determinar si vivo, vital, de que tempo, si off'endido ou lesado. Como peças de convicção ou do elucidação ulterior, feto 6
annnoxos podem ser conseevadcs devidamente.
O exame da paciente pôde completar um juizo, revelando
não só lesõcs tio corto e corpo do útero, p.)l' manobras i1licltas,
como stscces do prob;~biliu,l'lo d:t prenhez abortada, si já não
desnppm-ecoram,
Art \}6. xo exame perqelul das puerperas, suspeítadas ou
pretnollillas t'ICS, procurem-se informações prévias o a coservecnc da. pcctcnto ,
As iot'l)I'JOu.çÕC$ constam (1-. hister-ia do tacto j'elativo á perícla, dos antcce.tectos, do exame 'los panncs. vestes. maooÍllul

de sangue, Ioqutos, rneconto.uquído umnlcttco, íuducto scbecco,
do f'~tfl, etc.
~a "bllet-';"h.::io da paclen te inda:zar-sil-Iw,: ':0 trabalho do
P"'l'ti~tlore;, '!il;lt,H;:io de collo, expulsividalle utru-inu, duração,
termo, I'.UXUiOil; do reoenmascldo
movunoutos, sprcsantaçâc,
postcão. prooedeneias, dospremlimento, reepn-ecão, chôro ; do
delivramento - apresentação placentar, expulsão espcntanea,
-c

provocada. hemorrhagtas ; dos aaucxos-c-membre.nas, placenta,
cordão; do es'ado presente da pucrpere , respiração, pulso,
tempernturu, estado gCI'al, alvura do utcro acima do. syruphyse, lü~ÕHI vnlvo-pet-i neacs, praticas u1J,.tetricas e cuidados
tcmadcs,
C,\PITULO IV
I-:~.\NE~

NO CAD.\VE!~

RaOilni/OIl<!açues

çeroes

Art. 07..\..; "Il/úpdias devem, Das condl çõos ordlnat-las,
50r ronlizn-tns In!' doi; mudleos, UL'S quaes um se íucumblrá da
secção c'_t!avBrica, ue cunfor-mid.ule com n orientação prévia
de ambos. revoz.m.lc-sc, si prectso, ditando a um escrivão, á
medida quo se renusom as oporaeõos, os dados recolhidos.
rcseepctonernicuto. um sõ medíco , roconuectdomemo Idonco. pcderã operar a secção, ditando, como no primeiro caso,
os l'i'sulta<ios 1to esenvão presente .
. Si JJ1\litús pel'~t,?s ferem nomeados pela autorld-ule paru o

mister, tiCJI. pI'OIJll.>I'~O, como r<'g'I'a do technica,
mais de dois, a um tempo, na secção,
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1 balança podendo posar até cinco kiIogrammas ;
I vaso graduado podendo conter 200 cennmetros cubíeoa
1 Ma lento;
Papel reactivo ;
Fios para suturas e ligaduras;
Gesso de bôa qualidade (200 a 300 grammas) para motdagens;
I mícrcacopto e aeceseortos, montado convenientemente,
com uma empnücccãc Ele 500 a 750 dtametros :
l navalha. do dupla larntua ou dupla. faca. ;
Liquido conscrvador-, permittindo recolher fragmentos de
vísceras para exame mícroseopíco ;
Lamiuas, larmnulas, agulhas de platina, placas de vidro
para. fazer e censecvar preparados ;
Tubos sceüados e esteeüízados, podendo receber com segurança amostras de líqutdoa organícos suspeitos;
Pipetas e tubos cstercís priora a colheita. desses liquides,
Art. 102. As autopsias devem ser complctaa : apenas noo
casos or-uncrtoa e em falta de solicitação de qualquer especíe,
se limitarão ás trcs grandes cavidades-encophalica, thoracicu o
abdominal.
Art. 103. Por muito numerosas e profundas que eeíem as,
secções, nunca devem cbeg:~r a romper a continuidade de
ergam, dívjdíndo-o em fragmentos.
Nunca se deve perder do vista que uma reeomposícão é de
regra, senão como uma cdgeucía de estnetíca e do fórma, mas
ainda. para poupar alguns sentimentos piedosos de respeito ao
morto e, sobretudo, o que é essencial, porque essa. reunião de
partes divididas pprmittirâ não só novos exames. mas também
poder reser-sc um juizo de conjuncto sobre a. sede o extensão
êe uma lesão.
Art. 10·40 Toda voz que para compremoutcr elucidação anatomopethoíogíca, for mister retirar um ergam ou fragmento
delle será o facto ctaramento eonsíguado no protocono.
Art. 1«5. A ordem das secções não é arbitraria, sendo,
em falta do outra solicitação, acatada e aoatomíca (eephallca,
thoraxlca e abdominal),
Nesse caso, isto é, de haver índícação do outra ordem, ao
secção comeceea peja cavidade em que furem mais notaveís ou
carll.cteristicas as lesões, terminando pela das outras. O perito
põde arnda justificar infracções a. este regra.

ut
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Alt. 10G. A tnepcccao junaíca do ca-íavor, preliminar
eutopeta propr-iamente dita., consiste em um erame externo da
mesmo G dos condições do meio em que se achava primitivaã

mente.

!ISO

Si os peritos não tiverem sido notiflcados, como do dever
pa.r<l. esta pause da. íospeccão, P0!' ultimo meucíonuda , poderão
etuoa
exig-ir dedos e inrorm'Wõ[..~ raco lhidas, e até a visita. &iJ!1
em que se reallsar am 0"1 SllCCCS~OS o o oxam \ dus obj retos sUL
apt-eheudides ,
Prece-te ndo á tnapecç ãc jurídica , comOçal';lO os JlCT'itos por
proverifica r si a. morte 6 1'0:\1, procura ndo üeterm tnar época
existem
sí
sCi(uida
em
ando
pesquis
a,
r-emont
cüe
'lUO
n
vevot
indícios (k ll1ort) violenta , p<JI' 11m attontad o ou ncaiden te, 011
Ai foi COo8QIIUcncia. do dceuça.
Si poaeívoj , ücvom ser observa das to.las us cíecurnscmcías
sua natuambien tes, o togac em que foi o eadaver encontr ado,
reza e dlspcsiçâu, vo'tigio s d) desorde m, luta e rcststen oía
proxtprovave is, armas 0\1 instrum entos outroa onconte ados 11;\
s,
mida-Ie s, vlsinhun ç i Oll mesmo DO «orpo do morto, mancha
c dilacera ções,
pe!i:l.\!a~, slgnaes , esta-le dos vestes, seu arranjo
etc., emfim, t-oas :15 Infor-ua -ões, que, em mais de uma cmer;!vncia podem ter subido valor,
A attttude e ~ posição do corpo rcol.nue.n exame ll,ttento,
tendo alt.J valor sí;:;nificativo em certos gen-ros de morto.
O exume tutuucíoso do canaver deve ser precedido da rottacto de Susr-ida comple ta das vestes. tendo-se li eutdado, no
de
pender o corpo c trauapo rtal-o para a mesa, de trabatho , das
não exerces pressã.. ahwm't nem alklar u I'0.-;ição natural
grandes Cavidadc,\ .
de,
. Depois dos sígnaes de .uorte , procure m·se os de identida
osrado
o
ões.
proporç
as
a,
estatur
[\
hlade,
<I.
sexo,
o
a então
geral tia nutriçã o, os vtoíos tia conformação, tatuage ns. cicatrizes. esl igmes proríssionaca, ale. devem ser consign ados.
Em caso Ile despedaçamento criminoso, sobro os re-gmc ntce
encout. ados do corpo pesquiz mn.so todos esses dados pu-a delucldar o successo,
poli't'rataud o-se de Individu o dcscouh ecldo, a autorid ade icará.,
commun
cial que orrteoae a remoção para o Necrote no
por esceipto , e ímmmli atllmen tc, ao serviço .tc Identlâc ação,
aâm nestc provtde nctar no senuao de ;;CI' reconhe cida ,~ tdeuüdade, pelos systemn s em uso.
;":11,0 lo~ralldo resutt-c to 1'S cnsnos de l.lcntiâe açãc, a aur
topsia. '1°-' se vao seguI!' deva ortenta. r-sc de modo a permun
a (ion:::CI'I'IIÇ:io ut tertor do COl'pO, por motos adequad os, para
posstve! recunhe clmento oru expo!liçàü ao publico.
A posqute e dos aígnaes de morte violenta fa.z·!!1\ examin ado
alo cadaver -, da cabeça aos P[~~, não devendo escapar região
os
guma: o couro cabeltud o, o interior- da horcn , os conduct
auditivo ", os olhos, as fOS&IS nnsues, - si por encs seaaescapam
sangue ou ltqmdoa putholo gioos. o pescoço, o thorax, , _axfhae,
espeas mamas, () obdorue n, o" mcmbro s , as partes cenitaes
cialmen te as da. muíuer --- o anua e ünatme ute o dorso.
Erupçõe s, feridas ulceras, tumores , hérnias , etc. de'MID ser
Dotadas , soautndc-se a ordem .utatcm rca para sua deserfpção ,
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Art. 107.
I . CraDUO e encepbalo :
O cadáver colloca.do em decubito dOI'8al, a oabeoa levantada
por um cepo em que repousa a nuca. dividam-se 09 cabellOll JOr
uma.risca, indo pelo alto e por detraz de uma orelha a. outee, e
trace-se uma incisão transversal tendo como extremos ali apopbyses mastoides ; rejeitem-se 08 dous retalhos, para a rrelille,
sobro o rebordo orbítano e para traz ao Iivel (la protuberancta
oocipital externa.
gxamtnom-se as partes molles deseoltadas e feita. li, excíaão
dos músculos temporaes, toda. li face externa da a.bobada. cranea-,
na. A cabeça. trazida para a borda da. mesa, será. cerrada eír,
culaemente, um centimetro acima do seeeottemcnto das partet
monee. Completada ao secção da calota, levante-se eutdeôosamente, separando-a de suas adhercnclas, com a dura-matar ou,
si difficilrncnte separavcía, íucísendo círculenaente a mentuge
e retirando de uma vez calota e duru-mater.
gsemínaea íntercamentc a auperücíe da ealota retirada fi
externamente a dura-matar, comece-se por abril' o seio Iongttu,
õtcet anpertor.
Para desprender a. dura meter esctee-ee elrcularmonta no
sentido da Secção óssea ou ceucíatmente. seguindo Ineísõea paraíle!tts de cada. lado do seio longitudinal superior, eeadc cada retalho dividido em deus por uma secção perpendicular á primeira.
Inspeecionom-se então e su:perfici~ interna da mentnge eseí,
eeae, a porção apreciável da pla-mater e :J. casca cerebral subjacente.
Extraia-se o cerebro , cortando suceesstvamente de deaute
para traz todos os nervos craneanes, ceree com seua buracos
errerenece. até d tende do cerebello, mclsada ao livél de suas
inserções, dopois, poteriormente, os utümoa nervos da base e a
medulla, o mais baixo possível, introduzindo o escalpelto no
buraco occipíta.l.
Examínandc ligeiramente em seu coDjunctoo encephalo dls·
posto convementomonte, arestem-ee brandamente os hemíaphêrios cereuraes , incida-se sobre o corpo ceuoeo, obliquamente e
para fóra abrindo os veutriculoe taeeraes. A abertura dos coreos
amerrores e postal'iores raça-se por quatro cor-tes, pequenas curvas 1[(' conoavtaado externa dirigidas em um plano hOrizontal.
Vistos os ventrículos Iaterues, seu conteúdo e particularidades. os ple:los choroidea, prosíga-se na procura ao ventrtculo
Q

medro, excmtnando de caminho a teia. chorotdtane e indo atá o

ventrículo infertot-, introduzida a lamina pelo aquedueta de
Silvio e iucizados os tubercuícs quedngemeoa, gtnndule plneal fi
cereteuo.
O exame dos hemlspherfca e »ucieoe cinzentos Internos
faz-se por uma sorte de cortes, de dentro para. rere, dispostos
horizontalmente, mas não completos até romper externamente
a continuidade da pta-mater contentoea,
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Os grandes ganglios centraes receberão cortes radiadoa em.
fôrma de leque, tendo 11m ponto commum de encontro, o pedunculo cerebral, para se não õostrutr completamo: te a continuidade.
O corebello será, dividido em cada. uma de suas metades.
por um corte horizontal, separando-as inferior e ecportormente
e em seguida por uma. serre do incisões radiadas, partindo da
extremidade externa. e suporíor do corte central de cada bemíepherio eerebenoso.
A protuberanda e o botbo serão examinados por secções
seriadas tcaneversaes.
Dcsccltadas da base do cruneo as menínges que a revestem.
examtnc-se cuídadoeamcate esta vasta e aun actuosa superflcie
assoa.
2. o Fuce : oüros, ouvidos, bucca, nariz:
Ofhos : Disseque-se a prllo da testn desde o ponto em que
foi serrado o craueo, até á borda. superior da arcada crbuarta ; parttcdc da apopuyse orbiiaria externa e do ponto mais
interno da. arcada orbitaría de cada lado, eomprcbendcndc a
porção Iroutal deixada no corto da calota craneana, tracem-se
duas linhas de serra, que de fora pura centro vão conveegtndc
até se encontrarem no buraco opuco , Afastado o fragmento
osseo tem-se d-scobcrto o globo ocular, quo pode ser retirado da
cavidade depois de separado de suas adhcrenctus e de apartado
o nor-so opuco com sua. bainha.
Ouvidos: prolongando-se para baixo a Incisão creneana
que vctu até as apepnyacs maetoídes.rezendo a dtssccção.pcde-ee
examinar o conduoto auditivo externo e a glanJula parotida,
Cortada! as partes monos serre se a porção do temporal correspon.tente ao ergam da audição, por meio de dou:'! cortes: um
dlrígc-se pela fossa media. da base do craneo á. celta turcíca.
outro nhi vindo ter. passando pela fossa postcrtcr,
aocca : A pnrtu- da esteemíduac livre do labio inforlor, na.
liuba média. cor tem-so todos "5 tecidos mottes até a symphyse do
monto, o dahi para baixo até a rosseta jugular; dísssquem-se
lateralmente os retalhos, separando as partes molJes do cor-po
do maxillar inferior interna o externamente. e sobro a Iinba
média, com a serra, divida-se o osso em duas porções. Desligados de suas tneereaes os músculos .to pavimento buccat, será
Iacil ê, vista o accessc de todo a cavhlada, língua, paredoa, fundo
da ga.rganta, onücrc do phuriuge, etc.
Nariz: ueseoue-se internamente o lablo superior, comprehendcndo na separação a parto anterior do nariz, até uma certa
altura, em que, continuando a raspar o maxlttae superior,
tenham se apparentes os dous ortnctos anteriores das fossas
nasacs. Uma tentacanute introduzida. por um deste! cnüetos,
vae sahir no fundo da garganta. de um dos lados da uvula. A
partir dahi. de cada lado cortem-se o véo do paladar depois as
partes mcnes que revestem a abobada palatina, até os espaços
quo separam os incísivoa mediaece, dos tateraes , no lado da.
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boeca serre-se a borda alveolar do maxilla r, na frente, e a
abobada palaün a em seguida. Uma tesoura introduzida
jeloe
dous onüctoe anterio res corta o septo em toda a sua extensã
o,
permitt indo retirar o pequeno plastrão .
3. 0 MedullaespinhaI :
Deitado o cadáver- convenientemente, em decubito ventral
pratiqu e-se uma lnclsão, indo do oeeípna l á base do coccya ao,
longo das apophysea espinhosas. mesecne-se a pello e as par-tes
mortes, massas musculares espinhosas de um e de outro
raspando o osso. Muito proxtmo á base das epophyaes rede,
espínhcsas e de cima para. baixo, serrem-se de cada lado as temtnea
vertebr ees. Levantado todo o plastl'ão ósseo, si se consegu
e, ou,
uma a uma, t008S as porções cortadas das vertabr ua, examin
e-se
exteriormente a dura-m eter, abra-se esta mentog
uma
íuctsão 10ngHlIdinal, mspecctonem-so a piu-mater- oc a por
medulla
em toda sua extensão, cortem-se de cada lado por incisão longitudinal as raizes nervosas da medultn, extraia-se sua porção
inferior do sacro e cuecyx e superior do buraco cccípítal, odesligadas todas as connexões, retire-s e do canal, e, fora, examin
e-se
mais detidamente, praticando uma serre de cortes parallelos
trensversaee, deixando, para aonüauídede do todo, as menlngese
anteriores.
4. o Pescoço, cavidade rboraxtca e aldomínul (incisão gorai);
A par-tir de pouco abaixo do mente. trace-se uma incisão
quo vá, atravez do \lC!iCOÇO, thorax, abdomen, contornando
esquerd a a clcatnz umbenc et, â symphy se do pub!a, compreáhendendc apenas as partos mortes esterca s. Com precauç
ão
faça-s.~ uma pequena abertur a penetra nte
o pentonec,
consentindo a passagem de deus de-tos. que até
afastados em V
êeíxern Jacllmenta operar a incisão completa, Sem o menor
perigo de lesar- os orgams subjacentes.
Levantadas em cima as partes moUes ínctsade
as
para cima o para fOI'a, ao Iívél das falsas costeüaase erepuxad
parallelamente a eltaa. destaquem-se 1.lS Inserções musculares
e,
raspando a caixa thoraalca neste ponto, desnudo até certa
altura de suas partos moflee, cinco coname nos, -se
cerca, para
fora, distante do JZouto de juncçãc das eartillag
costaes nas
coseetraa. Na 800\'ao das partes molles notem-seena
todas as particulaI'idadcs encontradas o comptcte-se esta pwte do exame
com ti, observação do dlaphragma, sua disposiç
ão, nbobada-,
mente, marcando com os dedos o gr-ão dessa erovecã
c ou a
correapondencta de seu limite superior com uma das costetta
ou espaços Inter-costees ao Jivel da linha mamitlat-, disposi-s
ção das rtsceras ou algum contendo tusontc que, porventura,
exista.
5. Thorax :
Pela incisão já feita. anterio rmente , resoluta
faça·se
a dissecação das partes molles, separando-as emmente,
cada lado em
grande extensão.
ccrrespondondo á linha mamlla r, com o
o, cortem-se, de baixo para as coseenes, fazendo-cccseotcm
com bastante
0
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precauç ão á primeir a, para não lesar os vasos subj&centeil.t
Desurtlculando o ester-no da ctnvícu le cortado o feixe eeterne
aeído muscnto eeteeuc-ctetdo.raestoídêo. o ligamen to costo-ol
cular, tome-se do estorno por sua extremi dade inferior
separem -se as iOiül'ções do diapura grna, nas caruuag eoe cosvtee
e no appeudice xyphoide, levante -se progres sivame nte para
íe
erma, separe-se do medlastino, raspand o caueam ente a euperüe
, nem
interna do osso para não lesar os VaSOS intratllo xacicos
o peneard to , observem-50 então o estado dos aaccos pteurae s e,
o contendo anorma l que possam apresen tar, o aspecto do pulmão
particu laridad es 80\.lI'O os WtSO, e ate-ta sobre o medtast tno e
gungtloa nhí extsten tos ,
6. o Pertean uo c corncrío :
Abra se o sacro pencaré teo com uma tesoura , notando sympllyses, se existire m, espessu ra.conte údo, estado do coração, seu
aspecto exter-ior, dimensões, estado dos Vas03 coronar toe, l"oplaccão das e'wídad ea, rtjezu e consiste ncia,
Para o exame do coração a. regra orrercce doas modos de
proceder, '111e se excluem pOI' vantage ns e inconve nientes rectprocos. compettndo ao perito escolher, de accorôo com o caso que
visar.
A/ler/11m '/0 C'iN!,ão dentro do thoyax : Introduzido o indico
racaesquerdo sob o coração, neste ponto de apoio suspend e-se e da
dise com os outros dedos girai- o mesmo sobre o seu etso.a borde.
l'oita pnvn a esquerd a, de sorte que bem claro se tenha.
llireita ou inferior da vi-cera eID que vão ser da-los os acue pnmeíroe cortes,
as
! "o Uma incisão que parta do meio do espaço que separa
emboca duras das veias cavas e termine na mesma borda, treme-a
llia!.a'IJeot ú ,,,,_liante da, base, abrirá oenven lenteme ute a euncut
dtrctto •
2." "\illda nessa borda, cutuo em continu ação da. linha preamente para que
C':dClHC , começando ti(t base, Inciso-se profund
o-se
a tamtue penetre no illtcriol' do ventncu tc e daru dirtgmdlesar
extremo não
par:~ a. ponta. ruuif,u um,is leveme nte, para no
\) sopto lntravo ntrtcut ar: âcaeã patente a cavídade do ven.
triculo direito o permitt ido o estudo do seu contoüdocima
e para
Tornando It ponta do coração e levando -a para pela
mão
eaquor. Ia, aürüçad a a víscera em baixo e ;t direita
a borda supeeoltoqne -se de td SOI'tu que ftquern bem a mostra
rtor c esquer-da e parte da parede postertoc : nesta posição
prooedam-se ao torcctro o quarto cortes.
a,
3." {>Jll1eçarâ sobre a veia pulmon ar superio r â esquerd
ecroindo até a base, servind o de reparo neste ponto a. vota
nru-ia, :'IobL'(J um dos lados da qual termina rá o mesmo : deixará.
abOI'LiI ,1, auricuj n csqucrd u,
4.° Indo, na borda corresp ondente , desde tmmeôt atamec te,
abaixo da base atú 11m pouco antes da ponta, enargfo amente
abre-se o venta-ieu!o ssquurd o.
Proceda-se concun 'enteme nte ao exame das cavidad es: da
auríeuln direita e seu eentoúdo, notando logo a amplitu de do

oriflcio atrro-ventercutar, intl'Odulindo por eue o Indtee e o
médio, sem violencia.;o venll'iculo direito, a tl.Ul'ieula m:Qu81'da
e ventrículo respectivo, seguidamente.
O exame mais mmucente do orgem só se põde elTelJ'tUllr
no (lxtcrior, extrnhindo-o, pois, para fora do thorax , Levll.-lllttse o coração com a ponta dlrig-ida para. cima e coroe oom suas
tmpjanteções na. víscera, por t1'e5 ou quatro gr,lndes golpes, dasprenda-se-u dos gr'csaos troncos vescuroree da base.

Apreciem·se as secções da eortc e da ar-teria pulmonar, ReU
calibre, conststencíe das paredes e mantendo uma Oll outra,
respectivamente. em posição verttcat, do sorte que o plano do
oritlcio fique excctamentc horizontal sem experimentar desvios

nem teacçõea, r,1f.'a,·se correr sobro o tntorlor deltas um pequeno
fio de agua, Em virtude disso, as válvulas sigrnohles auapter-ee.
hão, r-zcnõo parfuita occlusão, si suütcíentoa, não p61'mitl.indo

que o ttquuo escape, Oll [to contrario detxeodo o escoar-e» si uma
íusutttcíencía aoruca ou pulmonar existir.
Para exper-imentar- a sumcteccre das vatvutas arnovenrncutares, rncorre.sc á pratica. de Cornil, Immergtndo o coração em um vaso de agna deixando esta. penetrar e encher-lha
as envidados, comprimindo subitamente a por.ão ventricular,
observando si o liquido jorra. pelas vatvutas mal oeclusas, ou
negativamente.
Para. abr-ir completamente os veatrtcutos são precises mai!!l
dons cortes eonveníentemeute dispostos, para nem 00 poupar 06

muscllNs papllm'es c Iacinias vetvut-res tr-icuspídes e mirrecs,

como as stsmotõee -r tertacs.
5.- Disposto sobre um plano, como em sua posição normal,
teece-se lima Iinh:l. que do extreme inferior da borda cortada cio
ventrículo direito, desviando o mueeuto pnpilar para não o

in~eNgSar, vi, ceme sobre o meio da nrterla pulmonar, g'uiando
as pontas das tiJSOlH'aS p;J.I>~; poupar as aígrnordes.
6.° voltando a bJrda esquerda para cima, rd.çtl,se no
cantrtculo correspondente uma incisão, que, par-tindo da ponta,
no Iogtu- em que termina a «nterror da. mesma borda, se ,;4
desviando em engulo agudo para terminar no meio d<.l. aorta,
separando oxtcmamen;o a arterkt pulmonar q DeSÚ lhe antepõe
e gntaudo nu extremo O) instrumento para que passe entre as
sjgmoidos, sem Om~Il8'1 deltas.
Este u-ethodc tom sua escolha imposta IIOS casos em que
se supponha vuutsjoso apr-eciar fi. qualídedc e a quantidade
r.Iattva de saD~UC contido em cada uma das cavidades do
coração e aín-ta quando, em presença de nma grande embolie
pulmonar, se deseje pesquiz.u- U o-nbolo, sem deslocar-o. Qualldo
maior convenieuuiu houver em 3lJ indagar do estado de sumo
ciencia cccrusoeo das válvulas veotrtcureec«, por processo mais
preciso que a pratica de Ocrnít, recommeudada anteriormente,
recorre-se ao seguinte;
Ertracçao primiti"Oa do coraçirQ ptJra {dra do lllara:.: ; Examínadc cxtorrormenee, levante-se o coração pela ponta. o 001'tem-se. rente com o pericardio partotnl, os grandes vasos
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fóra, um novo exame exte rno,
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nesccucm-se. de cada lado, as partes molles externas, pela
Incillii.o já ordenada precedentemente.
Cortaíe as tnaerçõos inferiores de todos os muecutoe do
pescoço, voltados então para. cima. oteeevem-ee os vasos da
região, nota-tamente as earotldaa, especíetmente suas paredes, ti.
thyrclde, o lal'ynga, a tr-achéa, tn üsmdo-os e abrm to-os suco
cessivamooto.
raonueamente proeeda-ec com o esophago o o pharynge.
O corpo o os cornos do osso hyoíle devem 5(\!' bem examinados para o reconbectmentc das rractuees de quo podem ser
sede.
O exame complementar das amygdalaa, gengüoe lymphaücce, nervos e glandulfI.'J salivares, estados das massas musculares profundas do pescoço e porção cervical da columna vertebral devem seguir-se,
g,,, Ablomen:
Por motivos de dependencia anatcmtce o ccnveníencía
techuiea, deve-se obedecer á scgutnte ordem de tnepeccêc dos
orgãoe abdominaes :
I. Epiplon e perltoneo pnrietal ;
H. Baço;
11I. a) Rim esquerdo. capsula supra renal, ureterio;
&) Rim direito, capsure sunr.. renal, ui-eteno ;
IV. Bexiga m-inar-ia, urethra;

V. a) Próstata, vesículas semiuaes, pente, cordão espermatlco ;
b) Vagina. uter-o, trompas. ovartos ;
VI. Recto ;
VII. Duodeno, porção intestinal do colédoco ;
VIII. Estomago;
IX, Ligamento hepato-duodenal, conduetos excretores da.
bihs, veia. porta, veeícure felica, tlga.do ;
X. Panercas ;
XI. intestinos, delgado e grosso;
XII. Mcscntcric, gunglioa Iympuancca, V3S0S, etc. ;
XIII. eanguce lympneuccs rotro-peritoneaes, aorta, veia
cava inferior.
10,° Bpiplon:
Jã examinado por OCCaBlll.O da. abertura do ebíomen o
grande eptpton c o peritoneo par-letal pedem agora ser detidamente estudados.
tl.oBttço:
Apprehendtdo e separado o baço, trazido para fóra e para
cima, cortem-se os vasos na proxlmídede do hilo, retire-se-o da
cavidade abdominal, apreciando o volume, fôrma, ccnerseencía,
coloração, disposição e espessamento da cepaute ,
Façam-se então a cortes Iongttudlnaes convergindo para o
IIi\O, permittinr:lo verificar o estado dos tecidos, sua vasculartsação e modificações possívcts.
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A urethra Incísada por tesoura s em toda a sua extensã
atá a. bexiga. sendo a porçio pentana ao longo do rapha medianoo
dos corpos caverno sos.
A pro.~tata. será eaamíuu du por incisões cbuquae, na diroooão
dos eonductos ejecutadoree.
A bexiga largam ente aberta permitt irá vor o collo, o trio
0'000, ao desembocadura dos uretber ios.
" As vesículas sennuaea são examinadas separan do 11 bexiga
do recto e procedendo a elgnus cortes.
Por meio do cordão esperma tico o atrevas do canal Inguma
trazem- se á cavidade abdominal os testículos, notando ednoren-l
das, corpos livres, ossudados, etc. Os test'rculcs a nn façam-se
é

incisões longitlll Hnaes, passand u abra ves do corpo de Highmo

re,
indo tor ao epldnly mo, sepa.an- to-o .
Na. mulher . a. ui-outra ser.t inctsarla ern sua race anterior-,
cortand o eunjune tamonte o veeubut o, entorte, e o penil, na
lmba median a.
A bexig3 serã aborta como no homem,
A vagina será. ínclsadn lateralm ente c a c.<qllen\a, om toda

a extcnl'ã o.

O eotlo uterluc. juapecc lcnado com uma tesoura
uma
incisão em sua mco antol'io r, continu ando a secção faça-se
ilté
'o
do utero ; da>; oxu-omos desta, tr.cnave rsalmeu te, tracem-oseIuu
duas
outros para ú!l indo!', na dh'cc,:iio das trompas , de modo a !'iSC~H'
nas paredes do ovcão um', s~cçã.a em T quo permiti a bom 01.:<1,'
mmul-c .
Abram-se as trompa s em toda sua extensã o e os crunos no
senado de SO'l g eande O'lxo espccto imeote cru gravidu s, puerper.ia, ete ,
O rccto ~P:'.', aberto com CS"Ul'3.S, no 100:;0 .to
borda
postOl'\or, um todo seu courprh nonto, onseevaiiuc-se sua.
pur-ticulartdades da mucosa, gráo de vasculai-isaçâo, cstarlo do) esphinder, otc.
14. 0 uooeen o. ES~Oll]agll:

!llsp.'l'e io:.a.!,s ns p'l'tt), visiveis , lJr,c~:\)-se com a mão
saber dit-;itua çà,1, íurmu, mcbtlid ade, consistm cm c volume
dos
oeg ams , O dedo explor-ando «xtorua meato o pyló~o, penetre
f.u:-i!montú no) !lí'\~.C) de \\'ill:low e pode voríüc.u- o estado
du
upiplon gas'A'o-!It:'P,lti('{J e '_b 1'(' ;llOõl:t cur-vatu ra.
!',na at.r-ir- f"ç;! SC! lWl,\ cxrunsu mctsão ai, l<mg<J aa g randc
curvutm 'a , tu.Io ~\tr\;~ í'lI.CC nnt',\liOl' do eucdono . A medida quo
ostr, "ô!'(e vue aUl'Í"'!<J a ViS'?::Jl'<I, apt'eeie .sa seu conteud que
se p'JliCl'<Í j'I'Cc·Jhrw, P,U';1 um "X"T:lO minucio -u, segnindo,o.se
a
iuspect-âc ,!;l S\lj){~liid{j illt:'l'll;\ ,
tndaguu .se o e,~L:v!(j de permeab ifídadn do cotõaoeo a do
crsnco. Fazendo l'xIJr<:SS'1O na vesícula biliar e notaudo o escoamente que se lal nu «eoteno : illtl'.;dmddo o dedo sob o liga-

monto hepato.duodeua' íncídu.se sobre oste dencademouto para.

obscr-va cãc do canal coícuccc , vota porta o arterta hopuur
a,
Só depois retirem ,sé' o cstomag'l o o duo-tono par-a m.üores
pasquíz us f,II'" da cv;idad "
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curares. etc. Não ha míeter de regt'88 eejecrae e para. esse eseme,
feito, entreta nto, com a mteucte dos anteced entes, si exigido,

IV
Envenenamelllo

Art. 108. Toda vez que haja uma suspeita. .ie envene namento, a autopsi a deve dirigir- se de um modo especia l, com
o ftm de colher com seguran ça a cansa da morte e o agente que
a motivo u.
Como coruliçâo prepara tortu para um exame desta. natueeea, faça-se a ecqutetcao de vasos de vidro, de bocce
larga,
feehados fi osmeen ou com tampos adaptad os eaactas nente,
podendo conter cerca de cinco litros, os maiores , e IOf) a 200 grammas os menores.
Devem ser extrem amente limpos com agua acíduía da por
acrõo chtorhy deíco ou agua alcoollaada e enxagu ados com agua
dísuleda. rofbas de papel-p ergamin ho e de cauchú para revestir exteJ'[lamente o boccal do, vidros, fio para peendel-oa, rotuíoa
em branco para inscl'ipç(iO, firmas e outras precauç
assegurar a autnenttctdade. completam o materia l. ões para.

O oaame externo pórie em oaars eapecía es, dar informa
urots ao perít, e see.t procedido r-ígor'oaamente, alias. comoçõe~
nos
eMOS geraos do art . 106.
O exame interno dC\-Gl'6. sempre turctae-ee pela c ,viuade
abdominal.
A' simples inspece',u vorlIce r-ae-ba o estado o disposição
d:\8 vtseeras , assim como sua vnsceta rteeeao,
exsudá-los ;IDO!'maes, côr, cheiro que eatiotem.
A primeir a determinação nestes casos ;J retirar as viscol'8.S e seus contelll!os sem que nenhum a porção
destes se perca.
nem sorrra a juncçâo do substancias extranh as, sob quotquc
rpretexto que seja. O preceito immeJi ato é rccou.o r-as« Oi conteü-Ioe em vasos scp.u-ndos .
Si existe um exsudado ou trausuu ado pel'Honeai, deve
ser
recolhido, ao menos em parte, c conêa.lo a um ü-aaco.
Ponha-s e uma dupla ligadur a no extrem o interior tio esophagu e outra ao nvét do pyloro, e, assim circums cripto
estomago . soja ronraüo da. oavídad e, cortand o cnu-e aa oduas
duplas ligadur as. Levo-se a um dos vidros, abra-so com
tesouras na região Indicada. extr-avasem-se as materra a contida
s
no interior , observando a. exr, o cheiro, n reeceão e qualidad
es
par tínutare e.
Examinando o contendo recolhido ao frasco esvasíado o
eatomego, teve-se a víscera a uma placa de vidroe bem
Iimpa.e
dístend a.se aberta para o exame de suas paredes. Para isso
póde-se Iavet-a com precauç ão, para melhor aprecia
r as lesões,
recolhendo a agua da Iavaeem , peta é possível tenha acarretado um pouco do toxtco, Cada. substan cte particu lar, segundo
sua acçêo immedi ata, íeiçeando essas íeeões,
atnão com UiU
ExccutiyO -
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atadas P01' numerosas voltas de fio, bem amarra do. sobre o
qual se derram e um pouco de cõra e Imprima-se o seno ou aignal para dar caracte r de anthent tci.lede ,
Convenientemente rotulados e autüenü cados com as
dos peritos o da autoridade, serão estes vidros enviados firmae
ao laboratorio me.uco legal, para a. perícía toxicolol{ica, acompa
nha.
dos do protocollo da. autopsi a.
V
ITlcc/ldio. Asphyxias (bwndaç,ro e morte por alltsthesicos
inclusas)
Art. 109. Nos casos de incendio, asphyx ias (inunda
e
morte pelos eneseneeícos, comprehendidos). as autopsiasção
serão
conduzidas como geralme nte,leva ndo-se entreta nto as pesquiz
as
além das tres cavidades sempre obrigadas. pois são capitaes em
alguns destes generoa de morte tesões do pescoço
. da face, da
médulte ,
Toda vez que preciso ror.para. elucidação pericial, sangue ou
outros liquidos organicos, serão enviados ao Iaborat enc medico
legal pare exames espectroscopicos, clumtco s, cryoseoptccs, etc.

VI
ln(anlieidio

Art. 110. os peritos devem começar ubtendo além de todas
as informações pregressas sobre o parto, sua facilida
de ou
trabalho , cccurre nclas, legar- em que se deu, ctrcumaeenetea
que o cercara m, teatomunhás que o presenciaram ou por qual.
quer motivo delte tiveram conhecimanto, outras
s á.
criança , o modo por que foi achada, como e em que relativa
ão.
Jogar e condições ambientes, mencionando objeetosdisposiç
, penuos,
mancha s recolhidas.
Vindo o recém-nascido acompanhado dos aanesos retees,
cumpre fazer o seu exame. Descreve-se a placent a, mencionando si uuífobnlada e arredon dada, ou chanfra da e munuobulada, caracte res particu lares, vasos do cordão rôtos em sua
proximidade, peso, comprimento, largura , espessura,
verificando
se está integra ou esphaoeleda e si apresen ta eíenees
peuioíogtcoa. Observe-se a porção pleeont aría do cordão. seu modo
de Inserção, torção, divisões, dimensões. ".fembr[lDu8, si cxtsnrem, devem ser descnpt as.
íuepecc tonc-so externa mente o cadavel', notando-se seu
d~en~o~vimento, e.mstitu fção , estaco dos tegume
uscs,
Il1SPOSlçaO, r-ugas, manchas pergam tnhadas provenientes 001',
da
dissecação, livnre_~ cndaver-Icoa de hypeata se.manc
has
sangue,
õe meccuio , In.tuoto fetal, r-Ijeza eadavcr jca, aignees do
de
facção, etc., descrevendo com mtnuctosíõade a situaçãoputre, ex-,
tensão e particularidades desses sígnaes.
Determ ine-se o l!I()XO, It altura, o peso e complet e-se o
exame externo .

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

cabeça : Apreciados o tamanh o e courormecão, proporçÕ61
parte,
em relação ao resto do corpo, investigue-se parte pordas
o couro ca~lI11do, peüos de que e revestid o, estado assimmoa
e
leiras, bossas sere-sanguíneas, traços de violencia
mencionando
face, descrevendo olhos, orelhas , nariz, beeea , de
violenc ia
eírcums tenetes anatom tcea e quaeaquer índíctoa
ra toexterna que possam existir. Com o compasso de espessu
. o
mem-se os ôtametr os euterc-pcstertor- Ou occtpto -rrontat
transve rso (bi-pari etal ou bi-tcmporul}, o occípto -meetou íaao,
o auhuceipto-bregmattoo ,
peacooa . Descrevem-se seus caracte res, menctcacm-ee
mancha s, impressões, SUlfUSÕ68 sanguíneas, erosõe e traços de
lesões eneontreveíe,
de
TUOI'al:: Descrevam-se a conformação geral e traços
no verstce e
lesões enccntr aveis, tomem-se as clrcumí ereucta s et.
na base, os díamerros bl-acromíaí e eaterno -vertete
Abdernon: Aprecie-se o estado dos tegllmentos, abobada
do
mente ou depressão do parede, traços do víoleneta ; estado
enrocordão, extensão, dispusição, nós que porven tura n,tenha,
o
notando
abdome
thorax,
.
pescoço
o
sobre
possível
lamento
dílueera
secção,
de
ío
superüc
a
,
cortado
si
;
tc
sulco resultan
cordão
mentes. ruptura s, ligadur as, si cabido ou rctrubtd o em cicatriz
ou
fibroso escurec ido, seus caracte res e os da fer-i.Ia
, tcvcsumuíuc u com SU8,,; particllIMid:vlcs; os orgâoa ecxuees
s,
tígando par-ticu tarmeut e o escroto e a situaçã o dos testículo
nos rucmn. e, e clit-n-ia, nymphus, vagtna o grandes lahics nas
menina s; o anus ; tome-se o dlamatr c bí-iüae o,
O dorso, a cclumu a vertebr al, os membros, especia lmente
nestas, o estado das unhas devem ser examinados para o connecimento de sua conformação, disposição, proporções e traços de
lesões eprecte vets.
Incisão externa e abertur a do abdomeu s Do tebto inferior
cuidado de
ao pubis, tnetaom-se as partes mouee, tendo o do
nmbign .
lado
outro
e
um
.te
o-se
seguind
linha,
fi.
r
bnu-ca
o coro
meâtnrí
gma,
diaphra
do
amente
abobad
de
grito
o
Note-se
ou ess
eostctta
ns
com
.
externa
a
ondencí
eorteap
sua
oe de.Ios
paços intcrco ataes. Passe-se uma dupla ligadur a 00 car.Itc e 00
pytceo ,
gocca e pescoço: rncrscm-se as bochechas n paltir da commtssura tios Iabíos á. orelha do mesmo lado e dissequem-Bel as

partes mollea abaixo da. incisão

a~é

a pro-te tnrcrtor do pescoço.

tnspecctone-sc a cavidad e buccul, suas paredes , lingua, fundo
parte
da. gargant a, pharyng e, ortüetc superio r do larynge , estado

posterior- das rossaa nasacs, o posccço, examine-se o porção
dos vaso, (lo Iat-ynge, do osso hvoide, dos musculos, da tio
lacervica l da cotumn e vertebr al. Uma Iigadnr a abaixo
ryuge permltt e abril-o SCl!! deixar expostas as vias aercee.
'rucras r Destacadas as partes monee, retire-s e o plaatrão
eaternal, cortando as ctovtcutaa pelo meio e levando as secções
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peeeüelemeete até a. base do thor&z. EDmine-&e

o thymo, sua
lõrma., deeenvc tvímeut c. côr e signaBR particu lares.
Notem'8&
os pulmões, si deprimidos na par~ superio r do 1;hor&z, tiia
Iobuíados, lisos, cõr de t1gado, vermelho-escuro, ou, ao CQDtraria, rceeoe, manos cemjeceoe e deusos, riscados de pequenas
mermcneacões ou linhas escuras ctreumserevendc 08
lol:inlose,
enchendo o tnorax , Examinem-se o pericardio, seu conteúd
manchas tenucuíaeoe o o coração, observando 4 quantidade o,
a qualida de do sangue que contém , esmiuça ndo todas as depen-e
denotes, ventetcutos. euncuta e. valvulas, buraco oval.
aorta,
ar-teria

pulmonar. veias, canal arterial .
Retirem-se então os putmõas para o exame estemo e para
prova docunaa íca. A palpaeãe e ínspaecãe podem informar da
coestsseucta das di versas partes do orgão, dos sígnaes do putreIaceão, extetencra de pequenas bolhas de ar, zonas ateleetas1cas. etc.
Em um vaso «e capacidade sufâciente, largo o profund o,
cheio de agua na temper atura ordiaarfa, eeeão os pulmões conecadOl oom cautela . sem adherh-em ás paredes por ponto algum;
observe m-se então si sobreuadum ou si submergem,
rápida ou
lentame nte e, neste caso, si ücam em meio de liquido ou vão
ter ao fundo do vaso, Retire-se a arvore aérea, separem -se os
deus pulmões para igu'~e! verificações, insulados, íntegro s, a

princip lc, cortado s por fragmen tos, poster-íormente, eotendc
por oecaeiãc das secções a ecusíatencm, aupeeâcíes de incisão.
quentíd ade de sangue. estado dos brcncbtos, alteraçõ es atetecta stcas ou outras enccnte adas .
Ineteões ao longo da wecuea o dos broncht os pOl'mit
seu estudo e de algum contendo anormal lJ.ue cüereca m. tirão
Abdoman: Voltando ao abdomoo primitiv amente aberto.
procure -se o eatomago, já ligado ao livél do eardía e do pyloro
por dUM duptas ligaduras e separe-se o ol'gão por alias delimitado. EXamme-se externamente, obsorvando o estado
do re·
preccão ou vacuidade e submet ta-se á prova
anca, Si
alguma parte sobteuada, tir-a-se a prova real hydrost
exístenola do
ar incluso, introduzindo através das paredes da
a agulha de um

trocnrte : escapar-sB-hão bolhas geaoeaa, Abra-se em seguida.
villccra, notando o estado de suas paredes e sobretu do seua
oonOOI1'10. sentindo-lhe o cheiro. observando CÔ1', aspecto, consrstenet a e raoolbondo-o, si preciso, para um exame toxlcologtco .
O esupb.ago aberto, em seguida, ncee-so o estado de enea
puredea e do ~OlJ conteúd o, si cxísür , Verillquem-so a situtt':ii
oao
flg-ado na cuvt-tc.te abdominal, suas relações e tnüceuoras sobre
o abobadameuto do diaphra gma e notadamente seu peso, dimnnsoes, eôr-, estado de irriga~ão sanguinea ; vesícuía bntar e seu
conteúd o. Pese-se o baço. examinem-se sua superflcle, dimensões. côr e 1000ões onconjr evers.
Notem- se o estado dos rios. sua coloraç ão. peso. estado de
inigadi o e presenç a poservet de lnfarcto s nas paptllas
ronaea.
Abra-se a beXiga, certificando si contém urina, sua quantidade e qualidade. Examinem-se 08 orgâcs sexuaes
Internos,

ovartos
os testículos, si ainda. não desceram p:l.r<l. as bolsas, osduoden
o,
o
e o utoro, nas criança s do sexo feminino. Já ligado
seaba!x;) do pyloru, e eollocada uma outra líga.dura. no recto,
doctmapare-se concluso o intestino, posto tamberu á prova
obserslca, o auertc depuis uo li vét u,~ incisão mcsent ortca,
a.
vando a. vaculdnde ou o contou.to de certas partes, a presenç
do mecomc o suas qualldu -les Das tttvorsa s POI'ÇÕCS do, intestin o
grosso.
O1'aO['o o cerebro . Usando a mesma incisão retrc-au rí-o
-se
cuia t- das p:l.l'tes motles, desnude-se o cranoo . resa-todom
e grão dlperiosteo c as moleiras, SUl\S uuuensões, caracte
verso do osatâcacão dos oecos {lo crunco . Com uma.tesoura. ce com
ciro maior cuidado. a p:ll'tir da, icotctra anterio r, corte-s
respeitando,
cutaem entc o craneo, reur.cndo a pequena, calota, outra.
ortentodavia , as lesões encoutr u.tcs, para (I que se darü
ebidas podem
taçâo aos sorpes , Lesões apparcn tcmente desperc
ter graudea cüettos tnteruce j convém examin ar contra, a, luz
o couro cubcllud o e pequen a calntr, pcsqmae ndo-oe. Descresupervam-se (I estado das moningcs, da massa corobral, sua.
ãcte, particu laridad es, lesões, e retirada da cavidade, precedam-sc nos cortes variados proscrtptos. Afastada a. massa.
encephalicn, inspecc loue-so cuídadosaruento a base doe,craneo,
tranaPara proceder :1 docimasia otica ou euncut ar íncíae-s adiante
verseim ccte, a tese a.raz das apophyscs ruastoídes omesnte r
o
polo meio das arcadas aygomatieas, desartic ule-se
s
tnrertor- e o a tias e sobre o bloco separado abra-se com tesoura
gtumos
de
ta
exrstonc
a.
ando
investig
rucdlu
orelha
da
~
a. cavidad(
reraru parcialm ente
mueoeoa da. caixa do tyrupm o, si desappa
ou estão :<ubstituido,-, por algum conteúdo ínsoltto,
Medulla e A abertur a operada com tesouras permltt irà
saber a relação das lesões externa s com as do canal vertebr al
e seu conteúdo ou tosões ospccíaes a este,
para a
Membros: O csarno tios membro s se Cal'; mister não só
s, esmaga vorrncacao do Iractura s, luxações, despedaçamento
ção
mantos, mas, Sobretudo, para o informe do grão de ossifica
; nunca
dos diversos ossos, ctrcumstancía de altíssimo alcance
se deve omtutr o exame du extensão do nuctco de ossificação
da eptphyse tnrcrtor do Iemue, entre outros.
Oompte menairm onto sei-a avnllu-Iu a cdude a que chegou o
feto, Indagan do de sua vitnjíua do, oi necessai-io ,
Vil
Reci)mpI,,-:ç,ro c ld,w,orica

ArL J 11. Realizada, autopsi a, cumpre aos peritos recomdo roepeporem o ccdevo r em todas as suas parte". ccttocan
cttvamc nte os órgãos em sua situação natural c fazendo s,externament e, nos tegumcntoa, a sutura. lias partes Incíaada para
que se distarcom o mais possível 11'; mutüaç ôee pratíce das.
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VIII

Art. 112. Levada. ao termo a autopsia e tomadas ordena,
d.nuonte, medida que ac reatísarem as secções, todas as notas,
descrtpções, reparos e par-ticularidades, com e::lSCS elementos,
e como complemento da acção pericial, 801'11 redigido o pretocollo ou reíatorto do exame cacaver-íeo,
Este instrumento jur-ídico compõe-se easonclalmente de
tres partos; preambulo, expcaiçâo, conclusões.
No preambulo os peruos mencionarão seus nomes por
extenso, tttutos que os roconuuondum e dão a.mcção legal a seu
mandato, decíaraeâc do facto sobre (lHO vão depor- o da, autor-idade que IlICS conferiu a investidura.
Na exposição, relatarão Oi! motos observados, seguindo um
methodo unifor-me, uccorde com 11. toountca adoptnda, Para,
isso, na descriptiv:t da autopsia, rubricas diversas dividirão
ordenadamente n's declarações do exame. g~S1S nsslgnaladamente podem ser fei tas pOI' lettras e uumcros, segundo o modelo
segumto :
ã

J. Inspecçâo externa

I, 2, 3, ato '::0, por exemplo. diversas secções desse exame,
11. Inspcccão mtern a

21, 22, 23, até ;}5, por exemplo, diversas apreciações desse
exame, par-te por parte.

30,3i, :18. até

commuos.

~'!,

por exemplo. diversos dados e relações

4:), 44. 13 atô ,·,5, por exemplo, obsorvaçõcs
orgüos diversos e seus exames,

1'.J!,tl,ivlti

aos

;)(\. 57, 58 ato ,0, por exemplo, observações relutlvas aos
oegãoa o secções abdomlnaes,
As conclusões trarão deducttvumeate o juizo pencíaj
õeante dos factos observados.
Em todos os casos será. sempre o auto 011 relator-lo perIcial
«laborado tmmeutetamcnte depois (la eetcpste, permítündo-sc
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apenas que a ultima. parte, ai' conclusões, seja poetertoi-mento
eppensa, legalmente authenticada, como as primeiras.
O auto deve ser elaborado em linguagem clara, precisa,
intelligivel. sem qualiftcações nem classificações inorporiunas.
mas eecesstvel, mesmo aos não prcêesteneee, procurando antes
descrever que nomear, monetonar que eI808liifiear.
nevem-se evitar as apreciações vagas c dizer antes em que
consistem os factos observados que capitular, li, esmo, de
intfammado, "lccrado, imoliio, contumiido, dilaclM""wQ, etc.

Outrotanto se deve fazer com certas quatrücacõce que nada
dizem em sua vasta imprecisão: prefira-se medir. pesar, esquadrinhar, comparar, a escrever consíderaoet, pouco, muito, /)(16It,ftte, claro, corado, plelhQrtco, edemaciado, etc.
AI~m destes relatarias, podem os peritos, voluntariamente
lJU por solicitação {la autoridade, oücrecer quaeaquer commeuraríoa medtco-tegnea eluctdatt vos,

CAPITULO V
I':XAMt:S DE

LAflORATORIO

Art. ll3. Além dos exame- direotos no vivo e no cadaver,
a pratica, pericial exige muitas vezes, como complemento,
cmrmecao, dceíaão, para seu juizo, tuchnícaa espectaea que só
podem se!' conseguí.tna nos L~ooratorios; o caso das a.nalyses
eoncotoatcas, microchimícas, espectroscoptcce, pcsqulzaa de
sangue. esperma etc., em manchas suspeitas; dísüncçêo
õ

qualitativa de peüos e cauettos e seus arnâctos tíuetonees ;

conaer-vaçâo e moldagem de marcas; preparo e conserva. do
peças de convicção; exames llistologicos e bactertoacoptcos ; phetogruphia medíco.Iegal : praticas do ceyoscopía ; cyto-díaguoetico e outras de quo a nnüdo ec vnk- n, scíencta para deducçõos
medíco-judtoíaeíaa.

Ar~. I !4. Obedecidas com exaccão todas aa regras prescriptua no art. 108. os frascos portadores das vísceras desfinadas ao exame toxicologico, acompanhados do prctccolío da
autopsia, serão enviados sem detença ao tnuoretonc para mtctar-sc a posquiza methodica .
Em livro competente sera roíta a cscrrptaraçãe respectiva,
meuctcnando o recebido e em que con.íjções, assim como o destino especial quo deve ter.
xm regra, o perito reservará metade de cada um dos
fl'J$COS, roacoadíotoncrta convenieutemante , como de começo
para posslblltdnde . Lo nova pertctu ou confirmação requerida da
pruueiru .
A metade unuaado será por sua vez dividida para formação do coejunoto homogenco sobro que se instituirão au
pesquisas ordenadas e separação de fragmentos de cada oegão
para os eetadoa de loealisação e dosagem relativa do toxtco.
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Havendo indjelos fiagrautes ou alludidos de um determinado veneno, a i\Dalyse ohimica começa.rá pelas indag&QÕe.~
correlatas; no case contrario seguirá 0fI prooessos geraea de
posquíza, permítttndo investigações sobre os príncrpeee tcaícoa, dotermíuaado, si possivel, não só a dOse, COIDO a. fôrma do
combinação em que fOi adminiltrado.
No diario do laboratorfo serão minuciosamente mencionadas todas as onsses (la operação cbimioa, processos c reRações empregados, experiencías phjsíclcgteae realiaadas.
O relatorio constara <las tree partes cresercas menctonadee,
podendo utüíecr-se na expeaíção de quaeequcr observações
anteriores precursoras ou associadas do veredicto cbimlco ,
Art. 115. As pesquizas de sangue, oapeema, meccnio. etc .•
em aubstancie ou em manchas suspeitas, cobeuoe. penca. porçõflS de fíbrus textia, oec., realizam-se com os cutdauos e precauções dos exames aimíluree já. anu Hdos, segundo praticas
soíecüüces autorizadas, exigindo-se o transporte dos objectos a
examinar em reaecos ecnveuíentes ou caixas asseíadas. si so
tratar de pmnos e pedaços de madeira. etc., do grande volume,
regularmento authenticadas.
O rel11.OOr10 mencionará as condições da remessa, os objectoe
emmtnados, processo e technica opeeetoría usudos .
Art. 116, A ccnservacão e moldagem das marcas realtaam-se pelos processos indicados em ar-te, attendendc á naturuza. da marca e o destino do molde exacto.
Qualquol' oegêo ou tecido que o perito pretenda reservar
como peça de convicção serã guardado em vaso fechado. de
dimensões proporctonaee, cheio de liquido ecnservcdcr apropriado.
Art. i 17, O exame tnatclogíco, precisado multas vezes
para deluoidações da anatomia mcrbtda e consequoetc diagnostico medico-judiciario da, morte, dependendo em exi to da
maneira de colher os tecidos e das manipulações prévias ao
exame, são de seguir-se as regras indicadas, si outras de scíeuetc autorlaada também se não teeeepueerom. Neste caso. taes
pratiese precisam de justificatiVa escrlpta no protocolto •
Tornem-se fragmentos de djffercntes partes do Ol'gão, uttidamento cortados com faca bem afiada, em cubos de um
cenumeero de aresta, llO maxtmo, para que possam bem impregnar-se do fixadores e endnrecedcres. A cvpauta que reveste
certos orgãoa (rim, eec.j , deve SOl' tncjutda 110 fragmento, Os
orgãoa ôcos (bexiga Ul'ill:lria., ostomago. intestino, eta.] e as
membranas (meeenteno, memngee. etc,) serão dísteadidos por
maio de alfinetes em laminas de cortiça. Nos tumores convém
colher cubos da pertpherta. centro e porção tntormedta.
As amostras recolhidas devem ser postas em frascos de
boeca larga., eheíos de liquido fixador, sempre que possivel
em volume 50 vezes superior ao fragmento a. fixar, impedido
o contacre dtrectc com o fundo c paredes do vaso por uma.
pasta de algodão hydrophilu,
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Sendo multas dessas praticas apenas iniciadas pelos peritos
por cecestãc da collleih , no ecto da. autopsia, convém sempre
mencio nar o realizado, para. conhecimento a procedimento consecutiv o do profissional de taborat cno.
Art. 118. Fazendo-se preciso exame bectertoscoptco ulte·

segurtor, as amostra s devem SOl' colhida s em condições de
esrança, evitand o, pelas pratica s asopüea s, íugeren ctastubos
uannee . Para o fim unusar- se-uão laminas , pipetas, vasos,
capilla,l'es fechados a lnmpad u, :\gullla '. wocerte s.sei-tng es,

ientedevidamente esterntsados. Os hquidos recolhidos conven
algodão
com
s
fechado
estareis
tubos
em
ados
conserv
mente são
se o
ou :i tampada, ou entre duas tamtnaa juntas, devendo seguirpara o
exame trcmef totamen te . Prepara dos podem ser obtidos
li;
exame em estado fresco ou prelnut narmen te tratado s para
temtna
coloração consecu tiva; ospnlhadn a substaucla sobro aostereís
,
por moin de fío de plutínu ou bordo 110 outra lamlnn,
campaem camada muito delgad a; seccada ao ar livro sob uma
ou com auxilio
n~i~~'., por moio de substan cíns hrgrosc opicas
commedí.to do cator : fixada por alguma s goUas de álcoolctnor, pela passag-em na ehamm a ou pela platinado cvapoeublícante, ou ainda pelo aquecim ento seguido da aeção
mario, pôde ser enviada para coloração e exames mícroscopicos.
Entre outros, nos casos de suspeita ou posstbilidade de contaminaç ão gonocoeeica, nos attentad os contra o pudor, o exame
bacterloaooptco é ronnatm cctc exigido.
Art. 119. As techuíoaa da cryoscopta, do cyto.dtagnoatíoo
cabida
e outros elementos da somctoüca contem pcranca têms geeaes
em pratica s medico-legaoa, utüíscda a como nos processo
de diagnose modlca, exigem as cuidadosas maneira s de recolhe r
os Iiquldoa a examin ar, proscrtptas entono rmento .
Art. ItO. A photogr uphla um elemen to de prova pericial
de. O
multo importa nte, SObl'(Jtudo nas indagaç ões tia identida
meios
dispositivo para posição do cadaver-, a restitui ção dos uudo
o
oculare s evapora dos. a retracçã o das perpeor as reeomp
olhar e dando ao morto uma appareu cta de vida, para o fims
as pratica
lia photogr apuía, são aconset nevcts. Outrota nto, seus
traços,
diversa s tendent es a recompor a pnvstouomre em cadavor
tce
rezcndo desappa recer ti. cór anegran e c a tuuteíueção
peculia res a certos geueroa de morte.
Estas disp:)siçõcs serão tomadas após a autopsi a, assim comoo
f Militar
a conserv ação do cadeve r pelos meios adequa los, pera
em
reconuectmonro da ldentidado, exposto então ao publico
moewu ano. no Necroter-ío, case não tenham tido exito as
indagações realizad as «o serviço do identificação.
Art. 121. quacsquer- praticas ecíenuâcas outras, não concasignadas ou ainda não utilisad,l$ OlU medtcín a legal, têm
sament e
bida, por este regulam ento, uma. vez justifica das cnterto
no relatceío o obedecidos os principio:'! basieos estatuíd os.
õ
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Art. 122, O Gabinete de Idontillcaç1í.o e de Estaf.istica
constitue uma. repartição autonosua, sou a âscalização dteecte c
tmrnonasa do onere de Policia, () passaea n ruuccíonar na
Rcpactícãc Central quando fuI' conveniente.
Art. 1ft). A repar-tição serã do cc-acter ao mesmo
tempo civil, policial c judicíueto, desünando-sc :
a) ,\ fornecer, mediante requerimento no mecctor. provas
de identidado ás pes-soas honestas e de bons nntecedcntca, quo
desejarem um documento dessa. natureza, devendo tal do.
comento valer tambem, para todos os effcltos, como folha corrida;
b) A procetoe á ídeutíâeaçâo dos agentes de segurança,
guardas civis e pessoal do serviço tntemo das pnsões ;
c) A eâectucr dtrectameuto ou por moto das secções üueee
a identificação obrlgatorta de todas as pessoas detidas, qualquer
que seja a sua idade, sexo ou condtcãc social, scm exeepção de
crimes, contravenções ou motivos;
d) A organizar, convenientemente separado do registro
civil, o sobro 't. base da ídenuücacão. o rcglatro criminal, de
sorte a poder habilitar a Policia, o Mlnister-io Publico e a Justiça em gera! com todos os elementos (lo mformaçâo quo possam
ser utoía para. provar o grÍLo do tomibilidatlo «03 donnqucetcs
sujeitos a. processo ;
e) A fornecer, mediante requisição ao Director, a. todas as
pessoas detidas pela. primeira vez um uuestano negativo, provando que não possuem mãos antece lontes ;
() Auxiliar, no que lhe couber, o Serviço Modlea Legal
na identificaç~o de cadáveres dcsccuhecldcs, confrontação e
exame de manchas e tmpeeaaões mvtstvots I"CI-cIMJas, e photographia de Iocces de crimes;
g) A organíznr com inteira. minucia o publicar com perfeita.
regularidade, L1e accordo com os roemutea-íos que o Chore de Pclicill. approvae e com os dados fornecidospor todos osestabelecimentos, repartições e Delegaciasde Policia, os mappaa estaüsttcoa
dos crimes e contraveuçõus commetudcs o processados no Distrietc Federal, ebemassim os qundrosde euíc.díce, accidentes, movtmentes de entradas e sahídas das prisões, entradas e sabidas de
passageiros e outros que forem interessantes c uteía ;
h) A desenvotver o ensino da filiação morpbologica e da
exame descrtptivo entre os aaeetce de segurança publica.
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ria. pnra
mantendo um curso regular de reequen cía obrigatopelo
todos esses funecionarlos , e bem eesím a. divulga r mais paiz
perinteiro os processos de identificação mais simples edo systema
adopcão
a.
izar
general
por
nno-ec
earorce
feitos,
policias dos
dact.yloscopico, de sorte 3. estabelecer entre as
diversos Estados um scevtcc regular de informações, não sóha-a
respeito dos criminosos reincidentes e dos receícítrantes
bituados a. infringi rem a lei penal, como tombem a. respeito
das pessoas honestas e dos vícíantoe em geral, que desejarem
metnores garanti as da adrntntstracão policia l;
de disi) A publicar menaatmcute um Boletim Policial ,
tribuição gratuita , para. divulga r ensinam entos utoíe e necessanes ao progresso da instituição ;
j) A manter uma Bibl;Qtheca especial, procura ndo desenvolve,' a colleccão maltenu vel já existent e c devendo ser o seuo
nmcctonamento regulado por um regimen to interno expedid
pelo Chefo de Policia j
e
k l Distribu ir pelas policiu de todos o portos neeíona ee
os
cidades da fronteir a as provas de identida de dosouindividu
adminis deporta dos, seja por sentença, do Poder rudtcta no
trativam ente por ordem do Ministe rio da Justiça ;
l ) A dar oxecução a.08 convení os lnteruac íoneca jâ firmados
com a auetna -ncngr tc , a Argentínll, o Urugua y, o Chile e os
Puragu ay, para permut a do Informa ções, receben do as adunsõo
n-ío
que se verifica rem da parte do outros palzea e promove
uteis
sejam
que
s
.mnlogo
os
convent
de
ão
rea.lizaç
a
tumtcm
aos fins do policia. prevent iva c á defesa contra a dcttnqn encíe
profissional. sempre com exclusão absoluta das notas concernentes ao passado politico dos Indlvtduoa.
CAPITU LO 11
liA. lDE:"lTIFICA.<;ÃO

Art. 124. A todos os processos: doverã u autorid ade polina
cíat juntue a. individu al ductyloscopica do aceusadn. tomada.

te: constpropria delegacia. pelo encarl'e gado da ftlial do Gabine
a naac
como
ncão
identtftc
a.
crtoítos
os
todos
para.
.sc
dorando
quo ell'"
da. rnstrucç ão cr-imiuat. pelo eouneet mento exceto
faculta da pessoa do indiciad o com os seus respeet tvos antecedentes, uon- ou màos ,
Art. i25. Por identifi car entende -se conreon tar enmt. q ue
nanao, at,: se encontr ar figura ou imagem igual á.quella
oJferese tem em vista, devendo ser preferid u tudo cqutüodeque
pontos de
cer par 'a esse confronto o maior numero pesstve! si mesmos
e
reroreu cta fixos, ímmuta vets, sempre iguaes a
suscopt tveis de recomposição fiel pela proprta naturez a ou por
demon~tl'açflo de tochníco compet ente.
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Art~ 126. A identificação constarA do seguinte
a) Filiaç!o morphologtca e exeme deeeríptívo, notas abromaücea, traços caracteriaticos. peculiaridades, marcas e signaes
particulares, cicatrizes, tatuagens. anomalias congenttee, accídeutaoa ou adquiridas, etc.
b) Photograpbia de frente e de perfil, na escala de redncção
que mais convier.
c) ímpeeasêes das linhas papiUares das extremidad-esdigitaes.
podendo também ser tomadas as impressões palmares, e, quando
precisas para qualquer pesquisa, as das plantas dos pés, que
pertíctpam da mesma invariabilidade e díversibllidade comprovadas daqueljes.
ArL 127, gasea dados na sua totalidade llcam subordíuados
á classlücação dactyloscopica , de accordo com o methoío Icatítuido por D•.Juau vucerích.
Art. 128. E' expressamente prohíbide, ao exWbição em
publico da photographia judiciaria de qualquer processado que
hOllver sido absolvido,
M photogrephíea dilSBa. natureza só serão juntas aos autos
quando houver requisição expressa. da autoridade judíciarta,
Art. 120. O Gabinete organizará. uma galeria d.e Iadrões
conhecidos, para uso privativo das autoridades policíaes e para
ser consultada pelas pessoas que tiverem softHdo algum furto.
Nessa galeria só figurarão 0'1 tcatvtõuos quo tiverem pelo menosduas eondemnaçõea passadas em julgado For crime contra a
propriedade. A qualquer tempo poderão os tndlviduos nesses
condições provar a sua rehabtnseoãc o requerer a eeurada de
sou retrato da alludida galeria.
Art . I;~O. E' expressamente pechibulo o dc-nndamanto,
aioda quo parcial. de qualqaer detento, só se ounotando das
marcas a que se rercro a lettra A do art. 126as que forem vietvcra na vi-Ia ordinuria e pessem facilitai' o reconbccímento.
Art. 131, As ímprossões digito·p:timares e plantares sangrentas, b..m corno as ínv isivcia reveladas podem facilitllr a
descoberta do crituiuoso, devendo as que roreru cooonrradaa
em qualquer local do crime pelo pente medico legn! ser d -ünídae, classificadas e enviadas ao Gabinete para confrontuçãn
e busca. nos arctnvos.
Art. 132. A identidade de fõrmula não implica em t.tenuJade de impressâc, ser-vindo apenas para a. conveniente distribuiçiio das i ndividuaes daeryloaooptcaa n08 armarlos de classlâcação o podendo esta ser ampliada além dos quatro typos
rundameataes pela. decomposlçâo em remüías ou grupos de
accordo com o traçado geral das figuras.
Art. 133. Tudo que vier a representar um adiantamento
00 progresso acrennücc suseepttvel de appttcaçêo fa.cil e corta
á identificação das pessoas, poderá ser ndoptado, embora não
figure DO presente regulamento.
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com cuidado toda sorte de
Art . 134, O Gab inet e afas tará
idas ou sug gert r drvcrduv
r
reta
acar
am
poss
Indugações que
cara cter technlco e de
o
ter
man
por
c
genctas, esrcrcendc-e o presente regu lam ento lhe attr ihue .
eppltceção pratico, que
CAP ITU LO IH
VADIAGEM
"'CID ENC IAS r-:OS CASOS DE
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e priv ativ ame nte ao Gabineteo
Art . 1:15. COmpete especial dos
term os de tom ar occupaçã
bra
que
a
r
fica
veri
de
o encargo
stdo condemnedos como tal
rem
tive
que
os
vadi
s
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em vigo r.
ão
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legi
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ce
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na
,
ores
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jecê c dev erão con star o
cccc
Art. 136. Do term o de tom ar do con trav ento r e 08 nomes
numero da prov a de identidade
o em ante rior es processos e
suppostos de que o mesmo tive r usad
prisões.
vagabundo que tive r sido ccnAt'L 137. O alva rá UO todo ver
cum prtd o a pena dev erá ser
bou
e
vez
eira
prim
pela
demneôc
que garanta. ao individuo
ctc
ndu
o-co
salv
um
de
o
acom pan had
tacultn para procurarlho
lei
a
que
o
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o
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occupacso.
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CAPITULO IV
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Art. 140. O.~ auxiliares dessas secções serão nomeados
d'entre os cidadãos maiores de ~I anuoa e menores de 60, de reconhecida. idoneidade, demonstrada em concurso.
Parugrapho uníeo, As condições para a inscrJpção o as provas
do concurso serão as mesmas estabelecidas para os amanuenses
da Secretaria de Policia; devendo, entretanto, 0& candidatos
ser também examinados sobre questões praticas das respectivas
secções,
CAPITULO V
DA

»rvrsxo

DO Sr:RVI'.O

ArL LlI. Para boa, ordom do servtco, o Gabinete se desdobrara em quatro secções, a saber;
(l) saccâ» de tnrormaczos •
b) secção de ídeuãâcacão ,
c ) secção photogra phíce ;
d) secção de cstcüsuca.
§ 1." Os tuncctonurloa dessas secções terão as attribuições
adiante eepeciflcadas, cabendo ao continuo. que eccumuterã
as rcnccões de porteiro, a guarda e limpeza da Repartição.
além do que lho fuI' determinado pelo Dírcetor OlI pelo encarregado da secção de informações.
§ 2. o O rurector poderá transferir de secção os oneaeregados e auxiliares e bem assim mandar que os de uma ajudem
aos de outra, sempre que observar que em qualquer deltas
existe nccumuto de serviço.
CAPITL'LO VI
no DlR-ECTOR

Art , It:? Ao mrector compete especialmente a redacção do
Boletim potícíot, de pubncoçêc menear e distribuição gratuita
pelas autoridades c respectivos runocíonaríos.
Art. 143. Incumbo-lhe mais:
a) dirigir e üeconaer todo o servi,:o de identiflca.ção, tanto
no gabinete propriamente dito, como nas secções üttaea ínstatludas em cada delegacia;
b) aeompanb.cr do porto todos os estucce que se fizarem no
estrangeiro a respeito de identificação, referindo mensalmente
ao Chefe de Policia, por meio do um relatorio minucioso, tudo
quanto tiver lido ou sabido que represente progresso na
mataria;
c) imprimir a orientação devida aos trabalhos technicos,
esfbrçando-so por ampltal-os e apcrjeíçeal-oe cada vez mais.
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11) examinar, conferir e visar, todea es semanas, os mappae,
que as quatro secções lhe apresentarem. do tra.balho effectuado,
enviando-os ao Chefe de Policia com as obsel'Vações que o interesse do serviço lhe suggertr ;
e) examtnar peesoermente e com frequencia nas delegacias
a eecrtpturaçêo dos livros que tnjeressem ao serviço de estas
tistica. distribuindo os mappa-s e formulariose explicando a maneira de enchel-os correctamente i
t) manter estreitas relações com as repertteões congenerea
do exterior;
y) dlrtgir- o ClUBO de liliação morpbotogtea e exume descripuvo. funecíoaaudo como seu assistente o encarregado de

secção que designa.r;
h)

auturizar os fornecimentos e visar as contas do deepeza

010 matertal, envtandc-as mensetmento á. eeeeetene, para sarem
devidamcnlo processadas j
i) redi,!tir o relatório annunl da repartição, enviando-o ao
Chefe te Pulicia até o dia 5 de fevereiro .tc cada anno ;
j) tn.ttcar e prop.u- todas as modidas quo lho parecerem
necessorías e utcts ao bom andamento dos trabalhos a cargo do
gabinete.
Art. 141. O Dn-oetor serd substltuido nos seus impedimentos ou quando esuvcr rnspccctouaado as ünaee, ou oecupadc
em outros trabalhes oütetaes, pelo cncru-regano da secção lIe Informações, o qual runcctonara como sub-director, podendo neste

caracter e naquellas occaefzes ceegnar o expediente que fôr
urgente e inadíavef ,
CAPITULO VI!

.t rt , tí:.. A secção de infor'maçêcs tedi. a, seu cargo todo o
nxpo.licnto ,h IhllJal'tiçâo, e uem .c.slm a ol'ganizaçã" systcmattca dos registros iedíviduaes, a axpediçâo das ceeuoõcs. rotnaa
de entooodentes e eucatados de boa conduora , que forem requtsftados em ton o devida fúrma ao utroctor .
.u-t . 116 •.\ ccrtutâo, auestcto uu f"lha. ccrrtda revere
sempre ,I, indici:u;iio do !illlllCI'U .to provo de idcut.idude da pessoa
a quem se !"cfel'ir; tera- fé publica. quer afârme bom procedimClHO anterior, quer registre casos ,h reincidcncia ou slmples,
mente (/0 mãos antecedentes .
.\1'/" 1-17 •.\ secção de in(·oJrm''',ues tee.t a seu cargo eepeerermonto a cecnpturacão .to anverso das folhas dos livros de
registro. cabendo li. secção <lu 'Ué) til;CiV}i.o a. (,..; cdptura",:lo do
verso da, mesmas fulhns, on.to SI.; accumulam OI! elerueutos de
Heutiuado sobro os quacs repousara todo o mecanismo do
serviço interno d,'!- Rcpartícâc,
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Ar&. 148. O encarregado da lI00Çie que eccumu ter as
funeções de aub-dh-eetor-, na fôrma estabele cida pelo
art. 144.
dirigirá todo o serviço , distribuindo-o d.l. melhor maneira pelo.!
deus euxntar ee e reclamando outros oxu-aordínarfca
, sempre
quo houver aütuene !a de trabalho .
Art, 140. A seceâc organts arã tambam um prompt uario
em relação a cada pesson processada e identitlmda , devcnn o ser
appensos a oue todos os papeis que SC) referire m a um mesmo

iedtvldu o .
§ 1. 0 Nes;;!).; papo'« ficam coruprc hondhlo s: o boletim
delegao iu, com a qnalrflc açâo do accusad o e a cópia textual da
da
neta de culpa que lhe uvor sido entregu e; a guia do entrada na.
Casa df\ lJf!tol1ç:'_" ~ \11!- ordene de passage ns 1Í disposição de outras
autorid ades; as requtsrç aea, as communtc.rções da denunc ia,
pronunc ia. (1 julgam ento; a sentenç a finill ; as ordens de habeas
COl'pUS ; os utvarns de scnure em gerul
: a cópia da carta de
guia, etc.
0
§ 2. Não se tratand o de simples coiurav eutores , serão
t'rmbem l'<',:d.tlrallas nos pl'cmptuftriu8 a.s notícias dos joeneee
dtaríos quo disserem respeito fi crimes e ôenceos, ficando essas
nottetes ror-mando parto da historia social dos accusad oa e devendo com tal fim o onero rfo Poltcia 11abilHar o Gabinet e com
a,~sigt1atlll'as do todas as fúrlia~ quutkllu nas
que se publica rem
na Capital .
~ 3,° Os WOJJlptu<u'h." ]KI.lerloJ S'~l' dlvi.lidos
em grupos ou
secções que facilitOllJ fi suu buscn c manus- Io, cumpria .lo constdot-al-os COlO') sunpics ,m~Ll.'; {la cspe.tí.- nto pW:l usu privado da.
Rcpar-tàçâo, e c(hJl"llel;'"lo..; apenas com o fim de concen trar num
só volume todos os P1peL;: que se referire m a um mesmo individuo, e to.tas as toroemacaee que possam determ inar melhor o
seu modo de ser I!Urtiúular.
§ ,L" Sorüo reuní.t. u ao'! prompt uaelos respccti voS os retetonos formula dos podas (Iele~a(los o co'! lados aos juizes, ficando
eatabelecído que DCU!lI1ffi irlquel'i tu ou processo será remetti
du
ao poder judicíaa-ío, som que a. ôllltorklade policial o faça
ecompmhar de um relator-to elrcnms tanciad o, do qual o escrivã o, nas
delegac ias de pr'imnh'a cnü-on- Ie, e o escreve nte, nas de segunda
o tct-ceir'a , eX!I'ahiri~ eópj.r, remouo udo-a dentro do prazo
do
cinco dtas ao Gabínet o, ~ub pena. de SUSp011São.
§ 5." 0,-; promoto res publíooa e Seus ad,iuntos, sempre
que crrerece rom denunc ia contra qualque r crimino so,
deverão
eommu nícar o facto ao Gabinet e para o devido registro
no
promps ucrto, cabendo ao Procura dor Geral no Districto Federa! provlde nclur, sempre que houver inobser vancta desta.
dlsposlç ão ,

Art. J50. A secção torá os livros que forem neeesaa
segundo os moderes 11'<1<;:[1.(10:;: pelo utrecto r e approve doa nos,
pele
Chefe do Policia.
Execulivo -
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Art 157, A annotacão das marcas partíea lares se fará. por
extenso , sem symbolol!l ou abrevia turas que po$UoDl diJDcultar
leitura ou gerar confusõ es; cutrcta ntc se fará em relaçãe áa
fIlillçf(o merphologtoa e ao exame descrlptivo,
Art. 158. se a pessoa que tiver de ller identitlea.da jd.
figurar no antigo registro , receberá numero novo, annotan
do-se
porém juntame nte o primiti vo e devendo os cartões embrop
ometrico e alphabetieo ser retu-cdoa dos armertc e e annand os
ao promptuai-io, uma vez substttuidoa por outros de modelos
que furem adaptad os.
CAPITULO IX
(lA: SEC(ÃO PIIOTOO RAPHICA

Art . 150. A csra secçâo caberêo todos os trabalho s
photcgraphia , preparo de modelos para o CU1'l!lO de filiação de
morpho Iogtca, cópias e ercpuacõee do impressões, etc.
Art. 160. O encar-regado da secçã.o respond erá pelo serviço,
devendo ser ajudado pelo auxuíar .
Art, IG!. Na terça-fe ira de cada semana o encal'ro
da. secção ê obrigado a enkega r, dovidam cnie cclladas gado
cartões respectivos, todas as photographlaa tiradas DasemaDOS
na
anterio r.
Art. 16'2. Todas as clripaa levarão o numero da individ ual
dactyloscopica, respondendo o encarregado por qualqu
er extravio ou tnuunza eêo que por-vonturu se verifica r.
Art, !63. E' expreasnmecte vedado, tanto ao encarr6
corno ao a.u.~iliôlr, se uutísae om de epparel hoa ou materia';lldo
do
Gabinete para serviços particu lares, de que absolut amente lnão
poderão eecupae -sc. sob j.eue de perda do empreg o,
CAPITUl.O X
DA SEC"ÁO DE ESTAT1ST1CA

Art. 11'.4, A cata secção incumbe

elabora ção systema

tica
da eeteuea cc polfctat , crimina l, correec tonct e peniten ciaria,
erõm dequoua quo dtssor respeito aos trabalho s do (;abinet
e
<lo

propria mente dito.
Art. 165. Todas as Repm-ríções e Delegacias de Poliria
cbr-ígodaa a enviar no tlm de cada trimest re, de accoedc comsão
08
rormuta ríos que receberem, os quadros de seu movimento, ca_
bendo á secção unífcrm isal-cs para a conveniente publica
ção no

Boletim l'o:ieial ,
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Art. 174. A parte doutrinar-ia do Boletim flearã sujeita. i
orientação do Chefe de Policia, a quem o Dlroctor pedirá as 0&0
cessarias instrucções.
A parte oülcial será o registro de todos os ectos emanados
da administração policial.
Art.. 175. Terão cabida. nas paginas do Boletim todas as indagações seienuücas ou investigações techoíces que airvalD para
elevar o nível da. cultura profissional de todos os runectceeríos
da administração,
C,\PITGLO

X[[

DAS l'lLl.\E~ li: D." 1'1"IUtA DE mEXTIFIC.\ÇAO

Art. 176. Em eada üelogucla, de Policia exiftirã uma pequena filial do Gabinete dirigida por um identitlcadol', que se
incumbirá especialmente da torne-te das impressões rligitaes
de todas as pessoas detidas, para facilitar por esse meio os
pedidos de informações a respeito de antecedentes, ficando
com tal fim dispensada ri. remessa dos presos ao Gabinete.
Art, 177. O escrivão que não juntar aos autos dos tnqneritos e processos em que nguraeem réos presos a individual
dactyJoscopie& dos mesmos, tomada na. propria delegacia, commetterá falta pasetvet de multa. até 100$000.
Parugraphc uníco. A mesma. pena. poderá ser applicada. sempre que o escrivão incorrer em falta. identica, quanto
ãs tnrormacõee envladaa leio Gabinete, sejam eítas ravoraveís
ou não aos ~cus1dos.
Art. liS. Em cada Delegacia exteuré um livro conforme o
modelo distribuido Q semelhante ao Livro de Registro Geral do
Gabinete, de sorte que cada uma poss-a formar o eeu cadastro
particular dos cr-iminosos e contraventol'es habituaes da zona de
sua jurísdícção,
Art. 1'9. Para d.iffusãu do sretomc digital pelas Deleg.acias!. o Chefo de Policia orguntsaeâ uma turma do tdentlâcação suborrlinnd.r ao tnrootor (10 Gabinete,
C,\PITULO XIH
DAS

~IArnlCl'LAS

N.\ CAS.l DE DETENÇÃO

Art, 180. !':' mantido o ectuet serviço de matriculas na
Casa de Detenção, mas unicamente para boa ordem do serviço
interno da mesma casa,
A.rt: iRI. Dos livros rcJspectivos alli adaptados serês
suppr1mldos os aen.eas dizeres referentes a identidade dos
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Art. 186. Cornpetr á policia mar-ítima :
I. visitar todas as embarcações á. vela ou ao vapor q'\lé tn·
treeem ou sahirem do porto do Districto Federal, exeept'nàd'Oll
os navios de guerra. uactoneee ou estrangeiros.
tt. Exercer a mastma vlgilancia no pori!), eeee, Ubas.
PrlliAS, docas e encceedcuroe, eem prejuiw das attiibnlçõet coaferidas á, Alfandega e á. Capitania do Porto.
m. A inspecção e fiscalb3ação do serviço de émbarqwe,.
desembarque. detendo os P!Ul8ageil'Ol cuja captura houver sido
determinada pelas autortdàdel superiores.
IV. Auxiliar a repressão do crime de contrabando, quando
solicitada pela autoridade fiscal.
V. A prisão dos indivlduos encontrados na. }H'atíta de
crimes communa ou em contravenção ao Regulamento da Oapítanta do Porto ou em virtude de requisição do autoridade competente,
VI. O auülio. nos casos de iocendio a bordo de navios,
edtâctoe. dcpcenoe, tl'apich98 ou depeuêeaeías da. AlflUldega,
empregando todos os meios para. sua esunccãc e salvamento das
pessoas e objeotos.
VII. Acudir a naufragios nas aguas temtonaee dó Distrieto
Federal. prestando todo o auxilio ás autoridades ftse&ell aflm
de que eoíam arrecadados e conduai.loa para. a Alfandega. os
generoa e mercadorias sujeitos a direitos, na conformidade da.
legislação respectiva.
VIII. O policiamento geral da babia. do Rio de Janeiro.
Art. 18i. A vístte de entrada eerã feita 00 ancoradouro de
franquia.
Paragrapho untco. Immediat&meute depois da visita. da Directoria da Saúde do Porto, o luspector ou aub-inapeetõr, a quem
compeur, subírã a bordo li", embarcação e procederá, á visita de
policia.
Art. 188. A visita constará de vertücacãc minucioso. d_
listas de passageiros. que tiverem de aesombarcee, dos que
viajam em transito e da nacensecêc dos q ue se destinam a este
porto.
Art. 189. E' expressamente prohíbída no portaló dos 'navios
eggtomeraçõee \10 cetreeíroe. remadores e carrega.dores e bem
assim o accumuto do embarcações no costado dos meemce
navios.
Art. IQO. Os commandentea serão obrigados a entregar ao
runeetonerto encarragado da. visita. uma relação nomtoet doa
passageiros em trenstto e uma declaração. conforme os modell)ll
annexos sob ne , I e 2.
Art. IQI. Os commandantea não consentirão que os passageiros ou qualquer outra. pessoa de bordo desembarquem sem
que tenha sido elfectuada a visita da policia maritlmá; sob
pena de multa de 50$000 a 100$000 por pessoa.
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o lado esquerdo 1101' cima do direito por meio de uma
Inglesa cosida até em baixo, onde os .díentcíros serão cortados
em angulo recto, golla em IJá de 0,035 de altura e mangas de
duas costuras, sem canhão; calça de igua.l fazenda, bonet de
panno azul ferrete, com o emblema da Republica, tendo (lo
díametro da. baso ignal ao da cape e altura de 0,07 e·
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O mspeotor geral usará. em ceda punho do dolman dues

esteenas e duas na gotla, bordadas a OUl'O o no bonet quatro
frisos também bordados a ouro; e os sub-tnspeetores uma eeerene
em cada punho e goUa bordada a ouro e dois frisos no bonet,

Art. ~~OO. Os uesnteees de policia maritima, exercerão as
funcções que II1e3 fo u'em dtstrtbetde , pelo respeof \'"0 inapector,
relativamente rt escr-ipturução ou serviço externo,
TIT~LO
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CAPITULO I
!lA 0I:GANI8AÇ'ÃO

Art. 20l. O ('Ol'p,) do rnvcsüeecac 6 Sugurnnçn Publica
é uma iustltnição do ag"Jlt~s tndtspensavers ao serviço do
prevenção, iln·csti.~':ação c vigilancia pclicial , peoteeçâo aos
direitos íudíviduaes e manutenção da oi-dom publica, e com-

pôr-se-no do um inspcctor e uitenta agentes.
Além do Iuspector , puderâ o chefe do policia desi.mar um
agente para exercer as fllDCÇÕ(); do ajudante.
Art, 202. lIavCl'â um livro de matricula (modelo n, 11)
contendo I) nome de cada um dos :lgcmte" seu retrato, nnoionalidado, estaria. idade, domicilio c tiliação. Neste Itvro serão 1'0·
gi41',~das to.ras as occun-encias que .usscrem respeito ao agente
no desempenho d,) seu emprego.
C,\,PITULO 11
DO

lNSf:'I,cTOR

AI t . 203. Ao tnapcctor incumbe:

r. Corresponder-se dtrectament- com o Chore de Policia.
o delegados auxiliares, sempre quo fúr conveniente <to serviço
publico,
H, oomparecor- diariumonte á Repartição Central, dando
sctencta ao onere do Policia das oocurrenctas do dia antorfor e
do movimento ger-al do S6!'\"IÇO.
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aos bons costumes. Os indivíduos dotídos Destas condições
serão ímmeõtaeamente levados á presença da. autoridade competente.
Art. 205. Em qualquer logar em que estejam. os agentes
deverão sempre observar os individuos connecíéce como peejudíclaes á trauquillídade publica.
Art. 205. Não serê permittido ao agente pubUcar o seu
nome nos orgias da Imprensa, quaosquer que seja.m as diligencias oro que tenha cooperado.
Art. 207. O a~ente de seaumnca não poderá iniciar tnveetigação alguma sem ordem expressa do Chofe de Policia, delegados auxiliares ou do ínspoctcr .

fi

CAPITULO

IV

DA OUDEM DO SERY1ÇO

Art. 201'. Os aervtços do Corpo de Segurança. serão distribuídos por tres seceõee eepecteee, que se subdivirão em
turmas.
Ad. 20~1. A primeira secção, composta de 35 agentea, tara
a seu cargo :
I. As investigações polícíaes.
11. O registro de ladrões e condemnadoe, que tendo cumprido pena. na Casa de ccrreccão, estejam sob <~ vtgllaneta da

pellcía,
m. Visitar hospedarias, estalagens, restaurantes, casas de
pasto e boteis, advertinjo os respectivos donos ou encarregados
da presença. de íudivlducs suspeitos o indicando ao Chefe de
Policia. por íntermed!o do inspector, o Dome daqueltes que,
npezar do aviso, os hospedem ou protejam.
Art. 210. ,\ soguuda secção, composta de 25 agentes, terá.
a seu cargo:
I. A viKilancia e prevenção de deüctoa.
n . ."'- vtgüancta nos enoarros. jardins, bancos, reperucõcs e
estatet.ctmentoa publícoa, reuniões e festas publicas.
ArL 211. A' terceira secção, composta de 20 agentes,
compete .
I. Auxiliar á. policia do portu;
11. Exercer diariamente a mastma vigilaociA. nos pontos
de embarque, cães, praias, ilhas e estações de estradas de

ferro;
Ill. Obser-var os vlajantes e passageiros suspeites, detendo
aquelle- cuja captura houver sido recommeadada ou tcreer-ae
necessár-ia, tomando nota dos suspeitos encontrados, acompanhando-os e vigiando·os.
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IV. ocmmuntccr verbalmente ou por escrtpto ás autor-idades competentes os nomes dos tearõcs e criminosos encontrados fóra Uél. junsdtccêc do msn-tctc Federal.
Art. 212. No livro do registros dos condemnados (modelo

n, 10), que tenham sahido na casa de correccao.ec mencionarão

o nome do individuo, naeíonaltdade, Idade, estado, profissão, do-

micilio, antecedentes, característicos c retrato fornecido pelo
Gabinete de Identificação.
Art. 213. O agente tora uma carteh-a com o seu retrato,
nome e idade, EstD. cartetra sect devidamente firmada pelo
Chefe de Policia.
Art. 21-1. Sendo de caracter reservado o serviço de ínvestigaçiío 0(1('1 vtgunncta , o agente usará do tl'ajo que ne occasrõo
mais conventento fêr- para o exito satrsractocto de sua cemmlssão .
Art. '!l.~,. ludcpendeule d'1 uccnce prévia. o por simples
autortzação do Chefú de Policia, Delouados Auxiliares ou do
Inspcctoc, o cgcnze podorã ausentar-se em düfgcncía do terri·
tono da capital.
Art , 216. Durante c notto pei-mcnecer.t na ROpllrtição da.
lnspectorta uma turma de agentes, nunca Infer-ior a quatro,
para aueuder de prompto a qualquer- re(lui~iÇ'ão dos delegados
auxníares ,
Art. 217. O a 'ente nxoncrudo scra ohrigatlo a restttnuao Inspectcr a respectiva carteira.
AI'L 218. Os objectos, dinheiro e valores arrecadado! em
poder doa presos serão roeolhhlos, com guia do tnspectoe, aos
cofres da Repartição Central d'l. Policia.
Ai-t , 21n. O tnspector t~ ohriga<lo a ínstrun- o pessoal subalterno, lima vez pl>r eern.mu, durante uma hera e sem prejuízo
do serviço.
:oi t .'' A tostruceao 8"r,t limHMla ao ensino elementar
deste rcgulamcnto ; dos detictos previstos no Codigo Penal; das
leis e rogulameutos municipacs que dependam da. policia para
serem fletmeute executados; de exercícios praticos, que façam
comprehender- ao agente o modo de preceder nas dírterentes
occaeíõea em que seja neenssarfa a sua intervenção; finalmente,
da organização do corpo de investigação criminal, suas attr-ibulçôcs o serviços no estrangeiro.
§ "?., Além dessa iuatrucçâo, os agentes serão obrigados a.
comparocor no I tabinote de Idenüâcação para receberem o onsino de filiação morphologica c de exame descriptivo.
Art. 220, Na tnepecrona do Corpo do Segurança Publica
nave-a um álbum, contendo as photographias e impressões
digitaoa dos ladrões, C(lrten~ e criminosos que tenham sido processados ou expulsos do tCl'l'itorio nacional.
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Art. 221. O serviço de illS?e('ção e Ilsea.liz"çãode velnculos
no Districto Federal na parte propria mente relativa á Policia
fica subordinado ao Regulam.ento e tebeljas eepecrees expeuldaa pelo Chefe de Policia, sendo a fise.:tlização executa da
pelo
seguint e pessoal :
I inspeeto r gemi.

I sub·illspector (que será dosícuado pelo Chefe de Poltcía,

d'entrc os 811Xilia.!'o$).
9 auxiliar es.
2 escreve ntes.
50 ü-caes.

Art. U2 . .\0 inspe-tot- compete :
u) exercer- a maís r-Ignrosa vigilan cia 1111.1'.1 quo sejJ.m cnm-

prj(lai as dispo"jçues contídas no rcgulemeuto especial,

te- á boa ordem do serviço ;

af,tjnen~

b) distribu ir p organiz ar o pos,"oal subalte rno em
pelos d!íl'oi'cntc..s zonas, (1e~ignal' os respecti vos âsccee turmas
e darlhes as msn'ucções necessarma ;
c) corresponder-se CQm o Primeir o Delegado AllxiJia.l',
a
quem dará ccnheclmento tio todas ae occur-rencias e das
éommetüdns pelos empregados no serviço, represe ntando faltas
sobre
a. convcnícncra de sua. ceansrercncie do uma para. outra zona,
ou exonera ção ;
d) tomar conheci mento de todas as carteira s, matricu las
c
mais docume ntos apprehe ndidos aos conduceores de vchlculo
s e
prestar Informação sobre os motivos da apprehe nsão ;
e) zelar pela ordem e regulari dade da esceiptu ração da.
Inapectorin e ter solo sua guurdu Immed iata o arcnívo
da.
mesma ;
() assigna r as mntrtou tas dos cochatros e carroceiros, fiscalizando o seüo devido á Paacud a Nacional a que ns mcsmaa estão
eujcreas ;
g) expedir as instrucções noeesaanae para os exames
fios
pretend entes á condueçâo de vehículos, presidindo-os ;
h) consult ar o Primeir o Delegado Auxüta r nos casos omissos
do present e Regulamento e apresen tar mensal mente ao mesmo
nm mappa do movtmonto da reparnc ão, com ttrscrtmteeeno cae
multas Imposta s.
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Art. 226. O aualhar usará no seniço de um unilbrme especial pelo qual se torne jem conbectdo do puolioo.
Esse uniforme 86 compor' de calça e dolruan de pa.nno
azul marinho com atameeee pretos, tendo na golla em metal
dourado as iniciaee I. V. e nca punhos uma espbera bord.ada.
a seda verde; bonet de pala, da mesma fazenda., com o numero
que lhe coub.u- por designação da. InspecWria.
Paragraphc unteo , Os üecaee terão o mesmo uniforme, á
escepção olil. esphora nos punbo~.
Art. U'7. Os empregados de vehiculoa perceberão os vcncimentos constantes da ta.bella anuem.
CAPITULO V
DOS r:5CREVE:>\TES

Art. 2&1. AOI escreventes compete:

fazer toda a escrlpturação da. tespectorru, de aocordn com
as determinações recebidas !lo tnspectoe ;
b) trazer em dia Oi> lançamentos, providenciando de modo
que oa Iívros respectivos sejam escvípturadoe em ordem, sem
rasura, emenda, borrões ou quaesquer outros vicioa ;
c) permanecer na luspectoela, de dez uoree da manhã ás
quatro da tarde, para acudir ao serviço e prestar ãa partes as
informações quo lhe terem sottcttadas ;
d) manter em boaordem e guarda o m-chlvo da Inspectoria.
(I)

TiTULO XII

no

Aj))ll"hTRAlJOR

Apt. :'2:!'J. Ao :tdfllinistL':u.[llr

do Deposito compete:

I. Receber e fazer- guardar, o" presos que lhe forem
enviados pelo Chefe de Policia ou petos Detegadoa Auxiliares.

11. Informar ao delegado auxtuar do dia, com presteza e por
eecetpto, u entrad,. de algum proso que, sem guia, lho tenha
atdc rcmetudo.
üt. zxamtnvra quatldade e quanüdado de alimento fól'uecide aos presos sou sua guarda, nscettsando o cuutracto que
houver pa.ra asse fornocimento e representando ao Secretario
da Policia ountra qualquer abuso ou falta da parte do con-

tractante.
IV. Apresentar mappn diarlo do movimento do Deposito,
declarando a. ,.la.ta. da entrada de presos, a sua procedencia e
indicando ;IS autoridades a cuj:. disposição euee se acham.

V. Prover o asseio, conservação e segurança. do Deposito,
representando por escrtpto sobre qualqu er medida que julgar
»ccesearta,
ria,
VI. An-ceadar c rcmeuo r tmmodío.tamentc ií. Secretaquo
com infurmf\çã'l escrtpta . os valores o qnaesqu er objeetoe
comstgo trouxer em os presoa : ou aLI uolcged o auxiliar de dia,
quando encerra do o ('xpl':rHente (la mesrna .

VII. vetar pe'iI aflll,l\) doa roctusos . i1lfOl'fnando, sem demora .
a.o Delegad a ,\IHíli:tl ' de ui"!. ik qua.lquet- onrermt dade quo

occorrn.
VllL Encerra r o ponto dn seus au xttíares e apvcaeutal-n ao
gocr-tarto.
IX. Ropresa ntnr contra a ralh de exaecão ou cumpri mento
I)n dCVC1'f'S (10)1 el1l{'r':;,;a<Jo~.

tustrtbu tr-tucs <) I'C,'P')C~~\"ll serviço diar io.
eute escolj"IZl'l' neompa nhar ú. seus (;,·>:1.i1l0_~, devtdam
ser
I;;ldos o,,' presos flue u quulquet- «utcndu dc tenham do
:lrr<"!If'[lt~dos.
XII. ;\bnV~l' em rliu a. cs.r'p.u racao do í'oposít c.
do
.\l't. 't;tl. Os auxtüar ca do ,\t!n1iilistl',·,,!or do Deposito
Presos tem POl' dever- d.n- uxeeuçá n às O:"U(1)S do Admíni strador
rulntiva s uc serviço .
.\rt. '!31. ;'\O~ impedim entos o a,linilli str.ttior ~"'erá sulatítuido pelo auxuta r que o Chol~ do P,jlki.\ dcslgua r,
X.

Xl.

"fITL!. n xut

ArL
Iiein. são

2:~2.\s custas
fi>! s":-illint rs:

,I,}vjh~

!l~lo~ ô"l,r.

'o« .hpcn,l entes da. Pó

>:i 1." Do Chefe De Policia;

,1[IlI'l'/; l')(Il'a o!Jlenr"a na Prcfcit ur" Municip al, ria li-

cença para commc rcíar om armaa. iutl.unm avcis,
'."
pnlveta c outros ex"lm;:ivus
. .
TCl"JIl() üc hllbilil(!ç@eor!'c::>polHknllJ ao alv"rá,
Líceaco I'm'" Q /;mc"i,?n allwll/o de socieda de recreat iva
Rntn-ica }l01" fontt ,101 e~tatut()~ .10 sociedad e recreati va
Licl'l,çH jit!ra .<,,1,;'(., de soetoôede recreat iva ou não
Licenço: para sohid" de colleoti vídade na época dest.inu.la aos folguedos carncva teseos. que!' se trata
do associaç ão j.i, licencia da par,~ rUI1C'~iOlla1'. quer
U03 agrupam entos que se nrmorn pnra uqueue
fim na epocn indicau a. • • • • . • • .
Licença par'l soliula, na época desttneue, aos fulguedos carnava lescos, de vcmcut o-cnnun cío. condu,
zindo uma ou more Pi)SS(),H~ Iantaste dae,

5$000
5$(01)
5$OO(}

\5200
5$00Q

óBOO O

5$000
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Licença

ji!i'"

l'aSSr1j1'll·tes.

carnavalescos.

<iIlSilios
•

•

•

•

•

•

•

•

5:~OOO

•

•

•

•

•

'reemo- de abertura e de encerramento de li vros
de talões de ea.s:~ de penhores .•... , •......•....

5$OOlJ

Pelos mais netos quo prntlcar-, rora as mesmas custas
estipulndus pura o delegado.
~

a." Dos dcíceados de poltcin:

,Issi.lleflda

(!

(!idos

de busca a apprehensão. do arro-

huncnto, de nbertnra de corres o outros moveis,
de damníücaçúo, de avaliação e outros.

8.$000

.1luul'd de hoençn . • • • • • • • • • •
.lssigrlal!ll·a em mandado de intimação, de condncção

e de entrega. .
de qualíüccção .

.~!llo

. . • • •.
••.
l~xa.mo e julgamento de COl'PO de detido, de sanldade, de idade. cadaverfco, de autopsia e outros
/>l!Jl!i/"iç([Q tia cada. testemunha . . •
...
Se exceder de tres horas o tempo da. inquir-Ição de
cada testemunha terá. . . • • • , • .
Julgamento em processo par.\ termo do scuurança e
para prestuçto do fiança.. . • • . • . .

Precatona.

:1süOQ
I~OQ:)

1:j:501l

IIJ..:;uOO
1$500

i'.S500

.':':'~OOO
000

gahlda, ainda que não se rcaltze a diligencln rO(jucrj,h:
Até 4 tcuometros atüui li!! sé-lo da. <!clngll.cia

i 5$0(1)

Alem desse limite • . , • • . . . . . .
Se em continuação etvcr \10 ir a. outros lo""a.re,;, terá
por diligencia que se seguir de suhida de certorro
Havendo engano ou erro do diligeneia, sem 'I ue IL

:;0$0011

parte roquorente dê causa it isso, será a mesma
perto roieva.d'l .te p.~,gll.r custas.
~ :l,Q 00 oSf'rivão:
Autoação •
Apud·actll...
••

'"

..

Autos de aoertnra õc corres ou üe outro movei qualquer, ue uemnc. ,lo ereoramcnto, dcpostto. lmsc:~
n apprehonsãc, de [Irisilo. quullflcação, de corpo

do deíicto, aanhlade, reconnccunento de ca.di\vcr,

de uutopaíu n outros, que a f'scripta não cxeodu
de uma. folha no papel. . . . . . . . .
Por mais cada. folha. no papel escrtpte quo se seguir.
Autos de avaliação l~ de entregas . . • . . .
Busca de autos ou livros, il razão da 1$ por unuo, a~~
trinta anDOS.
Certidã.o em relatoriu
catação pessoal om cartono
citação por carta. . . .
••...
concerto (1 courcrcucla õc Ira~lado,;t (Ill;U't".!. parte
d,.! (üitiu 01,. ruesuru traslado,

1(l$UO,1

0$000

osoco
:lt>l)Ul,I

aemn

:1$'10(1

lo
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§ 6. 0 Par,} as diligencias feiÍll,S fôra da Delegacia a parte
requerente fornecera. condeccão.
§ 7. o &eas custas pertencerão aos peritos nomeados, quer
façam ou não parte do quadro do pessoal da Poltcía,
Art. 233. As custas e emolumentos em processos e ectca
dependentes dos tunceíenanos remunerados da policia. serão
arreoadados em seno federal, como renda da União, tneorr~ndo em responsabilidade criminal (COd. Penal, art. 214)
a autoridade, runccíonarto ou auxiliar que receber qualquer
quantia sob qualquer pretexto.

TITULO XIV
I)i8ll08lçôee geracl!I

Art. 234. Aos Delegados, Commis<larlos, lnapeetores,
Sub-Iospectores e Agentes do Corpo de Segurança. que em dlli·
gencla soffrerem lesão que determine Impedimento de se' viço
ecuvc, será. Iornectdo o necessaric tratamento medico e cteurglco, além da concessão de licença. na fôrma das leis vigentes.
Art. 235. Nocaso do tanecímentc, os nmeraee serão feitos
por conta. da policia. abonando-se á faroilia do morto auxilio
correspondente a um ruca de vencimento.
Art. 236. Os vencimentos do pessoal da policia. são os das
tabenee eenesae.
Art. 237. Os escrivães de policia, para, o etrelto da
aposentadoria, contarão o tempo que tenham servido (lIU outros
empregos de policia.
Art. 238. A internação dos mendigos no. hospioi08 e asylos
eera edmtniatreetvementc autorísada pele Chefe .de Policia 011
pelo Prefeito Municipal.
Art. 239. O prccedtmento em segredo de justiça, bem como
a. tucommuetcabürdede dos indiciados só são permittidOB qnando
as exlgencias do ceec o determinem e será sempre dectarecc
por despacho nos autos.
Art. 240. Como simples indiciados em crimes ccmmuns ou
no caso de pronuncia, serão recolhidos ás fortalezas ou quartela,
á.disposição das autoridades civis :
I. Os mili tares de terra e mar.
11. Os que tenham titulos scrennncoa por qualquer das sscutdadea da Repuhhea,
UI. Os orâcíaea da.Guarda Nacional. da Força Policial ou do
Corpo de Bombeiros.
Art. 241. Os autos de prisão em J1agran~. de corpos de
dellcto e de quaesquer- exames, deverão ser assignados e rubcteados pela autoridade que os presidir.

Al'L ~1"!. Nos casos de prisão em flagrante t1elicto 0\1 d~
haver sido a prisão preventiva. ecncedída, o ínquerttc policia.l
será. eoncluido no prazo de cinco d las eontaooa da data. da
mesma pr-lsão. Píndo esse prazo. será remettldo ao juiz competente.
Art. 243. O tuquonto poliolul sent regulado pelas dispuSI(,'UCS 11<t lei n. 20:)::1 de ~O do setembro de 1871 e Decreto u, 4824
de zz do novembro do mesmo anno .
::i 1.0 Haverá recurso propriamente dito dos despachos
quo concederem ou denegarem a. flançfl; o do seu arbitramonto.
;i 2." O recurso sel'á. interposto, processado e epreensedc
na íustancta superior nos termos e pela. fórma estabelecida, no
.u-t , ~!7,> do decreto u , 5:)61, de I'J de junho de 1905.
l~ :.>'-' tasc rCCUl'SO Slll'á interposto do llespacho da autoridade
pultclul para. o .luiz de ütrono do crime ou para o Pretor, eeufoi-me '" cumpctencia determinada para. o julg'lffionto ou pronuucru.
Al'~, :.l-!-l.yk<lm eatabolecidos para. o Chefe de Policia, LJelegados Auxili.u't~s, Delegados de di:-Jtl'icto e seus suppluntes,
c commíesartos dc 1" c 2·' elnssesç os seectnt-e djS~llelivos que
usarão no exorcícíc de suas runccõcs.
,:; J," O ChtJIÜ til} Policia. usara de uma estrclla de OUI'('.
contendo a legenda. «S:jgUl';J[lça Publica», eecrtpta em ctrcuto
azul sobro o relevo esmaltado tI<.> vermelho c no centro li; coastcllação do cruzeiro.
:::l 2." Os Deto~;l.do,~ ,\uxilhl'e.'! usarão tacnueo tllstio!:tjvo,
sendo o centre em relevo esmaltado de verde claro.
~ :Lo O~ D~IOl{a<l"s de Districtos nsarão do mesmo üts-

uncttvo como centre em relevo esmaltado (lo branco.
1.\ 4." pnra OS commtssartos .rc I~ classe todo o emblema

em prata com os mesmos esruanes e dizeres ao centro igutu's
aos dos Delegados de Dista-tetos.
Para os commtsaartos do e- classe to-lo em prata com
aquellea mesmos dizeres, com o centro liso.
~ 5,G O,~ Suppt-ntea .to Dologa-loa de Dish-ictoa usarão ')
emhícma igllal ao drs'e:'.
11 ü." Os Snpplcutea usarão sõrueutc os seus distãnctlvoa
quuudo osuverem nm commts-ao quo lhos Lôr confiada. pelo
cuere de Policia ou pelua Delegados Auxüíeres.
S 7.0 Todos esses .tísünouvos serão presos á. Japona per
um bnt.io ,]11 ouro 011 (lo IJI':l.t.t. conforme u ctltegoria do rua-

cctouurto.

Art. 215. No Irontesplclc de cada delegacia haverá. uma.

t.t.boleta. com o dtsuco ~ - Delegacia de Pclicía do •..
tendo ao centro J.~: ar:~L' dJ, Rcpubllc,r.

Ui~t.rict"

'

5\)7

Art. :tt6, () sorvíço de policiamento será feito pela Guarda.
Civil e Força Policial. sendo diskibuidos a cada dtstncto os
respectivos dcstacamonsos li disposição dos dcregndcs.
§ l.« Satvo C~ urgente e justificado. os delegados não
poderão pedir auxilio do maior força senão por lntermedic do
Chefe de Policia ou do Delegado Auxiliar de dia.
~ 2. n Os delegados furão ti. diatribuiçâo da força. para o
policiamento du distri,)to, mencionando em boletim tllar-Io cntxado na delegacia os POlltOS om que õovom cstnctonnr 011 pev1'01'1'01' os roncantcs.
Art. 2H. A poltcíu ol'ganisarà do modo especial a 1'('lW08Sàu do alcoolismo. obser-vando além das (!i"pvsiçuc~ dos
arts. 397 c 398 do CUIHgo Penal as soguíutcs (Del'. LeI{. \1. li;:!]
de 3 dejaoetro do I~07. art. 10):
§ 1,0 Sempre que todas as cu-as commereraos de um qual"
telrão onde haja. ccmmercíc de bebidas etcooítcas estejam
ftJcha.das, tamberu a. policia fara com quo ahi cesse Inten-a-

mente o referido commcrcío, punindo os tnrrectores com a
multa inicial do 100:0;: a primeira. voz, o do dobro da, ultima.
cobrada, 000 cada reincidencla, entendendo-se que para esta
necaneecnc especial qualquer- nutortdarte t-rc jnl'isdicção em
todo o DH~tl'icto podoruf •
§ 2,0 Os klosquea eollocados em frente rto qunrtetrõee ondo
ha.ja casa de comrnercto cousiderem-ae incorporados a alias para
os fllfeitos deste artigo.
~ 3." xãc se incluem nas di~posições dost'l artigo as cagas
de b~bida:s. que êcam 110 interior de cíubs ou theatros, cujo ucceeeo eó é pormittido a quem fi',r aceto do refori-Io ctub üu tiver
ingresso par!!. assistir ao escecteeuto, salvo si se demonstrar que
o elub ou o espectecuío são apenas accessortos que servem como
pretexto para a. vende (lo bebtdus , que o ramo principal do
é

negocio.
§ 4.0 A ceseocac do commercto .loJ bebidas crcooucaa não
impede que os botequins, confeitarias e outros estebetectmentos
que também as vendem, continuem a vender outras bebidas não
atcconces, café, ché, etc.
§ 5,0 Sempre quo em uma casa de bebidas aícoolteaa se
faça. prova do que alguma foi ontrc.>;uc a qualquer menor ou
para beber ou para tevac <\ terecrrns pessoas, quer ausentes
quer presentes, o dono íneorreet ni\>l lllultas previsttts 110 puragrapho primeiro.
§ 0,° Na prohibição do § 5" não se incluem 08 caixeiros
menores. quenao em serviço no interior dos estebeíectmontos
em que trabalham,
§ 7. 0 O processo par-a imposiçã." das muttas seru o estabelecido DO art. 6° da luí n . 628 do ~8 do Outubro de 1899 combinado com o art. 12 ~ 2" n. 2!i;\ loi n. !:138 de n ri" [aneiro

,lI' !fJO:;.

.\rt. 24". Os peritos que runcctouercm e.,;·oflido em exnmesl
011 autos do corpo de detido que exüvm competencía especia
etbeua s runccões do Sorvi~.o Medico Legal, perceberão as custas

reapeat vee, pagas pela Polícia.
lrt. ~m. A' caixa. de âscellsuçâo, que ficará sob ti, responeablhdudo 110 tnesour etro da. Polida, serão, rnouíee te guia. visa-Ia
res adiantados
pelo 2" Delegado Auxiliar, recoluidaa por 'trimestes
as casas de
as qcotas de 2;-,0$ mcnsaes a quo são obrígad
s.
penhore
sobre
ompeesttmos
Paragra pho umeo. POI' esaa Caixa serão pag-as as gratifica,"
eões a que têm direito os roapectívoe âscaes, cujo numero eera
desde logo fixado pelo Chefe do Policia, a quem compete no.
mcat-os.

Art. 250. couüou arn em vigor as leis e decretos relativo s
policial não revoe Regula mento.
gad,,~ oxplielt a 011 virtualm ente pelo present
contrar io.
em
ões
.u-r. 251. Revoga m-se as disposiç

:i. orcanís eero, adminishaç.'iO e processo

nIMI't. >Jlçõe'l t.·UIl@ ICol·in' l

Art.j?5 2. As primeir as nomeações de rnedíeos serão feitas
na. rõrrua do art. 15e eeua paragra puos, excepto para os togates
indede director e peeíto cbtmicc, que poderão ser ncmeadoa official
pendent e de concurs o, desde que Já tenham dado prova
UI! SUl, compet eccta tecnníc a.
derem
~' I." O concurs o para o provim ento das vagas quase
no
no se 'viço Medico Legal será anuuac íadc em o,li tal publica doão.
Di(1.T'" Oflicial. âxando -ae o prazo de 15 dias para a tnecnpc
aproveu edos
~ :..:." Os actuaes meürcos legistas poderão S6l'
independente do concurso,
de
:'.rt. 25~~. Nas primeir as nomeações de commíesanos res
I" e,'!;' ciesses. poôeeão ser aproveitados os actuaes tnepecto
socoí maes, sondo as demais vagas preencbtdea por concurso. do
<lCCO 110 COIll o disposto no art. li e aeua paregra pbos.
vrt . 254. Poderão SOl' aproveitados os ectuaes Delegados e
Escrivõ es, cabendo ao Chefe (le Policia ctaesí ncet-os nas rospecuva- enrranc tas.
>:' I, o Os escrivãe s que gozarem de vneucre .teõe o Dão rorem \pl'ovoitados, serão declara dos em dlllpollibHidada.
es poderão SOl'
~: 2." As pt'tmuir as nomeaç ões de escrivã
os,
feif.a!< Iutet-ín areentc, prestan do, entreta nto, os nomead
por este
para que se tornem oüectiv os, o concurs o exigido perda
do
Rogl'::; mente no prazo do GO dias, sob pena da
legar •
.\rt. 255. Para os demais earg'os, M prtmete as
.
indepsu dem do cuncurso.
(ln ID07.
1l1:l1','O
tu, (la .rnnerro, .'ln ,'~

nomo:\çõo~

.,'

AcroS DO PODER EXECUTIVO

Dlstrlctos Pcllclaes
I." cendetecte ....••...•.• , ...•..•.•.••.•••

3" Entrano!"

4. 0 'nradeutos
.
5. São Jose
.
6." Gloria..•......•.......•.••.••.....•.•. ·

»
»

2." sente, nua..•................ , .•...... ,
3. 0 aaceamento •..•••..••••.••..•..•••.•..•

»
»

0

7.· Legôe

»
»

..
.

»

9.· Espirito Santo
10.· São Christovão

.
.

lI." sauae
12. 0 Santo Antonio

,.

»
»
20. Bntraneta

8.0 Gambôa.

»
»

.
13.· Santa. 'rnerese••..•...•.•.••.••.••...•.•
14» Santa. Anna
.
15.· Engenho Velho
·
16." Andarahy

»
»

»

.

17." 'rüuce •••••.•••.•.•••..••••.•.••.•.•.•.•
18. 0 Engenho Novo
.
IfI." Meyer .•...........••.•...•.•.••.•...•..
0
20. Piedade
.
21.· oevee
.
22." Inhaúma•••..•....•• _..•.•••.•••••.••..
23." Iraj1l.
"
.
24." Jacarépagué,•....•....•••....•..•.•...•.

»
»
»

»
I" F.ntrancia
»
»

25." Campo Grande.••.•.•.•.•..••.•.••..• ,.
26." Guaratiba •••.•••.•....•...•.•••.....•.•
27.· Santa Cruz.•••.•..•.••••..••••.•••..••.
28." Ilhas

'" •.•••...••••...•.•••••.•
1° -

•»
»

»
»

DISTRlCTO DA CANDELARIA
3' Ent;ranch.

Ccmpteheude os Iogradourea publieos seguintes:
Rua da AUandega (da. rua. Primeiro de Março á rua dos
Onrivos) .
Becco dos Barbeiros.
Becco das cancettes.
RUa da Candetarfa (da rna do Hoapiclc á rua Theophilo
Obtonl) .

Avenrde Central (da rua Sete de setembro á. roa Thaophllo

OLtoni).
Travessa do commercío.
Rua Coronol Moreira ceeee (do Mar li Avenida. Central).

(,00

ACTOS no

1'0DEI~

EXliCUTIVO

Rua (jenoI'.~1 comere (Ih l'lI:t vtsconuc de ItalJorahy ã rua

dos Ourives).
Rua do Hospicio (da rua Primeiro de Março .i rua dos
Ourives).
nua Juliu CeS:lr (da rua, soto de setembro ri run Coronel
Moreira oesan.
uecco da Lapa.
Preea das Marinha-r.
Rua do Mercado.

Rua dos Ourives {da Avemdn Central â rua Thouphilo

ottonü.
'reavessa do Ouvidor.

tcuu, Primeiro i\q Março (,h pl'a~;1. Qllinzr: ,Ie ,\,)vemIJl"l:'
1'1111 vísconde do Inhaümnj.
Praça. Quin:w de Novembro.
Hua. da Quitall,h (da rua Sf)\e 11f~ geteururo i.t. rua 'ruooplnlo
Ottoni).
Rua do jtosurto (LIa praça das Mertnuaa á. rua do! Ou, i-ívee).
Rua. de S. Pedro (Uil. rua Visconde de ltabol·a,1JY:i. rua dos
Üur-ives},
Rua Sete do Setembro (du prnçu Quinze do Novembro á

rua dos Ourives).
Rua 'rboopbtto Dttom (da rua Visconde de ltnb.rrahy ãrun
dos üunvcej.

'rravossa uo Tinoco.
Rua Visconde de

<,.,

llal>ol·(lh~v,

0I$T&101'O f)g S.I.NTA RITA

õomprehondo os !(lgl'àdotlros publícos seguintes:
Rua xci-o.

Rua dos Andradas (,la rua Marechal Floriano
conceição) .
Roa dos aeueütcunos.
aeceo de Bragança ,

rH)

Morro da.

nua camorino .
Rua da candelaria (da. rua j'beopbí!o ouom rt rua Conselheiro Saraiva) .

.1\ venída Central (da praça Vinlo e Oito de setembro :"t. rnu

Tlloophilo Ottoni).
ncccc do CIcto.
Roa Coelho o Castro.
Ladeira ua. Conceição.
Rua Conselheiro Saraivu,
'rravoeea ccnsctherco Saratvn .
Bécco do Consulado.

ACTOS DO PODER EXEOUTIVO

GOl

Traves A Coronel Julíão,
Largo do Deposito.
Becco das J<:scadinilall da Conceição.
Rua do Escorrega.
Ladeira. Felippe Ncl'Y.
aecco do Freitas,
Rua. Funda.
Ladeira de João Homem.
Becco de João lgnacic ,
Beeeo de João José.
Rua do Jogo da Bola.
Rua Matto Grosso.
Travessa. Matto Grosso,
Ladoiru do Morro do veuone c.
Rua Municipal.
Travessa. do ouvcrrc ,
Rua. dos Ourives (da rua 'rheopuüo Ottoni ,i. rua Acre).
Beccc do Patriot a,
Rua. Pedra. do ser.
Ladeira de Pedro Antonio.
Rua da Pruínua ,
Rua. Primeir o de Março (th rua. Visconde do lnneum a à
ladeira de São Bento.)
Rua da. cuttand e (da rua Tbeophilo Obtoni á rua de São
Bento).

Largo de santa Ritn ,
Travess a do Santa. nne.
Ladeira. de São Bento.
Rua de São Bento.
Adro de São Francis co.
Rua de São Francisco da. Praínha ,
Largo de São Francis co da. Prainha .
Rua da Saude (da praça Vinte e Oito de Setemb ro á praça
Munici pal).
Rua Senador Pompeu (da rua vaseo da Gama á rua
Camerioo).
Travess a do Sereno.
Rua Vasco da Ga.m:.l. (da rua Senador Pompeu li. rue Marechal Florian o peixoto ).
Praça Vin'o e Oito de Setemb ro.
Rua. Visconde de lnhaüm a,
3" -

DISTRICTO DO SACRAMENTO
3' Elltra nc'n

compre hendc OS logradouros publíeos seguinte! :
Rua da. AIrandega. (da, rua do>: Ourives á. rua do sacremonto).

lI02

acres 00 POm·:Il EXF.CU1'\VO

Rua. dos Audrndas (da. praça Coronel 'remartndc li. rua Ma

recuar stonauo peíxcto).
necco do Bom Jesus.
Rua da. Carioca.
Rua Oorenet Moreira. Casar (da Avenida. central 11 praça
Coronel Tamarindo).

Praça Coronel Tamal'indo.
Travessa Dias da Costa.
Beccc do Fisco.
Rua General Camara (da rua. [los Ourives ti, rua do Sacramento).
Praça. General Osono.
Rua Gonçalves rnas.
Rua do Hospício f da rua dos Ourives á rua. do saceemento)
RUR Luiz do Camões (da praça Coronel Tamarindo á rua. do
Sacramento).
Rua Marechal Floriano Peixoto (do largo de Santn, Rita á
rua camertno).
Becco do Rosario,
Largo do Rosario.
Rua do Rosario (da rua dos Ourives á rua da Urugueynnaj .
Travessa do Rosario.
Travessa de São Francisco de Paula.
Rua. de São Pedro (da rua dos Ourives á rua do Sacramento).
Rua Senhor dos Passo, (da rua dos Andradas á rua do Sacramento).
Rua Sctedegetembro (da Avenida central á. praça Tiradentes).
Rue Souza. Franco.
Travessa. do 'rneaero.
Rua. Thscphllc ouont (da. rua dos Ourives á rua. Vasco da
Gama),
Rua. da Ilruguayana,
Rua. Vasco da Gama [da rua. Luíz de oamõee á. rua Marecbal
Floriano Peixoto).
40
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DISTRICTO TIRADENTES

õornprohendo os logradouros pubilcos seguintes:

Rua da Alfandega (da rua. do Sacramente) ã. praça da. Repubuoa).

Rua. B.~rbara de Alvarenga.
Travessa das Beltaa Artes.
Beoco da Carioca,
Rua de, Constituição.
Rua General oamnra (da fila do Sacramento ;\ praça ela
R.epnblical.

acres 1>0 l'01>Cn

~:u;cu

003

nvo

Rua do Hosplciu (da rua do seeeamentc á pr!LÇ& da Repu·
bltca],
Rua Luiz de cemões .
Rua Luiz Gama.
Rua. Marech al Florian o Peixoto (da. rua. do Sacram ento á
praça da ttepublica).
Rua. Padre José Mauricio.
Rua do Sacram ento.
Travessa. de São Domingos.
Rua de São Jorge.
Rua. de São Pedro (da rua do Sacram ento à pr&Ql\ da Republica).
Rua do Senhor dos Passos (da rua do Sacram ento ã. praça da,
Republí ca}.
Rua Silva Jardim.
Praçl'.Tei:r.eira de Freitas.
Beccc do 'rhoeou ro.

Praça Tiraden tes.
Rua Tobias Barreto •
.')" -

DISTRICrO DE SÃO JOSI~:
3' Ent.rn neln

•

Comprehende os logradouros publicoa seguint es:
Largo da A88embléa.
Rua da Assembléa (da praça Quinze de Novembro ao Largo
da Carioca ).
Rua Barão de Ladarío .
Rua. Barão de São Gonçalo.
Beecc da Bntalha ,
Largo da Batalha .
Rua e Caes Pnaeou x.
necco do Campo dos Frades,
Largo da Carioca .
Beccc do Carmo.
Ladeira do ceeteno .
Praça do cesteuo .
Rua do CasteUo.
TraveSlla do castelío ,
Becoo do ceyeu.
Avenídu Contrai (da rua Sete de setemb ro Avenlola Beiramar).
Rua. Chile.
Rua Clapp.
'rreveeee costa Velho.
Rua do cotoveü o.
Rua. Dom Manoel.
'rravces a Dom Manco!.
ã

,o.
Travooaa l)(>sornbal'gador vlrtato.
Praça. Dona. Coust&nça..
nua. Doutor Joaquim Stlva (da rua Theotonio neseaae á. ladeira. de Santa. There1.tl.).
Rua Evaristo da. VeigR-.
Praça FOrr'uil'3. Vianna.
uecco dos serretros.
neccc da Fidalg a.,
aeccc do Ouindasto.
nua Juüo oeserçía rua Sete \Il~ seeembro á ma de São
Largo da. Lapa.
Rua Luiz de Vasconcellos.
areco "Iauool do Cervathc .
'rravessa Marques uc Carvalho.
Lntgc de

.J{'s~).

Ml~oric'{}l'dia.

Ladeira da Miserfccrdia,
Hua da. Misericordill..
Travessa. dü Mosqueiru,
Bcceo do Moura.
Largo tio xroure..

uecco da Musictt.
Travessa Nattvídadc,
Rua dos Ourives (da rua Selo UH xetarubre

ã

rua do São

Josq.
'travessa do Paço.

Illl;.~ do Passeio.
Rua da Quitanda (da rua do São JO~I';l rua sete de Setembro),
Rua Santa Luziu.
Travessa Santa. Luzia.

Rua de Santo Antonio.

J ,adeira do Santo Antonio.
Rua de são José.
Tl'avo·sa de São sebasnão.
Ladeira do Semrneetc.
Ladoira Senador Dantas,
Rua Senador uenees.
nocco do 'rneeerc.
nua 'rbeoeoutc Regadas ,

Rua do Trem.
Rua Treze de Ma.io.
Rua vrsconne de êlf1uaognapf'.
6°-DlSTRlCTO DA OLORl.-\
:3~

Enl.rnneh.

Comprebende OI logradouros publíecs s(',lI'uin!(\<o:

Rua Alice.
Rua AlIiança.
Rua Almirante Tam:mdarlÍ.

Al;IO~

DO PODER EXIiCIJ'J,'I\'O

60ó

L&c!elra do Ascul'ra (dll. rua senador octevteno aM o alto
do reservatorio do Morro do logles).
Rua. Barão do Flamengo.
aue Barão de Gu..ratyba.
'rrevesse Barão de Guaratyba.
Rua. Barão de lcarahy,
Avenida Beíramar- (do 'runnel da City ao começo d,\ Pl'tl.h\
de Botafogo).
Largo do Betíeario,
Rua Buerque do Nacedo,
Rua. cerêoec Junior.
Travessa Carlos de Sá,
Rua. Carvalbo de Sá.
Rua do ceuete.

Ladeira cerro cera.
Rua Cbristovão Colombo;
Rua Conde de Baependy.
Rua cceetanuuo.
Tl'aVeSlfa COnstantinoooetuo.
Rua Conselheiro Andrade Pertence,
Roa Conselheiro Bento Lisboa.
Rua ccneeíaeteo Pereira da Silva.
'rraveeea õotegípe.
'travessa Cruz Lima.
Rua. crueetro do Sul.
Rua. ne, Corrêa. Dutra.
Praça. Duque de Caxias.
Rua Enphrasio correta.
TraTa38a. Fernandina.
Travessa Ferreira.
Roa Ferreira Vianna.
Praia do Flamengo.

Ladeira da Gloria.
Rua Guanabara-.
Ladeira. dos ouaeerajes (da '1'U<1 senoãor- Oesavíanc
marco da cota. 170).
Rua Ronorio de Barros,
Rua Indiana.
Travessa .renuerte.
Praça Joeê de Alencar.
Rua das Laranjeir'as.
Rua do Leão.
Rua Leite Leal.
Rua Maria. Emilia.
Rua. Ma.'tQ,uaz de ebraates,
Rua Mart.ios Ribeiro.
Rua. Nery seeretea,
nua PlLIl908 Manoel.
Rua Payaandú,

a~

O

Rua Pedro AmarieQ.
"
l:.!.~ej~·<:, do Pê!x(lto (dal'ca llldiJ.oaate v marev dllo 'cora 1l5).

l\OO

Rua do Pinh eiro .
aecco do Pinh eiro .

Rua Ret iro do üue uab ure ,

Becoo do Rio.
Rua do noso .
Ladeira, do aus seu .

Rua do aueeen.
Praça. São Salv ado! '.

Rua. senador Corroia.
Rua Senador Este ves .lun ior,
Rua. Sen ador Oct avta no,
Rua Senador vee gue íro,
Rua soar es Cabral.
Rua suvctre Martins.
Trav essa . dos 'rem oyca .
Rua Tavares Bastos.
Rua Ypí rang a,

'rrev essc Ijm telln a.
7o-D IST RIC TO DA LAGOA

s seg uint es:
comprcuende os logradouros publica
Rua Alm iran te Gonç",!vos.
Rua. Ae ntta Oariba.ldi.
Rua Assis Bueno.

Rua. da. Assumpção.
Rua Bam bíea .

Rua Barão de Itam by,
Rua. Bar ão do Rio Bon ito.
Rua Barata. Riboiro.
Rua. Barc ello s.
Lad eira do Barroso..
Rua Barroso.
da prai a do .I:Iotafogo 6111
Aveni.da. Beira. mar (da. esqu ina
diante).

Rua Bolf ort ROllO.
Pra ia de Bota íogo .

Rua. Buarquc.
Rua Bulhões Car valh o.
Rua Conde de Iraja.. '

Rua Constante Ramos.
Rna Dona Ann a.
Rua. Dona cart ota.
Rua. Dezenove de Fev erei ro,
Rua Delf im.
Rua Dona. Car olin a.
Rua. Dona Con etan ça ,
Rua. Dona Mar cian a.

601
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Rua Dona Martaan a .

Rua Dona Pottsen a.

Rua. Dona 'rbereea autmae ãe-.
Rua Doutor Araujo eondtn.
Rua Doutor Domingos Ferreir a.
Rua Doutor Pereira Passos.
Travess a Doutor Muniz Barreto .
Rua Doutor Sá Ferreir a.
Rua Doutor Souza Lima.
Rua uuvtvíe r.
Rua Elvira Machado.

Rua Faruuí ,
'travess a Fernand es.

Rua. Fernand es Guimar ães.
Rua. Ffalho ,
Travess a Figueir edo.
Rua Figueir edo Magalhães,
Rua. Ftonen c Peixoto.
Rua General Menna Barreto .
Rua General Polydor o.
Rua. General scvcna no.
Rua eoutert .
Rua Guimar ães Caipora .
Rua. GUlSt<JoVO Sampai o.
Rua Haritoff .
Rua Hilario de uouvsa.

Rua Honortna.
Rua Humaytá. (da. rua voíuutartos da
ras 43 e 56).
Rua da. Igrejinh a.
Rua do Jnhunga.
Rua rpencme,
Rua Itapími rtm,
Travess a João Affonso.
Rua José Aneble ta,

'rravoese da. Lagú,~,

Becco do Leandro .
Ladeira do Leme,
Largo dos Leões.
Rua Mu.ia. Lacerda .
Rua Macedo Sobrinh o.
Praça Malvmo Reis.
Rua Marechal Níemey cr ,
Rua. Maria Eugenia .
Rua Marinh o.
Rua Marque s,
Rua. Marque s de Oüude,
Rua. Marti m Affonso.
Rua Ma.rtins eeeretc a,
Rua. da Ma.triz.
Rua do Mundo Novo,

Pa.tri~

até os nume-

ll..
H ue NossaSeuuora da. Copa.o..'tl \).111
\Cl\b~!H.
Pra ia do xos sa Senhoril; du Cnp'
Rua. Nove de Fev erei ro.

Trav essa Oliv eira .
Rua. Oüv etra Pausto.

Rna. OUo stm on.
Rua Padre Anto nio Viei ra.
Rua. das Palm etra s ,
Larg o do Pasm ado .
Rua. da Pass agem .
Rua. Paula. Frei tas.

Rua pau liuo Fern and es.
Rua da Pied ade.
Rua. Pinh eiro uutm arãe s.
Rua. Qua tm de Sete mbr o.
Rua. nou oípu oua utes .

Praça Sacopeuapan.

Rua Salvador Corr ê,t.
Rua Santa. Otara.
'tvavessa sen ta Mar~'t1'i,h\
Rua sao Clnmonto ,
Ru,\ São João Bap tista ,
Rua São Man oel.
Prnin. da gaud nde ,
Itua. Scrg i]l('.

Rua Silva. Tolles ,

Rua. 8117.lI;no.
Pl','1,c:a suzano •
Rua rbem r; l10 Sou za .

Rua rone toro s.

Rua do 'run nct,

Rua ven ade rcs.

Lrtdoirn. da Vill a Rien,

!tull. Visconde do nare vcn ae.

Rua vrscende do Rilva..

Rurt Voluntal'iOB d/I. Pat rh.•
Praçn, drt Vigill..
Pra ça Vin te o seio; de .ran ouu .
,,"," -

flISTRICTO D1\ OA'\lRO.\
:ta Enh 'nn cln

com preh ond o

lll:!

logr adou roll pubt lcos

ttua da ame nca .

Rua Atti lia.
Rua. Bar ão da. Gambúa..
Rua Bar ão de São ren x,
Lad eü-a do Barl'{JllU.
'rru vcss a Bar ros eobrtnuo.

;>{'611inf,e.~

:

ACTOS 00 PODEE EXI!CUTlVO

Travessa. sca-vts ta,
Travess a BrHo Teixeira .
Rua dos Cajueir os.
Rua capitão Senna.
Travess a Capi1ã.o Senna.
Rua Carlos Gomes.

Rua
Rua
Rua.
Rua

oommendador Evora ,
ücmmendedor Leonardo,
Conselheiro João Cardoso .
Coronel Pedro Alves.

Rua Deolinda..
Travess a Dona Felicida de.
Rua Dona, .roaquín a.
Rua. D011a. Lucia ,
Rua Doutw João Ricardo (da. ru t Senado r Pompeu ao
morro d 1 Provide ncia).
Rua Doutor pu-agíb e.
Rua. Doutor Rego Barros.
nua Engenh eiro .\.raujo vtannn.
Lad-dra 'Io Fat-la ,
nua. d;1, Gamuúa (,1;~ ma da Harmon ia rua da. União).
Rua nencrct catdwe n (da nn tI'H oajuctro s á rlla. senado r
á

Pompeu).

tcua eeaeret Gomes Carneir o.

RIIa Marcíh c Dias.

R;lCCO do Mentlon ça.

Ladeira do Mendonça,
Rua. do Mor-re da Providc uci.r.

Rua

~ront'Alvel'n'"

Roa Orestes.
'reevesse, das Partilh as,
Travess a do Piuhen- o .
Rua do Pmto ,

Pr-aça Santo chrtsto d,'8 "'filagros.
Rua S,wt') Christ') 1I,'s MHagre.~.
Rua Sar'a.
'rra.vcssa gare ,
Rim Senado r Pompeu (da rua camertc o li rua tia .\mcl'k
a).
Tr'a veasa Souza.
Rua. da, União,
Rua Vir:lal de ~egroiros.
Rua Visconde da Gavea.,
D'> _

Compr~hend()

DBTRIC TO DO ESPJRlT O SANTO

os Icgrado uros pubhcoa seguint es :

ll.u..t Barão do Pnrropu lis (da 1'11;1, do Bstreuc n.ti~ o marco
da. cota. 80"').
E~ecllt;vo
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'jrav osse Barão do Petr ópo lis.
Travessa. uart oza .
'trav essa do aest os.
rua. Visconde 110 Sepuoahy
Rua Benedicto Hyppoltto (da.ujo)
.
Ara
rua Dona Laura. do
'trav essa cam etro .
Rua-de Catumby ,
Largo de Catu mby ,
Ruu do ctnc uoi- ro.
Rua. Colir.a,
Ruu, com rocr ean te \;;\1'~':ly (,1,(
rua São Lcopoldo.}

l"~<t

~í.

Yi'C'!l,I c ué !Luio'\. ~l

Rua. con seru etrc Per eira Fran co.
Rua dos Coqueiros.
'.>0 para baixo).
Rua úo crcz etro (110 mar co da cota
,
ha
Cun
do
Rua
Rua Dona Car olin a Rcydner-.
Rua Don a Cecilia.
Rua uona Emí lia Gui mar ães.
Rua Dona Eug enia ,
Rua Dona Juli a,
Rua Dona. Lau ra do ArJ.ujo.
Rua Dona Min orvi na.
'rrav csse Dona Rosa ,
Rua Dou tor Affonso Cav alca nti.
Rua Dou tor Agro.,
Tra.vessa Doutor Agra. Filho.
Rua Doutor Aristides Lob o.
Rua Doutor Campos da Paz . rua visconde de ítaú na ã. ruo
RU::t Doutor curr no Netto (da
Frei can eca ).
Rua Doutor Mat t"s Rodrigues.
Rua Doutor Pessoa da Bar ros.
Rua. Doutor Rod rigu es dos San tos.
Rua Doutor Souza Neves.
Rua. Eleone de Alm eida ,
ueiros até ~ ultima. volt a
RUa Erm elin da {da rua. d06 Coq
201.
D.
to
prod
junt o &0
Rua. Bstccto do Sá.
Larg o do Estaeio de Sã.
Rua do l<;strella.
Rua Fari a.
de Scpucauy â rua EsRua Pret Caneca (da rua. Visconde
tacto de Sá).

acc.uoncaívee.

Rua üou lert ,
Trav essa Guedes.
do de Sá. ;1" rua Aris tiRua Haddock Lobo (do larg o do Esta
).
Lobo
des
Rua. Idal ina .
Rua ltap irú ,
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Rua João Ventura.
Rua José Bernardino.
Rua Laura.

Rua Leurtndo Rcbello.
'rrevosse Leste.
Travessa Lopes.
Rua Machado Coelho.
Rua Magalhães.
Rua Major Freitas,
Rua Maria roeõ.
'rrevesec Marietta.
Ru<J. Migllcl de Frias.
Rua Miguel de Paiva (da. rua dos Coqueiros ao canto da.
rua padre Miguelino).
Rua do Morro.
Travessa do Navarro (tia rua. do Nava.rro até o marco da
cota 80).
Rua do Navarro.
Rua Nery Pinheiro.
Rua Nova de São Leopoldo.
Travessa Onze de Ma'o.
Rua. Padre Míguellnho.
Rua Paula Ramos,
Travessa da Paz.
Travessa Pedregaes.
Rua Pinto do Azevedo.
Travessa dos Prazeres (da rua dos Prazeres até o marco
da cota 160).
Rua dos Prazeres.
Rua Presidente Barroso.
Travessa do Rio Comprido.
Becco do Salgueiro.
Avenida Salvador de Sá (da rua]Visconde de Sapueahjrua Frei caneca).
Rua Santa Alexandrina.
Run Santa Maria.
Rua Santo Alfredo.
RuaSaotos Rodrtguea.
Travessa Santos Rodrigues.
Travessa São Carlos.
Rua São Carlos.
Rua São Claudio.
Rua São Diniz.
Rua São Frederico.
Rua. São Leopoldo (da. rua Visconde de Sapucaby 4 rua Nova
de São Leopoldo).
Rua São Luiz: (Estacio).
Rua São Luiz (Itapirll).
Rua São Martinho.
Rua São Roberto.
Tra.vessa. senhor de Mat~osinh01l.
â
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Rua Sen hor do Mattosinhos.
Rua 'ruo mea Rabflllo.
Rua. Vale nça. ,
Lad mra do vtan ue ,

a.
Rua vrecoudesse de ptra astn uug
Rua Visconde de Amoroso Lim a.
Rua Visconde do Dnp rat.
visc ond e de Sap ueab y á
Rua. visconde de ttaü na (da. rua.
s).
FI'ia
rua. Miguel de
a,
Rua Visconde de Jequ íttnhyouh
rua vtseon.tc de tteo ns
Rua Visconde de :::apucah (da
á rua Frei can oca i.
Rua Vist a Ale gre.
Tr avu-êa Vist a Aleg re.

icos s guu ues :
ocrupreucu.te os logradouros públ
Rua JI.bilio.

Rua. .\Ieg rill.
Trav essa Aleg rin .
Trav essa Alic e.
Rua Alm iran te Mu- iath ,
Rua vtvc s \Iun tes.
Rln .\maZOD[\~,

Rua .une üa ,

Rna Arg enti na.
Praça Arge ntiu e .
Rua Adi a.
Travessa .\Yl'(}'; Píut o.
TI aves sa Aze vedo .
Run, Bdl a .to São João .
f{llõl Bom üm.

Prai a tIo Cnju.

Rua da. Caix'), d'Az ua .

Lll.l'go du t 'ono ene ,
RIlJo CapH'-I{) Feli x .

l:1.ua l,'(l;pitão Sa.Iornâo
l'e.l rcgu lbo} .
Ru.r Cari dade .

(<I)

I'tl'gu .ta Caucoll-t ao ,-l,.lto .tc

Co ncC' lb â rua
!tIU ('h;IV<JS F:ui " (do Im'g" (la
ínu.
potd
Lco
de
'!e
COD
R\l'~

:\ratf.onl'O~so).

Rua ooi- ueno ,
Rua Coronel Cab rita.
Rua Coronel cn-n etro do Camopos.
(,L1. rua Pe.t ro h-o â praç a
Rua Ocr-me! Figu üil'a de Moll
).
seca
Fon
da
oro
ucod
l
Mar echa

ACTOS 00 PODEa EXECUTIVO

Rua Coronel SoIIZa. Vale nte.
Rua Coruja..
Rua Gost3. Guimarães,
Rua do ccrt ume .
Rua curaau.
Rua Dom canos.
Rua Dona cen dída .
Rua Dona Clar a.
Rua Doutor Perr eíra «e Ara ujo.
Rua Dou tor Sà Frei re.
Rua ema nctp acão .

Rua Emerenctena.
Rua Esco bar.

Rua Esp eran ça.

Rua Fari"- Brag a.

Trav essa Figu eira do Mellu.
Travessa Pilg ueir as.
Rua. Fonseca 'reu es.

Rua Frol ick.
Rua. Gen eral Arg olIo .

Rua General uru ce,
Rua, General Gur jão.
Rua oen cr.u Sampaio.
Trav essa Ida.
Praç a da Igre jinh a.
Rua da. IgreJilllla.
Rua .ranueet.
Rua José oremen:e.
Praç-a e Pr.cln dos Lazaeos,
Rua Liberdade.
Rua Lima Bar ros.
Travessa Lopes.
Rua Lopes For res.
Rua Lopes süv a ,

Rua Major- Fon seca .
Trav essa Manold pint o.

praç a Marocll'll Deodoro da Fcnseec•
.
Praç

a Mar echa l Pint o Peix oto.
Rua Marie~ta.
Rua Min eira .
Rua Mourão do vatt c ,
Praia. das r'.umou-as.

Rua pera ua .
Rua I'arquc-.

Rua Pcu ta e suv a.

Rua do Progresso ,

Rua do Reu ro Saudoso.
Pra ia do Ret iro Saudoso.
Rua. Rica rdo Machado.
Travessa Santa Cathat'Ina ,
Rua. Santos Lim a.

613

seca. 'I'ullos ató c ruar ),
uuu do São cbrt stcv ão (do, rua Fon
ão.
pra ia do São Ourtstov
Lad eira de São Janu erto ,
Rua de São Januar-io.
RUl~ Sen ado r Ale ncar .
Rua Tav ares üuc n-a .
Rua. Teix eira Jun iov.

Rua I'res aocces.

Rua Tuy uty.
Rua ümt cutn a.
Rua. do Via nna .
Run, Viei ra Bue no.
Rua vtüc tu .
Ruo!' Vinf,., Cinco de xtar co.

~,

l;;n t,·" nci: .

lic'1~ <"[I[;\I\I)!, S ;
Compl'c\lcllolc cs logr adou ros I'u ~
s.
IWa cons erue tro zacnartu
Rua CoA:!' Bar ros.
IVl!Io Cunha u u-uoze..
Trav essa Cun ha Mattos ,
Rua Don'Annn Ncs cwe uba s.
aecco das Escadinhas.
amento.
Travessa. das gacadtcuas do Livr
nmo nto.
Lad eira daa Esca dinh as do Ltvr
nto,
uecco das Escadinh..1.S do Livr ame
dc rua d '. It.n-rnonta ).
Rua. da Gem b.a (do mor ro da Sou
l'rtl.ça da. Har mon ia.
ã

Rua lIa anrmoma.
Rua Jose alva res.

Rua. Loonclo de Alb uqu erqu e.
Lad eira (lo Ltvr arnc nto.
Ru:J. do tavc amo nto •
Ltd eira Mad ro de Deu s.
uccc o da, Mad ro de Deu s.
.
Rn:~ l\hj or Pint e Sn yâo
íura Mig uel Say iio.
Rua. do Meu te.
Trav essa Mcr eira ,
Larl cira t!o Mor ro ,\3. Saud o .
Prnc n Stun tctp at ,
RuI. Noe ruin ,
Rua, 110 Pl'OP(),~it(),
IW;t uoe , S'l.yi\o.

' li 111'aç: ,h l Iarrr .oni a l.
uuc Ih Su.ndc (,h pr:t:;" 'clun lclpa
Rua scguude..
uecc o Sem Sahf da .
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Comprchcmle Oi Iogeadeuroe pubtíccs seguintes:
Travessa do Bandeira.
Ladeira do Castro ( da rua do Riachuelo
baixo do grande vladuoto }.
Rua Costa. Bastos.
Praça Dona Antooia.

at,~

o »arco em

Rua Doutor Menezes víotra.
Rua Fluminense.
Travessa Fluminense.
Rua Francisco acttsaeío .

Rua Francisco xturaton ,
Rua F;'(~i caneca {da pr.tça. da Republic.i á r-ua visconde

do gapucahy l.
General Oaldwull (da, rua Frei
Senado l.
Run Gomes Freire.
Ru~t

Cuneci :i i-na do

Praça dos ocvcmencres.
Rua Jos-' de .vloucnc.
Rua do Lavradic .

Rua 'MOnte Alegre {dn rua do Rlachuclo at·; 0"1 ns , 10 e 61).
Travessa xturctor-í ,
Rua da" Neves.
Rua do Parnjso.
Rua Paula )'Iattos.

Rua Prefeito Barata.
Rua da Relação.
Rua. do Rezende.

Rua do Riachuelo ,
Avenida Salvador de Sá (lia rua Proi Canoc vâ rua
conde de Sapucahy ),
Ladeira de Santa 'rueroea.
Lartelra do Senado;

Vi~-

Travessa do scnato.
ncu do Senado.
Rua Silva Manoel {da rua do Rezende até os ns . 68 e SI).

'Fravcs-a do Tor-res.
nua vtscon.ío (10 Rio Branco.
Rua do z ,

m-c-nrs'nucro DE
~,

S.\NT ,\ T[JEltEZ.\

Entl"Rncla

Co.'npreben<..le os Iogra-íouros públicos 3Dguioks:
'rrcvess.c Alice.
[(lIa Apraztvel .

AL:l'J5 D') l'OD<;R EXEnJTlY O
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Ladeira do Ascurra ido alto do aeserve toeto do Morro do
Ingtez até a rua do Aqueductej ,
Rua Augusta .
Rua Augusto Severo.

Rua aurea.

Rua do Aquedueto ,

Rua. Barão da Petrnpo lís (do marco .te cóta 80 III até a rua
do Aquedu cte),
Avcotde Bou-umar (da avenida Conti'a! ao T'unucl da City) ,
Rua Benjam in ccuatan t.
Becco d01; carmeu tes.
'rrevcse- casstano .
Ladeira do Castro ( do marco em baixo do grande vtnduct o
até a rua do Aquedu cto).
Rua Chefe do Divtsâo Salgado.
Rua da r'oncord ie ,
Rua Con «e de L'tg6S.
Rua Conselheiro xroraes (' Valle,
Rua Cürrêa de fa.
Rua do Cruzeiro (darua Occídeuta! até o marco da cota 50).
Rua do Curvoll o.
Rua Doutor Constan te .tardiru •
'travess a Doutor Constante Jardim .
Rua Doutor Joaquim Silva (da rua Augusto Severo ;t rua
Theotonlo ltogadns},
Ladeira do Durão.
Rua Ermctíu da Lda ultima. volta, junto ao predío u , 20
até a rua Petropo lis ),
Rua do Ffalho ,
Rua Fonseca Guimar ães.
Largo do França.
Rua Francis co de .vndrade.
Rua da Gtor-ía.
Ladeir-a tios Glnrarap!'~ (fio marco da cota 110 até a rU1\
do Aquedu cto }.
Largo do nunu u-ãos .
Rua dos Junquil hes .
Rua da Lap.r,
Estrada da Lagulnh a,
Beceo da. Lagcinh a .
Rua M;trinh o.
Rua M..1uã.
Ladeira do Metreltes.
Rll:t Mi;!uel (lo Puivu ( da rua padre Míguelluho até a rua
do Dr'Iontc }.
rtua Monto Alogt'" (l!og

l,redio.~

ns . 10 c 1;1 etõ a rua

August a),
Travess a do xcvarro ( do marco da cota 80 até
Bar-ao de Pctropo lis ).
Largo tias xcves.
Rua Occtden tal ,

:lo

rua
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Rua. do Oriente.
Travessa do Oriento.
Esiirada. das Paineiras ,
Largo Paula cendído.

Ladeira do Peixoto (do marco da cota. 115 até a rua do
Aqueducto ).
Rua Petropotía.
Rua Philadelphía,
Travessa dos Prazeres (do marco da cota 160 até a rua
do aqueducto}.
Rua do Progresso.
Praça Rio Branco.
Rua Santa chrfstína ,
Travessa Santa üurtsttuu,
RII? Santo amaro.
Rua Senador candído Mondes,
Rua. do Silva.
Rua Silva Manool ( (los os. tiS e 81 a:.é a roa do Aqueducto}.
Rua Taylor,
Zig-Zag do 'retxoü-a.
Rua Therezlna ,

Lnrgo do 'rnumpho.
Rua do Triumpho.
Rua visconde rie Paranaguá .
Rua víctorfa ,

140 _
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comnrcbenôc os lozradouros publicos seguintes:
Travessa Aguiar.
Roa do .1.1'0:11.
Rua Barão do Angl'a.
Rua Benedicto Hyppolito (dO largo de Sant'Anua á rua vts.
conde de Sapucahy}.
Rua Carneiro Leão,
Rua Commandauto Mauriiy (da rua nr, Nabnco do Preitus
á rua vtscoude de Itaúna),
Rua conscuictro Leonardo.
Rua Doutor canuo xetto (da I'U,~ DI'. Nnbuco de Fl'oih,s á

rua vtscoudo de Itaúna) .
Rua Doutor Ezoquiel ,
Rua, Doutor Joio Ricardo (d<\ pl'aça da Repuhlica, á rua
Senador Pompeu).
Rua Doutor Luiz Augusto Pinto.
Rua Doutor Mosqutta Junior.
RIJ& Doutor Nabuco de Freitas,
Rua Doutor Pedro Rodrigues.

-us
uccco dus Escadin has do Oliveir a.

Rua. Faruese ,
Rua General catdwc n (da rua Senador Pompeu á. rua Frei
Caneca).
Rua General Pedra.
Rua João Caetano.

Avenid a .10 :-'Ianglle (,la pracn 011;0;0; de Juuuo iJ. .. na :-figuc\
de Fl'ias) ,
Rua Mariano procopt o.
Rua Marque z de Pombal .
Beccc da Moeda ,

Praça Orne de Junho.
Praça ae Republlca..
Rua Saldanh a !lIarinll'J.
Largo .Ie sant'An un.
Rua de gent'An na,
Travess a de São Pio,Q'o.
Rnn dc Sito Leopoldo'(do hrso de Saut'Anna à rua visconde
de Sapucnhv}.

sua Senador jçuzeblo,

Travess a Silva na.il'i,).
ttua Visconde tio ttaoue (ih praça da Repubh ca á rua Visconde de Sapucn hy],
Rua Visconde de Sapucah y (da rua rla Amertco. á rua

visconde de üaúna) .

HT ._' DlSTRIC TO DO

E:'{G~:-;-IIO

VELlIO

comprcuence os 1<>;1'.1 touros publlcõs segutnt esr
Rua Amapà.
Travess a na. Ang:llstllra.
Rua. Ayres Gomes.

Run Bahia ,

•

Rua Barão de lguntem y,
Rua Barão de ltapaglpe .
Rua Barão de Sertorto .
Rua Barão de Ubá.
Rua Bareofjo s ,

'rravossa uestos .

ltua 110 Bispo.
lt.un do Cabido

Alegre.
Rua Capitão Parrâo .
Rua Chaves Faria. (da rua
nua Couselhctru Barros.

RUõ1 Campo

tlI;~Uo

OI'<>SSO ,H) mm'l'o).

ronsetu etro Sampuiu víuune..

Rua
Htn Coronel !"igueir a ãe Mello (do u.iutcve vô Sã r i.Juristovão 11 rua I-edro Ivo).

ACTOS DO PODER EXSCUTIVO
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Rua. Coronel João Francisco.
Rua do consultorto.
Travessa. do Cruz.
Rua Derby-Club ,
Rua Domingos vídat.
Rua Dona. Maria Romana.
Travessa Doutor Araujo.
Rua Doutor Campos Saltes,
Rua Doutor Maciel.
Rua Doutor Sattaruínt .
Rua Fonseca.
Rua Fonseca Lima.
Rua srancrsco Eugenio.

Praça Eranciseo g"ngcnio.
Rua General t'anabarro.
Rua General Delgado de Carv.uno ,
Rua oencrat T'íbnrcío.
Rua Gonçu,[vcs Crespo.
Rua Haddock Lobo (da rua. Dr, J.rio;tid~~ Lobo ao largo tIa

Segunda-feira) .
Rua Hyppodromo xactonet.
Rua. Idalíua Som-a.
Praça da Industría .
Rua J056 Eugenio.
Rua. Jnnqueira Freire.
Rua Lopes de Souza.
Rua da Luz.
Travessa da Luz.

Avenida do Mangue (da rua MigtU'1 de Frias até o

mar).

Rua ~rariz 13 Barros.
Largo do Matadour-o,
Rua Matto Gr0880.
Rua da :o.1a.tt080.
Rua Mello e Souza.
necco do Motta.
Rua Minas aoraes.
Rua Nogueira da. Gama.
Rua orewe.
Rua Parahyba.

Rua
Rua
Rua
Rua.

Pedro Ivo.
Pedro Paiva .
Pereira de Almeida.
Pinuhy .

Rua Quarta.

Rua. Quinta.
Largo da Quinta.

Rua Rudolpho Abreu.
Rua. Santa Amena.
Rua Santa Lulsa,
Rua Santo.'\ r-truomcna.
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Rua de SãO Christovão (da rua Miguel de Frias á rua, Fünseca. 'rettes).
Bouleva rü de São cbüstovão,
Rua São Francisco Xavier (do largo da Segunda-falra &.0
Bouleva rd 28 de setemb ro).
'rvevess e S. Salvado r.

Rua. São Valentim.
Travessa 85.0 Vicente de Pnulo ,
Largo da Segund a-feira.
Rua Senador Furtado .
Rua see.npe .
Rua. settroa.
Rua Sexta.

Travess a da Sctoded c,
Rua Tenente Coronel M8.,lu1'e11'a.
Rua Visconde de ltaruaraty (da rua. Derby-Club á rua São
Fr-auelsco Xavier) .
li;" -
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Cemprehende os logradouros publícoa seguint es:
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua

Alegre.
.vmaiut .

Ambrostna
Angelo Bittonco ui-t,
Araujo Lima.
dos Artistas .
Babylonia..
Barão de Bom Retiro (da rua Barão de Mesqui ta até
o alto nos fundos do Jardim Zoologico).
Rua Barão de CotegiJ??
Rua Barão de Mesqui ta ,
Rua Barão de São Francis co Filho.
Rua Bella de São Luiz.
Rua Borda do ~1att.o.
'travess a Catmnh a ,
Travess a Carvalh o Alv.m .
RUL

Rua
Rua
Roa
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua

cooectu-tro xuwen.

Conselh eiro Costa pceaire ,
Oonselholro parunag ua ,
Ccnscthon-o Thomaz COOIlIll.
Corrêa ao Ohveh-a .
C'J_~~,t Pcrr-ir.r .
noua .vítco ,
000.'1. Amalia .
Dom caron.u .
ilun.1. ~;\il.;i.
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Rua. DoDa Plorluda,

Rua Dona Maria,
Rua Dona. Rita.
Rua Dona. Zulmira..
Rua Doutor Ferreira Pontes.
Rua. Doutor José H,glno (do rio Maracanã até a, rua
Barão de Mesquita).
Rua. Doutor Silva Pinto.
Rua Duque de Caxias.

Rua. üuqueza de Bragança,

Rua
Rua
Rua.
Rua.
Rua.
Rua
Rua
Rua

Erucstc do Souza,
Estavam,
Felippe Camarão.
I<'eliz Lembrauça,
General Silv,~ 'reuos ,
Gomes Braga,
Gonzaga Basto'.
Jorge Rudge.

RII:\ Joe-' Vicente.

Rua. Lcopc>ldo.
Rua Luiz Burboza ,
Rua :'>l-'\,jor AI"i!;'. (,].) r-Io
rle Ita marur.y) .
'rmv-ssa ãlejcr- Avl!a .
Rua.

"'L~l'ia.

~br;lCil.oilt"'

;~

l'ln

Vig'~')ll'la

Ametta ,

Rua Maria. Luizn.,
Rua IIhIX\n,]1.

Rua Net-to Teixeira,
Praça Nlc theruy ,
Rua OHo de Dezembro ((la r ua .l()1'gú Rulge J.li, '! .;··l'l'oJ).
Rua outon-o.
Travessa. Pn.n-ocinlo ,
Rua Pallla Brito.
Rua Perci ra Nunes.
Rua. Pett-ocuchinn,
Rua. Pinto de Figueiredo (tio Rio Mura 'anã etc <J. pua BiU'a'J
do ;\IcsquiLa),
Run possoto.
Ruu H,ilJciI'<l rlutmat'âes ,
Rua RuJilJO do .\lmohh,
Rua Santa Luizn .

Largo São .rcão .
'rravess.c São Lula,
Ruu da, Saude .
Rua Senado!' Nubueo,
Praça sete de xlarço •
Rua Souza rrua,
R11,t Souza Franco.
Rua. Theodoro da. Silva.
R';a Torres Homem,

Travessa dn uotvcrstõado.

Rua do

Urugll:l~·

0 da
ã até a ru a ilar1
(do rio M.:tl'''can

qu ita ).

M es
onocllos.
o.
'rr ov os sa Yuso
e Oito de Se te m br
nt
vi
ed
Houlova
r
té .
ac
Ab
do
e
FrM}cillW X av ie
nd
Rua vtscc
:\ty ( da ru a São
w:
ml
Ha
de
de
Ru a Viscon
:il a) .
li ru a Major A; nt a te et et .
Sa
Ru a Visconde ue
xão vtccuec.
Ru a vt sc cn do de
li" -

TLJUCA
UtSTR1CTO DA

se gu in te s:
ad ou ro s publico!!
gr
lo
os
'
Ul
On
d.l
Cornpr
nso.
Travessa. AffoO.
Ruo" Ag'Ostinll

Rua A gu ia r. andão.
Rua A lú ra Brtto ,

Ru a Atvea nr doa Sa nt os .
Ru a Ant-miu s.
Rua dos Araumjobtna,
Trave"sa Ba Arnazonus .
Ru a Ba rã o do

la r.
Rua Barão do Pi
ssi.D\lngo..
ra
Pi
de
o
rã
Ba
Rua.
Tijuca.
da
a
rr
Ba
da
da
Es tra
Ru a Biblana"l,~Vista,
La rg o da Bô: ista.
Ru a da. Bôa-V o.~Vista.
TravQssa da Bú st or .
Rua do Item Pa
choeira.
Es tra da tll\ Casc
au nh e,
Es tra da da ce M
eti oo .
At
ub
Cl
do
:t
RU
ue .
ea
cn
cc
do
a
ad
E~tr
âm •
m
Bo
de
e
nd
Co
Rua.
Ru a

COD~(3ILLeir()

Sa lg ad o zc nh a.

deo.

ad or rer
Ru a De se m ba rgOu tu br o.
da
ito
zo
Rua. De

hlna..
Ru a nc nu Dejptra
m by ,
Ca
r
uto
Ru a Do
da cc ou a.
ador lz ld ro at é
li"
Fa
rRu a Douto
a. M a Dasemb<l.rg
(d
,o
giO
Hy
sli
Jo
Rua, Doutor aracanã).
o rio M
tetoe.
& tr ad a do zseem
as .
Es il'a àa das pu.
Ru a Ga rib al di
Rue. Gr at id ão .
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Rua. Leite de Abreu,
Estrada do Lengrubee ,
Ru3. Ma,!or Avíla (da rua Conde de Bomfl.m até o rio Ma racauâ] •
Rua Moura Brito.
Rua Nathaliua ,
Estrada Nova. da Tijuea.

Rua Pereira. de Siqueira.
Estrada do Picnpau,
Rua Pinto de Figu:;Íl'Ufl;) (da rua con.tc J'J Bcmflm ao I to

Maracanã).

Rua Pinto Guedes.

Rua Radmacker ,
Rua. Santa Carolina.
Rua Santo Henrique.
Rua São Mísruul,

Rua São Rephuel ,
Rua Silva Guimarães.
Rua Soares da Costa.
Rua do Uruguay (de rua Conde de eomêm ao rio Maracanã).
Estrada vetba da TIjuca ,
Rua Vinte Oito de Setembro,
Rua Viscondo de Hem Retiro.
Rua Visconde ferreira de Almeida.
Rua Visconde de Figueiredo.
Estrada da Vista rnmcsa.
l86 - D I S T R I C T O DO ENGENHO NOVO
~ ..

EQtl·nncln

õompretrondc os lagradcuros publícoe seguintes:
Rua Alice.
Rua Alice Figueiredo.
Rua Alvaros de Azevedo.
Rua Alzira. vaíuotaro.
Rua Antonio de padua,
Rua. Antunes Garcia.
Rua aarcneee do Engenho N0VO.
Rua. Belju Horizonte.
Rua Bemâca,
Largo de Bomêca,
Rua Botboncourt da. suva.
Rua Bôa-Vista..
Rua Braullo ccrdetro,
aua Capitão Salomão (do atte do Pedregulho ao largo de
Bemflcu},

Rua. Capltulino,

_\C'fOS 00 rOI><:R EXECl'TI \()

kua Carolin a.
Rua GeMá.

Travess a cerqueí re Lima.
Rua
R1Ht
Rua
Rua
Rua
[{UI

Conde do Porto Alegre.
Ijonsolr .mro Magalhã.es castro
Conselheiro xrayrtn ck .
Costa. Lobo.
coríu .

níarmn nna.

Rua Di01~ da Silva.
Rua üon'Au na üutmar ães .

Rua Dou'An ea Nery ,
Rua Dona orare de Barros.
acc J),IWt Gnilhm'lllina.
Rua pnnn Itouor-ina .
R\n De-na 1,1;110".
HUD Ddl,

nuu.

ltu:t Ocna gophía ,
Ru-i Doutor Barltldrit do uouvcta .
HIFl DJut')I' nu-coza (h Silvn ,
1111:1 ]ll>Ut, 'I' ttnrnier-.
~,II' Pcn!- I' .'(1~(' F,'iix.
ltll' n.iue.r t.tuo Teixeir a.
H'la uoutoe PeC':~nln l!:l, Silva,

HIV !IOIJtOl'

RIl,"
l\n:t

Po.lrcu- a ,

uuus ue .\111.10.

\10

Engenh o NQ\·v.

Rnn Ptguotr a.
Rua Fl:t{'k.
Rua rrancísc c

~!:lIlOC].

UU!I, (:uim<1.I'.~I"'.
RII:'. lIr!1liql l8 ntas.

nuo Ig-nacio uoutart ,

1"·;1.\,i\,

,h unmuou tada C, ueeiçào ,

!i\1:1 ,L,ao po.trfu as ,
nua ,]uc:kn~' tlub.

'rrovess o Leopold ina .
lhn ro,Iajor suct.ow .

H\\:\ ;"I"I'I,Ch:,\ \ladla,j " Bit teu-ou-r .
Rna. ih ;"htriz do Eng,_,nhu :--/OHl.

Rlla
]{ln

xuoes

Nazurio .

[tua Nllr:l..

't1l"1 uno

di;

flC7.l'llli:'O

.101'g-c Hndgr-} .
RII:t das otartas ,
RIl:1 lIu OUI'O.
i~II;J, P.lilq Pamj.lo na ,

Larvo oc 1'l'-1l'{'gnllio.
R'w. Pereira Lopes.
Rua Pcr'seve rançu,

(,[<1

rua. Yiscom'c -10

~id!leroy

á rua

ACTOS

D~

PODER EXECUTIVO

Rua 110 Pinheir o.
Travess a do Pinheir o.
Rua do Rocha.
Rua sectoe Mello.
Rua são Pelíppe ,

Rua São Francis co Xavier (do aouteva rd 28 de setemb ro á.
rua Vinte Quatro de Maio).
Rua São João.
Rua São Paulo.
Rua Senador Jazu.irj be.
Rua Silva Rego.
Rua Souto Car-valho.
Rua Souza Barros (da. rua ncts do xr-uo ao rio Jacaré) .
Rua Souza Dantas.
Travess a Ferreir a.
Rua Turf-Cl ub.
Rua Valenti m da Fonseca.
Rua vaz de Tcledu (da rua capitão Rezende á rua Doutor
peçanb e da Silva).
Rua Victor Meírelle a.
Rua vjetra da Silva.
Rua Vieira Souto.
Rua Vinte quatro de Maio (da rua do JoekeY-Club ao rio
Jacarl.').
Rua Vinte se:s de Maio.
Rua Visconde de Santa Cruz.
Rua Viscondede Nlctheroy ,
Rua Viuva Claudio.
Rua vtuve Orugão.
l!l~

-

OlSTRICTO DO :'.IEYEIi.
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õompre nendo O~ logrado uros puutco s
Rua Adol.\id c.

~cguint es:

Rua Adriano.

Rua 110 Alto.
Rua Alvaro,

'travess a Atvaro .
Rua .xmer-lcana ,

Rua Angelic a.
Rua AlIna Bat-boza,
Rua Anna Lecní-fi n (da. rua DOl'gcs xroutor rc a rua. Engcnho de Dentr-o}.
Rua Aquidnb an,
TI'avessa. Aqutdaban .

Rua Ar:l.ll.io Loltão ,

Rua August a.
Rua Augusto Nunes.
Executivo - 1907
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M;TOS

62. '
Rua.
Rua.
Rua.
Rua.

O
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Au ret ta.
Az am or,

s do
ret .tre cc.
(do alt o nos Iuudoio)
HlI.rão de uo m Re tiro
Ma .
a rua. Vi nte Qu ak o dJ

Jar dim

zootogtco até
Ru a Ba rce lon a. Ur ug ua ya na ,
Ru a garonexa de
.
Ru a Basilio de Br ito
.
na
ne
Rua.
Rua ueuo-vtst«.
Tr av ess a He lle gar lie .
Ru a Borges.
'rrc ve ssa Bo rge s. iro .
Ru a Bo rge s Mo nte
Ru a Cabuçú ,

Rua. Ca eha mb v.
-,
Rua Ca ma rts ta Meycr
te.
cnr
ncz
o
ttx
cap
a
Ru
IIU,1 cerôoso.
Rua. Ca rol ina ~lcyel'..
Rua. Ca rol ina gau tos
ves .
ltl\;~ Ca str o Al
Ru: ~ Oe cil iv,
'rro ves sa Cllris;,iana..
bo.
RI U Ch ris tov io Colom
Ru a Conceição.
oc etc .
Ru a Co nde ssa de aen
linho.
<Js
A:;
iro
lhe
nse
Co
a
Ru
..
-az
Fen
iro
lhe
nse
Co
Ru a
de Mll.gltlhiies.
a
rc
wc
iro
lhe
nse
Co
Ru a
sn.
uo
aee
a
anç
nst
Ru a Oo
Rua Cu rup ai ty ,
nteiro á 1111\
uo (da pua ROl'gc", Mo
l{n:~ Daniel c.c -ne
nho do lle utr "j.
ítu a Dias da Sil va
Ru a Dona An ton ta.
Rua. Dona. cla ra.
,
Ru a uo na Olaudiua
.
soc
nct
r'ra
na
Du
a
Ru
na,
ma
Ro
na
no
a
Ru
Ru a Dona 'tu ere zn .
Rua das uo rea .
.~ Oc rde u-o .
Ru a Do uto r At'chirlLo bo .
sta
Co
ruto
Rua Do
Cr uz (dn ma Lia
Ru a DOlitOI' Dta s tia

Bal'lJ\)z;l:~

('~llge

IU'l. 25 lie

Ml\.rço).
7..
nu a Do uto r F.\ bío L11
RII « bo u tor .rotnm
vo.seoncettos.
Rua. uo uto r Lins de r [da rua Bo rge s MunteiI'o á rua En'yc
Ru a Do uto r "li<'ln,tro }.
gen ho do ncn

ACTOS DO PúDER EXF.CUTIVO

Rua Doutor Padilha ,
Rua Doutor Silva. Rubelio,

Rua Duque Estrada Meycr ,
Rua IWSi' de Albuqu erque.
Rua. Engenao de Dentre (da rua DI',
a rua Dr, Dias da. Cruz).

Manol'l victci-ln o até

Praça do Eflgonho Novo,
Rua Eenesnna .
aecco Esperan ça,
Rua Esperan ça,
Rua Etetvtn a .
Rua. Euiina .
Ru.

s'ernen.í.-s ,

Rua
Ru.1.
Rua.
Hna
!tu"
RIU
Rmt

Fii!uÔ'o du.
Fortunn to de aríto.
Frc I('['icd ;"Icycr.
Ouhteu ,
General Bellc>garl1e.
uenornt Tompaon Piores.
ec-uuo .

Tra vos-a I)ltll'ia (G Ic!w.lllb y),
'rravoe a G!ol'h (üocca do ~1aLtO!,

Ru.t Grão Pará.
'rravess a Griio Para,
Rua Graubem Barbosa .
Rua. Gri'gl)]'io XO\"Cil.

'r-evees.c uutmat ãea.

Rua llei-mengnr.ín..
Rua üci-a.tn te ,
Rua Honor-io .
Rua rmpeer u.
Ru:1. tzotma .
Rua .lacintüo .

Ru.1. Joaquim ~kyoI',
Rua Joaquim Rosa.
Travess a ,1os~ nonuac!o.
Rua Junquch -a Prclro.
Rua Leal.
Rua Lia Harboss ,
Rua UV!'arn cnlo.

Rua. Lopes da Cl'IlZ.

Rua Lueidiu t.ago .
Travess a Madre UC ONIS.
Rua Magalhã es C-outo,
Rua. Magdalen:J.,
Rua Majol' lIllliCII'Ollfi;<s.

Rua Manoel .uvcs.
Rua ~fanool víct-u-lno (ti" I'U:J. da Alto it rua Eog-eoho de
Dentro ).
Rua Manocju Itarboza ,
Rua Maranh .to ,

e,
Rua. Maria an tc ot
.
on
tlm
C;
.
ria
~Ia
Rua.
,
isa
Lu
ia
ar
Rua. M
eceu.
Rua Marilia dedoutLe ão .
es
qu
Ru a Ma.r
H or va l.
Pr aç a M;wqucz do
.
ge
La
Rua. Mal'iillS
Rua Matheus.atheus.
E$trada. do M

Rua. J','{l:ldina.
gm o.
Bun, M ig ue l Anrv
an ee s.
cc
l
ue
ig
M
Rc a
andes,
J'u
FO
eJ
gu
M!
Ru a
c.
hre
Mo
'rraveese
a te m .

Vi
Rua. do Morro do
Rua. MQIll'a.
Rua. Naza.l'eth.C,l,euamby.
RQ:a. Nova. de
m br o.
Ru a OitrJ de Se te
la ria .
Tr .\v os sa <ia. O

RI!8 ou vc íra ,ve rc s Calnal.
P..U<l. Pedro at
Ru a ee to te s.bu c« .
Rua. pe rn am
Rua. Pt au hy ,

Rua Pi nt o. ia.
Rua. Propic o ür an ôe do N or te .
Tl'aVeSS;4 Ri Pi re s.
Rua. aetvedce e ,
Rua se nt 'a nc nt'Anna..
o de José do,
'rr av os sa de 5a a. Cruz (d o rio Ja ca ré 6. estaçã
.ut
S:J
de
.
Estrada
Re is) .
.
Ru a se nt es 'l'i.t<wa
Ru a S5.0 üe aa ieL
Ru a São Ga.brui m .
Rua. São Jo aq
Rua. São Luiz.
njJacio.
sé Bq
Ru a Se na do r Jo

e.
Rua. da Sa ud ad
bo.
Ru a Silveira. Lorã
o.
ou
M
.
lva
Si
él.
Ru
.
es
ar
nho Novo ao rio
so
a
nu
(da. pr aç a do Enge
s
rro
Ba
a
uz
So
a.
Ru
a..
Tr av es sa l'eíx~il'st a.
Rua 're ne at c co<lnç1l..
Ru'J. Te ne ut o Fl'
tn hc ,
Rua To no s So be

o (da.
RuJ, vc a de 'I'olod
Rezende ~.
Ial\'{).
nu a Vi nt e de :O

l'W~

Ja~ré)

á rua Ctlpitãa
M,tI'ques de Leão
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Rua Vinte e Quatro de Maio (do rio Jacaré á ruaDr. LUtsde
vaeecncettosj.
Rua Visconde de Santa Cruz (da rua Earão de Bom Retiro á
rua da Bella Vista).
Rua Visconde de Tocantins.
Rua Wencesláo.
Rua Zeferina.
Rua zereeíno.
Rua Zizi.
2On-OlSTRIOTO DA PIEDADE
e .. Ent..anclo.

compreheode os logradouros publicas seguintes:
Rua. Adalgiza.
Rua Adelaide.
Rua Adelia.
Rua Affonso Ferreiro..
Rua Alfredo Reis.
Rua Almeida Bastos.
Rua Amalia.
Rua Amando.
Rua Ambrozina.
Rua Amorim.
Rua Amparo.
Rua Andrade.
Travessa. Andrade.
Rua Angelica.
Rua Angelina.
Rua Anoa Leonidía (da rua Engenho de Dentro tt ruo. ncus
de Fevereiro).
Rua Anna Quintão.
Travessa ônnn Quintão.
Rua Antonio vargas,
Rua Argentina Reis.
Rua Arthur VarS'M.
Rua Assis Carneiro.
Rua Augusta.
Rua serboea.
Travessa B;\l'I"oS Lei te.
Becco da Batalha.
Rua BeIla Vista.
Rua Belmira,
Rua Ber-nardo,
Travessa Bernardo.
Rua Berquõ .

Rua. da Bica.
Rua atttencouet.

'C,': '

gtbt enc ourt ,
Rua Boa-Vista (Oas cadu ra),

TraV(~8S;],

Rua uce -vte te (Cupert.íno}.

Rua Bota jogn .
aue. Botelho.
Rua Braz i] ,

Rua Hra.1.ililla.
Rua CltndHa aast os.
Rua da Cupcüo ,
Lal'go Ca.pitão Couto.

cem tcun o.
Rua Cardoso de ;"'lC'squitllo.
Ruu Cardoso quin tüo ,
'rravossa oamoso QUilltão.
l< na dos raut osos ,
Rua Carl ota.
Rua Caro lina .
Rua dJ casc adu ra.
Larg o de oasc eau ra.
Rua do catt ete,
R ua de Catu mby .
Trav essa de Catu mby ,
Ca.ninb., de catu mby .
Rua cev etca uu.
Rua ceci lia.
Rua Coa rá.
Rua cesa rto :-'-ladmdo.
Rua. onn etov ao Pen ha.
paio .
Rua Com raen dedc r Ferr eira Sam
o uuv er.
Praç a. Commenüador Fred ericdo
Azevedo.
nua com mcu õaô or Teix eira
.
eiro
Cord
do
'trav essa
.
Rua. Coro nel Alfredo de Alm eida
Rua Coro nel Horja Reis .
l\lla Coronel :\1Bgalhães.
Rua Cru z e Sou za.
tece CUP91tiuo.
Eng enho de Den tro até
Rua Dan iel Car neir o (ua rua. ).do
eiro
depo is da. rua Luiz Carn
Trav essa IJe7.0Eeis tio Maio.
Trav essa Dias pere ira,
ltun uom tcgo e Pors eo .
Rua. Duna. C1ar.,..

Ru(~

Rua Dom}. Eug enia .

Rua Dona Lulz a (Pie dade ). de Den tro) .
Rua Dona Luíz a (Engenh{J
Rua Dona Lydia.,
'trav essa Don a Mar ie .
Rua Dona Mar ia.

necco de Dona Rosa.
Rua Dois de Fwm reir o.

lJ3i

Rua Doutor Bulhões.
Rua. Doutor Dcl-vecehíu.
Rua Doutor Dias da. Cruz (da rua. do Engenho de Dentro á
rua Doutor Leal).
Rua Doutor Domingos Freire.
Rua. Doutor Leal.
Rua uoutor Luiz Silva.
Rua Doutor r.hnoel vtctorrnc (da. rua do Buganhe de Dent.ro
á rua Assis Carueíro),
Rua Doutor xtemeyee (da rua do Eogenho de Dentre á. rua
Doutor Leal}.
Rua Doutor Pedro Dominpuea,
Rua Doutor süva Gomes.
Rua Doaria Teixeira.
Rua Durão.
Rua uyontsto Fernandes.
Rua Elias ao Silva.
RU.1 Elvira.
Ru[\, Emilia.
Rua Engenheiro Nnzarath,
Rua Engenho de Dentro (da rua Doutor Dias da Cruz li rua
Coronel BOI'ja Reis).
Rua Ernesto Nunes.
Rua do gacorrega,
Bcocc .lo Espinheiro.
Rua Estller corrõv.
Rua Eugenia.
Rua. Pagundes Varella.
Rua Fada.
Rua Fazenda da Bica.
Rua Pelicío ,
Rua Ferraz.
Rua Ferreira Leite.
Rua Florentina.
Rua Fontoura Chaves.
Rua Francisca Meyor.
Rua Francisca Vida!.
Rua Francisco Fragoso.
Rua Francisco ztese.
Rua Freitas xtaduretra.
Rua Fut'tndc do :'IIendonça.
Rua Gaspar.
nua General Bento Gonçalves.
Rua Gomes Serpa .
Rua Gonçalves.
Rua Gõyaz .
Rua Guarany.
'rrcvessv Guerra,
Rua üunbermtn».
Rua, üuineza,
Rua. Henrique Scheid ,

Trav essa Hen riqu eta Moura.

Rua tguaeeú.
Rua Itacoaty.
Travessa. João de Mat tos.
Rua. João Vie ira.
Rua. Joaquim Soares.
Rua José uomíugues.
Rua José dos Reis.
Rua. .rulteta.
Rua do Lab orat erío ,
Rua Lau ra,

Rua. Leandro Pin te;

Rua Lec pold lna,
Avenida da Libe rdad e.
Rua Luctnda Barboza,

Rua Luiz Car neir o.

Rua. Luiz Var gas .
Rua Magalhães.

'rravcese Magalhães.
Rua das Mangueims.
RUIL Mar colin o.

Rua. Mar gari da do And rade .
Rue, Mar ia Flor a.

Rua Maria Pau la.
Rua. :\Iaritl. Var gas.
Rua Martins cos ta.
Rua Meduiros .

Rua Meira.
Rua Mendes.
Rua Monteiro da Luz .
Rua Moreira.
Rua Moura.
Rua, Mm-íquipary ,
Rua Ncemía ccrr sc ,
Rua Nog ueir a,

Rua Nov a de Dom Pedro.
Rua oltn a,

Travessa ottv etra ,
Rua Oliveira.

Rua. Oliv eira de And rade ,

Rua oreo ue.

Rua. Oscar.
Rua parv a.
Rua Par aná .
Travessa Par aná .
Rua da Ped reir a.
Rua. Pedro Reis.
Rua. da Pied ade.
Rua Pompilio de Alb uqu erqu e.
Rua Prim o Teix eira ..
Rua Prudente do Moraes.

ACTOS DO POD!IR BX!lCUTIVO

Rua. outctão.
Rua Quiutino Bocayuva.
Rua. Regina Reis.
Rua da Republicn,
Rua do Sá..
Estrada de Santa Cruz (da estação de José
cescedure).
Rua santa Philomona.
Ru<\ Santo Antonio.
Rua Santo Antonio dos Pobres.
Travessa. São João Baptíata ,
Rua. da Serra.
Rua do Silva.
Rua sn va TeUos.
Rua Sylvia.
Rua Sttvana .
Rua Silverio.
Rua stmes.

Travessa Soares Pereira.
Rua do Souto.
Rua Souza cerqueí-a.
Rua Teixuil'a de Carvalho.
Rua Teixeira de Pinho.
Rua Thereza cwetcentt.
Rua do Tijolo.
Rua Treze de Maio.
Rua Valeria.
Rua venaneío Ribeiro.
Rua Vianna Junior.
Rua. Violeta.
Rua Vinte e um de Abril.
Travessa vtrgínta.
Rua Visconde Ferreira de Almeida.
Rua Vista. Alegre.
Rna Vital.
2!" -
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Comprebende os logradouros publicas seguintes:
Rua Alberto Campos.
Rua da. Azinbaga.
Rua da eaera.
Estrada. da. cenôa.
Bstrada do Cima.
Praça Coronel venaduros.
Rua Dario enva.
Rua neeesers de Novembro,

633

dos Reis a

034
l!)ltrada. do Don a Ca.;;!,oriIU

Rua uon a tcmma.

Rua
(VIa
RU,t
Rua.

Dona. Lau ra.
nona Ma.ria Am oua .
lloml. Mar ia Angelica ,
Dou tor Dias sorr cna .

ed»
Rua uoo tor tear-rue de Amc
Ru, Iioutor- Nas cim ento xttvc..
Rua. Duque Estenda

Rua Este üa.
Rua Faro .
.
TI',\Ves~u da Flor esta
Ruu, Fon te da. Sau dad e.
Estr ada de. Gnveu ,
Rua üener-al

(1(}me~

Rua tten nqu c.

cae netr c

RII.1. Hum uytá (do> IH.
nuu lt-inou Si!V;L

4~,

e ,,3 nté

)'UJo J,trd inl Botu níeo j •

Rua 010 Jard im Botanico ,
Rua Lopes octn tas.
Praç a, Mar cchn l plor íano ,

Rua xtarqnee de- S, ViccnU.
Larg o da :'IIOlllOl'irt.

uu« Stoutcnegro.

Rua rjcta vto Silv a.
Rua üsc-cr suvn ,
Rua do Páo ,
Rua Pnd eu Silv o.
Prai a do Pint o.

Rua peu den te de Moraes,
o.
RIW Qna trod o üoze mhr

PI'ai,), San eada ,

Praç a S ..to ronv rno.
Rua velh a do Jard im.
Rua Viei ra Sou to.
Rua. vínt o de xov cmo ro .
Rua Vim o ü oito de A~os'to.
22" -- :IISTR!CTO DE

I~!lAC\IA

ícoa segu inte s:
Ooiuprobcndo os togr adou ros publ
Trav essa Am onm .
Rua Ang elica .
Estr ada. do Apíc n.
Pra ia do Apic ú.
Trav essa Barr eiro s.
Rua do Bisp o.

.""
Praça do gomsucccsso .
Rua ncmsucccsso.
Praça. aoturogo .

Rua
Rua
Rua
Rua

da Oepene [José dca Reis).
da cepctto (Bom!uccesso).

Capitão certos.
Costa Mendes.

Rua neecsetc de Fevereiro,
Rua Dezenove de outubro.
Rua Daun C~lIlti!tla.
Rua. tia Dona Ernilia ,
Rua D(1[Ji\ Iz .bel .
Rua. Dou \, .joauua do xosctmeuto ,
Rua nona Jeaquiua,
'rravossa Dona .lulia,
Rua n"II(~ Lconor xtascarenhas ,
Rua Dona Lutz • (Terra Nova).

Rua uoca Luiza (Matriz de luh-rúmn},

Rua Dona Maria.

Rua Doutor Guilherme Frota.

Rua Doutor .roão Turquatc,
RU'l Doutor Luiz Pcr-relra ,
Rua Doutor Magnsai,

Rua Doutor :'Ilh:ucl Ferreira.
Rua Doutor- xícanor,
!tU<1 Doutor nctevlo .
Rua Doutor Vioir:~ Ferreira.
Rua Edmundo.

rravessa Fdunrdo.
Rua Klisa.

Rua Engenh'J ll:\ Rainha,
nua Faloiro.

Rua Feenanees,
Rua Praoctscc Hayden .
Caminho da Freguezia .
nua. Glll'geJ Ih} .vmaeal.
Rua Heleodoro.

Praia de tnuauma,
Caminho de Itararé.
Rua .rcão de ~fag.1llüles.
Praça. Lopes mbetro .
Rua Magtlalona .
Rua ~f,ljor nego.
Estrc.da dos M'lllguinhoi'l.
Io:strada de !Ilflri~ .mgú .
Prain. de ~Iaria. Angu.
Rua Nova. do Bomsuccesso,
Estralill. Nova 11<) Engenho da Pedra.

Rua xove de Jerusalém.

Estrada. Nova da Pavuna ,
Rua Nova de Sião.

ACTOS DO PODER

EltEC~'T1VO

Rua. DIga.
Rua. Pad re ãanu aeto .
Rua Para íso.
Rua da Pav una ;
Caminho da Pen ha.
sen ta Cruz ao rio E,.·
Estrada. da. Pen ha (da Estr ada de
coreemão) •
Caminho dos Pila res.
Est-rada do Por to de lnbaAma.
Rua Qua tro de Novembro.
Rua. Quin ze de Novembro.
Rua. da. Regeueração ,
Rua. Rob erto Silv a.
Rua Saldanha. da Gam a.
Rua Sen t'An ne,
Travessa. de São curt stov êc.
Rua Sete de Março.
Rua Sylv io.
Rua Teix eira Franco.
Rua. Teix eira Ribeiro.
Rua. Urano.
ra.
Estr ada Velha do Bngontio da Ped
Estrada. Velha tl.a t'av una .
Rua. vtct crta .
Rua Vin te e nove de Julh o. ro ,
Rua Vinte o qua tro de Pcv erei
Rua Vinte e ires de Agosto.
Rua víuv .. Gar cia.
~'l o-D lST RIC TO
l~

DE IRAJA'

Ell lrn ..ci n

ícoa seg uint es:
Gúmplochende os logradouros publ
ElItrada da Agun Gra nde .
Rua. Alves.
Rua And rade .
Rua Andrade de Araujo.
Estrada. do Are al.
Lar go do Arca.I,
Estr ada do narr o Ver mel ho.
Estr ada da Bica.
Estr ada do Brn,z de Pina ,
mesmo nome'.
Rua do Campinho até o Iarg o do
Larg o do cem ptnn o.
Estr ada da. Cancella Prot u ,
Estr ada de Oan taga llo,
Rua Caro lina Machado.
Estrada. do Car rapa to.

ACTOS DO PODB:R EXECUTIVO
E,~traila
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do catonuc (da estrada do Intendente Magalhães até
o limite do Dtetr-ícte},
Estrada do õoítegto ,
Rua commendaõor Iofante.
Rua Commendador Lisboa.
Estrada da ococeíção ,
Rua Coronel Rangel.
Rua Domingos Lopes.
Rua Dona Antonia Alexandrina.
Rua Doutor Candidc gentcíc (do largo do Campinho :í rua
Commendador Pinto).
Rua Doutor Miguel Rangel.
Estrada do Engenho Novo.
Rua daEstação.
Rua Fernandes Marinho.
Rua Firmino Fragoso.
Rua Frei Bento Rangel.
Rua General Azevedo Coutinho (do rio Piraquara. ll. Iazeuda
do Macaco).
Rua Guanabara.
Estrana Henrique do xreno.
Estrada Intendente ~laga!lIães.
Largn do Irajã ,
Estrada de Joio Paulo.
uecco de João Pereira.
Rua .João Vicente.
Rua Julio Pregoso ,
Largo do Madureíra.
gstreda do Marechal Rangel.
Rua Maria Lopes.
Rua Maria Teixeira.
Estrada do Monsenhor Falix.
Estrada de Nazareth.
Rua da Olaria.
Largo do Octavtano.
Rua Oliva Maia.
Rua Padre 'retemeco.
Estrada. da PaTUDa.
Largo da pavuna.
ElI!rada d,l Penha (do rio gscorremãc ao largo da. Penba},
Largo da. Ponha.
Rua. Pereira de Figueiredo.
Rua Phllomona FI'agoSQ.
Estrada do por-tella,
Travessa do Portella.
Rua do Portinho.
Estrada do Portinho.
Estrada do Porto de Irajá.
Estrada do Porto velho,
Estrada da cucrmada.
Estrada do ouuuneo,

ro (Pe nh n},
Rua co icz o de vo vc mb bro (:\13dul'(>ira).
vem
No
de
Ru a Qu inz e
do l'.. io.
~str:l.<la. ,!o rue
Estr,H)a do sac co .
.
RU Q san ato r!o
uev nar do .
;':~tl\\da d" são
e.
tos
..
Sã
'lsta,,:i.o .tc <":;).1'0
'le
a
Ru
de Ak tut <lr t (,h
Kjl r,.J ;,. do S .o t-o leu
".'
ite
Lim
.tos
PI1:11IJ3, u tó u, rua
Es trw h do Sapó .
Lar-ao do Sa pô .
.
Es\t'J.<1a lIa scpopcmto.
Ru a soa res (al 1e ira .
.
Hun 'r.w are s üuer 1'1.
.
Lal'i;'O ,10 \,a1 . t.c to

Ikç("J .Ios Yel:I:·;cr.~. C,u ',-, llh d,
V,l',c;'<) de \ke n1 c ,i,! ral ,
J<:;t '.,,1:\ (lo vur .u- io Ge
'2~o _

EP .\(l UA '
(-'I:'TlUCTO DE HC .\R
.-, En t,· •. nc i..

tes
íou roa PU11Iko3 seg uin
Co nu reh on de os Iog r.n
Ru a ·\!b.lIlo.
1':s\ril.da do An iL
Ru a An na Tef les .

,
E-tra_ia. lla uau ca vet uo
nu a do Ba tán ,
Rn ;l 111); Ha rt.n vzu ,
üo
Es ""alia do
K~t ra' h üo
Estratl:l. da

E~~r:ttll);

cem oru n .
C" pão .
Ca pen ha ,
oa no ce ,

uté o um ue
est ro•Je tio Rio qra n.í u
x-t re- ía do cnt on).uo \,Ia.
do liis tl'l c\o
to.
Rua co nm ccd .ví or Pin

E<;h'ada da cov anc a .
I<:_>lrnda d.l Cut-icica Ill.'ni ,ia (.1<\ r-uo, Co mm en- ta.l or Pin to até
teu, [)..··ll\O" C m.l tdo
o Ta nq ue j .
va.
Itu :t IIOll~'J:' ,1,1Sé Sil
ltll a Erm lla ,
oguc2.iJ..
Estl'~\(h du ~'r
a.
La.!lúila ,1;\ Fre gu ezr.
blu al
E~I[·;\.I.la do Ga
i.
ês -ra te ,ia Ma l\l. llg:
E~l!'a,t,
E.~tl'atla

<lo xluz nu e ,
üo Pi, 'J - se rro .

ACTOS DO pODER ExeCUTIVO
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Estrada. da Pavuna,
Largo da Pechincha.
Rua Pinto Tellea.
Estrada do Quitilo.
Estr-ada do Retiro.
Estrada do Rio ereuõe.
Largo do Tanq ue ,
Estra.,.la da Tindib,t.
Estrada dos T'rea Rios.
Estrada de Ijbaeté ,
Praça da Uruseeuga.
Estrada da vargem Grande.

Estrada da. Vargem Pequena.
Praça Vime e cinco do Outubro.

la Entl":lI\clu

comprebende os logradouros publícos seguill/f's :
Estrada da Agua Branca.
Rua da Ale,~ria.
Praça do ersccar,
Estrada 110 Bangu.

Rua Barão de ru-aouere .
Rua uomôm .
Estr-ada ,!o Caruplnho .

Estrada das capoeiras.
Rua caramurú .
Estrada da ocroue.
Rua de Cemitcrio.
nua Claudio xrauoet.
Praça dn. concetcâo.
Praça Consotnetco FI'<lil',) Aüemão ,
11111

conselbcu-o Juuquelra ,

dos ooqnotros.
Rui do co-t-r.
E~tr,lda

Rua Dnutot- Losso.
!{!l~t da icstecso.
Largo da t·;~t:1Çlh.
Rua. ferr,'ira norges ,
Estrada do Furccdo ('la cslratl:t dos Palmares até o íínne (LO

dtstricto}.

Rua Otlllel',.t Azoredo Coutinho (da roa uen....ra! Raposo até
o rio Piraquàra}.
Rua G,>n'~rd Raposo .
f<;~traJ:l. do uonoino .
Rua do Oovoruo ,
gstrada do rjunudrt do Sapl".

640

E%EC1lTIVO
ACTOS DO PODBR

Rua Ha.ddock. Lobo.

Rua dn Im pe rad or..
Rua. da hnper&tl'iz
Rua da Indepeudeneía,
Es tra da do Joa ry.
Ru a teo ceõ ta.
Ru a Lim ite s.
Campo de Ma.rte. .
La rgo da. Ma triz
Rua Mesquita.
Rua. Mo em a.

.
Es tra da do Mo nte iro
Ar .
110
rro
Mo
do
da
tra
Es
,
í
ipa
nic
Mu
a
Ru
Es tra da do Mu run dú ,
Rua Nepomuceno. a.
Rua Ol ive ira Br ag
Ru a Oy apo ck.

Estrada dos Pa lm, are s.
Rua Pa rag ua asú
Rua Perannguâ,

Rua Pedro nomes,0800&.
Ru a Pin to da 1<'0
l.
Rua Princesa Im pe ria

lua ;
Ru a prtnoeze, Le op old
.
tiro
Re
do
Es tra da
Rua. do Rio do Ar . .
Es tra da do kto do Arta. tio Ca bu çü,
Es tra da do Rio da Praata do Me nd anb a,
Es tra da do Rio da Pr uz (do rio Pir aq ua ra até o lim ite do
Es tra da de Santa. oCr
l[l. cru z).
utetrtoto com de San

o.
Estrada do see ue sun
nto .

Es tra da de São Be dro de Alcentere, (do Campo de Ma rte
Estrada. (la Sã'J Pe Dites).
ate a rua dos LiI

l,
Estrada. do Taquarnel
Agostinho.
RIJa Tenente-Coron
Ru a To nel ero s ,
l':Strada dos ute s.
Rua. vte tor ta ,
l·:straua. (\0 vie gn s,
:~13·'

-

ATlBA
DISTRICTO DE GUAR
... En Lr nn cln

:
ouros pubtícoe seg uin tes
oompreuenõc os lograd
nu ae eu te,
Es tra da da. Ba.rra. da.
ande.
Gr
a
eir
po
Ca
da.
Estrada.

,\CT"$ DO POD"'lR. E:-':ECUTIVO
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Estrada. do CúllcglO
Estrada do erumar t.
F..stradn da õrora Funda.
gstrada da Ilha.
Estrada. do Magarç ;t.
Estrada do Morro Alto.
Pr-aia de Nossa Senhora des cores.
Estrada da Pedra (do Povoad o da Pedra até a dlvls i eom
Campo Grando ).
Largo da Pedra,
Estra.la do Plahy ((h estrada da Pedra. alJ a divisa com
Santa Cruz] ,
:::>trada. do Ponta! .
Estrada do Porto :,jol'g-a"J.
Rua Prhnei m,

Rua. quarta.

t:strada do Rio Boui (o.
Estrada do saeco.
Um. de Sã" Pedra,
Rua Secund a.

uun

'l'orcvir n

ucmpeo ben.tc os ! ,gi'UJoJU;"iJS p,julk,J ' snguin te"

Estrada da Areia aranca.
Estrada. do Atl'/'l'ado de lt.:l.gllahy.
Estradn, do Aterrad o do Leme.
gstl'a!la da Roa xspci-nu ç.r.

Larg» <lo R,)ol,',<;lO.
!;u:\ tl,~ nü:!. \"1~t'I,
Largo d!t lh\ V,_'f.:t.
'rraves- a d:t H· a vtsta..

Ru r da Caixu d'Agua.

Rua riu Campei ro .\lUr.
RIO 110 CLH·~,

Travess a do tjhlehru -ro.

RIl(l, do Cornme rci».

Rua Corom:l Lemo".
E-stl'ada do Cortum e.

Lar-go dn Coudcl

II'i'\.

Eslrll,Ja t/,t CI'UZ das Almas.
Rua do Cruzeir o,
Largo do Curral valso.
Rua Doua .lac.nat'Ia.,

Rua Dona xrarta.
ítua uoutor Felippe Cardoso .
E""c,,~h'()-Wu7

.\1

CUTIVO
AC Ios 00 l'ODER EXE
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ttn o .
Ru a Do uto r ccn tm en
to.
en
am
can
En
Ru a do
Ru a da. Fa.china.
Ru a sem eo õa .
o ~o Leme até fl
Rua das Flo res .
(da. est rad a do At err ad
Es tra da do Fu rad omp
and e).
div isa com Ca o Gr
.
to
mp
Oly
rut
ce
oc
a
Ru
Ru a da. Im po rat ríz .
Ru a Manoel Jos é. doro,
Praça. Mllrecbal peo
uec cc do M<'l.thias.
La rgo da. Ma tri z.
Ru a do Mi ran te.
Rua Ne sto r.
Gado.
Rua da pas sag em \10 lar go do Cu rra l Fa lso até a divisa.
Es tra da da. Pe drn (do
com Campo Gr and e),
a
Ru Pe dro Pr-nnoü-o. .
Rua dos Pe sca do res
a div isa com
Rua Pe tro po lis .
est rad a de Sepcbiba até
Es tra da do Píauy (da
üu ara tib a},
Ru a do Pra do .
Becoo do Pis tol a ,
.
Rua. Prc std en te Nobre
Ru a Prí mc iru ,
Becco do uu ma tho , ict o,
Es tra da de São Be nedZ (tio lar go do Cu rra l Fateo ato o
Es tea da de Sa nta Cl'Ucom Campo Br-ande},
ma rco da div isa
Avenillit Santa. Cr uz,
Rua do São Pe dro ,
Ea tru du uo Sepet.iba . .
Rua Se te de sct em bro
28" -

llISTRICTO ILHAS
l~

Eu . '·.. .. ei: .

tea r
ou ros publicos seg nin
Corupruhcu-Ic o~ log rad
Ea tl'a da 'lo Ar eal .
Pra ia do Bauuna! ,
Pr ab da m-e.
Pra ia. tio Caba ..eil>'" a ,]') Jcq nlá
da C:.bl'ceil'

l';sLI'ad,~

Es tra (la do Cax-uia .
Es tl·a da da Ca dei a,.
tco
l~stl'ada do car

Praia do ceumbé o.
Rua do Cattmbâo ,
Rua üerque tra.
Travessa cerquct re.
Praia do Cocotá..

Rua. ccmmocdador- Lege ,
Rua coemen deãor Pedro cerquer ea.
Praia da Compan hia.
Praia Comprb ta ,
Prula Coronel Manoel Luiz.

Rua conserhctro 'ruomea Cerque lra,

Praia da ccvanc a .
Rua (1<\ covanca.
rcstreda do uende.
Tra\";'SMI, uous tnuãos.
Rua uous Irmãos.
Rua Dona Adolntdc Alamba ry.
Rua Dona senctaua Borges.
Rua Dona Maria Pieirc,

Travessa Dona r'otucena.

Rua Doutor Abmba l'y Luz.

Rua Doutor cescno AIvtm.
Rua Doutor Furquim Wernec k.

Rua Doutor Lacerda .
Rua r'outor Pinheir o Freire.
Praia da Eugenh oca.
Praia ti() Engenh o Velho,
Praia da Caielra .
Praia do Estalelr o.
Estrada das Flechei ras.
Rua Formos a do Zumby.
Rua dos 1"1'a.des.
Praça da Freguez ia ,
Estrada da Fteguea la,
Praia da FUI'ua.
Praia do Galeão.
Estl'a'l11 Gr,Lodc.

Praia nrossa,

Praia o:t Imbuca ,
Estrarla Ilc ltacolom y.
Rua Itanhan za.
Praia do Jsquíã.
Praia Jose scnírac to.
Pra.i<l. do Lamelr âo,
Preta do Mattoao.
Praia Marech al Florian o.

Praia d t Moça.
Estrada rlo Morro do Inglez ,

Praia da Olaria.
Rua dWJ Partilh as.
Estrada das Pedriuh as ,

ACT(\S DO IODER EXECUTIVO

.1<18 Pitnnzu eiras ,
Estl'a<!:t do I>inllão.
EstraJ;~ da, Porteir a.
Estr~1(h do Poria snnti.
Esh'a;l;1 110 Qllilomuo.
Praia du Ribeira .
Rua Sar, 1<) Au tonlo.
Praia do 850 sento.
Ru a 8.1.0 J cão.
Rlla São Jeronym o.
Praç;l. São Roque.
Praia de São Roque.
Praça. Senhor Bom Jesus do Monte.
I't'ai;~

Rua Serrão.
Rua Sete de Setemb ro.

Rua do Souto,
Praia da Taper-a.

Estrada de 'I'níúacangn.,
Ladeira .lo Vicente.
Praia. do Znroby .

101radouroo publica0 pouco conhecidoc peles nomeo
lo1aeo
l ~ OIsTHI l'TO -''-,.;jl~

CANDE L.\[i.! "

;'~;.{;.\,,;

Rua do Carmo ..••... ......•.

Rua do Ouvido r ••••.•• •.•...

.
utrete,
Becco dos Adelus ......•. ..••
RlJ:~

Rua .tuüo ce-ar.

Rua noronet Moreira oeeer.
Rua Primeir o de xrarço.
'rravese a do Tinoco.

- SANTA RIT.\
Rua da Conceição •.•..•. .••.. Rua vasco da Gama.
ro.
Largo da Prainha ... ,." ..••. Praça. Vinte e Oito do Setemb
2"

DI~TRICTO

DISTRICTO - SACRAMENTO
Largo do Capim .... ,...... .. Praça General Ozorio.ceeee.
Rua ão Ouviu or...... ....... nua Coronel Moreira
Rua. do NUOlJio... ......• ...• Rua Padre José xtaurtcí o.
.
Rua Larga de São Jo'l!lui m... Rua Marech al Florian o Peixoto
Travess a da B<lrre ira...... .... Rua Silva. Jardtrn .
Rua do Tha'lir o... .•..... ... Rua. Souza Franco.
Largo J~ Silo Dumiugos •••• ". Praça. Teixeir a de Freitas,
Largo do Rccto .....•• .•.. '.. Praça. Tiraden tes.
Laegc de São Franci~,'o...... Praça Coronel 'ramcrt n.to,
, .' Rua vusco da numa.
Rua. tlu, Conceição,
3~

.'"

ACTOS DO PODBIl. UEO'tJTlVO
0

4 DISrrUCTO -

soae

TIRADENTES

VULOAR

NO:'dE LEGAL

Rua do Espirito Santo.•....••

Avenida PlISSOS ••..•.....•. ,.

Rua do Re-gente

.

Rua Luiz Gama.
Rua do Sacramento.
Rua Tobias Barreto.

5" DlSTRlCTO - São JOSE'

Rua das Mar-rocas
Rua Prescn .• , ...•.•.... ,

.

RUé1 do Car-mo

.

Co

.

Rua Barão do Ladarto.
Rua ütcpp .

Rua Julio cesar.

DlSTRICTO~GLOjUA

Rua He.n-lque de s.t .....•..

Rua Conselheiro Amtre.tc Pertence.

Largo do Machado .•• , •..••• ,

Praça. Duque de

Oaxi,'~.

Rua Marquozn de Santos ...•. HlIJ. nupuraetc COr1'6'1.
Travessa Altce .....•.•.....• 'rravossx Pernaedtna.
Rua da Conc.irdia ..........• RU'l Senador Esteves JU!1i~r.
Rua do cosmo velho .....••. Rua Senado!' Octavtano .
Rua r-nnceea Imperial
. Ru-i 'ruvarcs nestes.
7" DfSTRICrO_LAOOA

Rua Oa,pitão Sa!olll:l) ......• Rua Auntta G'Ll'iuilHi.
'rrevessc Evoneas
,
. Rua Doutor Muüiz Barreto.
Rua. Todos os Santoa.:
'travessa São Domingos
Rua sorccete
Rua Real Grandcz'L
R~

"

,

Rua General Mennn uarreto,
Travessa da Lagô».
. Rua Marocbal Niemeyor-.
. Rua Sergipe.

.

DlSTRICTO -

'rrcvesse Attilia............
Rua da Providelwia.........
Rua do Cl.lsta...............
'rravesau Souza Pinto.......

GAMBOA

Travessa. Barros Subrinho.
Rua Doutor Rego ucrros.
Rua General Gomes carneiro.
'rravossa do Souza.

u- DISTRIeTO - E:;PIRITO SANTO
'rcaveeso üertros l . • • • • • • • • • • •
Rua Elisa ...••....•........
Rua Cruzeiro do Sul .....•....
Rua Nova do Alcantara•.••.
Rua Malvino neis .••......•.
Rua da. Paz
.
Rua reão Pereira .•.......•.

Travessa Barão do Petropolía.
Travessa Doutor Agrto Filho.

Rua. do cruzeiro.

Rua. Doutor Affonso Cavalcanti.

Rua Doutor Aristides Lobo.
Rua Doutor Campos da. Paz.
Rua Doutor Pessoa do Burros.

ACTOS DO PODF.R E'l.F.WTII'O

Rua Doutor Clrmo xouo.
Rua. Doutor Ma.ttos Rodr-igues,
Travesso. Leste.
Rua do Morro.
Rua Padre :'vliguclino.
Rua Visconde õo Jequitin honha.

Rua Dona Feliclan u •....•. ..
Rua. Leste.• ••...•. .••..•• .•
Travessa. São Claudio ..•...• .
Rua. do Ca.minho do Morro ...
Rua. do. Floresta ....•.. ......
Rua Jequitin honha •••••.. .•.

100 OlSTRlCTO - SÃO CHRISTQVÃO

Rua Amazonas.
Rua Capitão Salomã o.
Rua Conde .Ic Locpoldina..
Travessa das Flores .•..... .. Rua Doutor Sá. FI'!)iI·C.

Rua lndu~f;ria. .•.•..• ....•...
Rua Silo Luiz Gonzaga ..•.•..
Rua do pao-ser ro ..•..•. .•.•

Rua do xtono do Barro Ver-

melho .•.••.. .•••..• .••...

nua 'tenente Vallim ......•. •

Campo de S1\o Cln·istovii.) ...•
l'!':\'i,~

dos t.azaros ..•.... ....

Rua ron-ece 'roücs.
R!!:\'

Lopes

12"
RU1~

Praia das Pulmclr u,s,

RIl;~

SAI!J)l';

r.eooc!o .le .\llJ\l(jllel'que.

D1STR[CTO-:-;.\:'{TO\~TONIO

dos Invalide s....... .•.•

Rua dos Arcos

ue.ntoro rh

FOIl>;{JC; l.

11" DlSTIUCTO -

rravcss a das Mangu eiras... ..

FiJT'I'.~i_.

Praça illal"e('ilRl

.

Rua. Fcrmoza, .••..• , ••...• ,.

Rua noutor xtenezcs vtetra ,

Rua Pranctsco Bett-ano.
Rua nonera! Caldwe ll ,

ts- DlSTIU CTO-SA NT.\ Tm:RE l,\
Rua
Rua
Rua
Rua Dona Luísa,.. ' ...•. '" .. Rua
Ru", Par-ana guâ •....•. •.•.. RU'l

Praia da Lapa ........ ...•••
Rua casstac o '" ..•.... •....
Rua do Cruzeir o do SuL •...

Augusto severo.
Chefe do rnvrsão Sa,lg,"\llo.
do cmzetro .
xen-nío r C<lndidu MeDtle.~.
Vheo:)(le (lo Parana gua .

14" DISTRICTO - I';AKT' ,'INNA

Rua do atcante ra •.•..•• .....

Rija Benedic to Hyppal ito .

Ruo. Dona Paltcian a ....••.• • Rua Doutor Carmo Netto.
Travess a das Saudados....•. nua Doutor Mesqui ta .runíor ,

Rua do Bom .Ta\·dim .••••.. •. Rua Doutor Nabucn de Freitas.
a.
Ru:J. Dona Pehcidade ...•••. . Becco Escadin has do onverr
. Rua Genernl. Caldwc ll ,
Rua Formoz a
Campo da S1tnt,'Anna ••.. , . Praça da Repubü ca,

6'7

ISO mSTRICTO - ENGENHO VELHO
NOMS

NOl>UC VULGAR

Rua General caneterro.

R na Duque de saxc •••••.••••

.

Rua General Delgado de cee

.
,' .. ' •..•

Rua Senador Furtado.
Rua Tenenlc·CoroneIMauureira.

R ua industrial
Rua do Souto
Rua Terce-ira

LEGAL

Rua Ayres Gomes.

R na Primeira •.. " ..• , ....

valho.

16' DISTRICTO -

Rua da Serrado .\lldttluhy...

ANDARAHY

Rua Borda 010 xratto.

Rua São salvador do Matto-

stnhos .•.•...•.. """"'"

Rua General Silva TolJes.

17" DISTRlCTO -

TIJUCA

Estrada do Quebra Cangalhas.

Estrada das FUrnas.

Rua Don'Anna
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Annexo n. 2
NOME DA

CO~IPANIllA

Relação dos passageiros que desembarcam neste porto, vindos
no va.por.. ••.. de .•.... toneladas de registro , com .••••. passaM
de tripulação, entrado hoje de...•• 6 escalas, trazendo ..•. dias
de viagem e•.•.. dias do ultimo porto.
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Model o n, 1
NO~IE

DA COMPAN lfIA

Relação dos passageiros em transito a bordo do vapor ..••••• •
entrado hOjo neste porto.
Commandante,

~
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Nacionalidades Prooedencia

Destino
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Mat-itima do Rio da Janeiro, na chegada dos vapores .da Policia
Obsorvaçõp,.q (' )
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, •.•
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»comm andant o ..
Toneladas.....• ...•...• •
Tripulação ..... '" ...•...

Passage iros ••.••.• •.•...
»
em transito .•
Carga.• •..•... •....... ..
Coneígu atarto •..•.•• •...
Data da partida .....•.• .
»

»chega da ...•.•. .

(") Nesta cotumu e o commandante indicar á:

Os

navios encontradas em alto mal'.

O.i portos de escala.
A ([:tta dn S:l.bid;J, do ultimo porto.
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N. 6442 - FAZENDA - Decreto de 4 de abril de 1907Declara sem atreito o decreto n. 1935 A, de 14 de
janeiro de 18951 que concede autorização <.L sociedade
anonyma The Royat I nsurance Oompany para eetabe,
tecer uma agencia no E:;l'Gado de Santa Catharina....
N. 6443 - JUSTIÇA E NEGOmOS lNTERIORE~ - Decreto do
4de abril de 1907 - Abre ao Mtuisterto da Justiça G
Negocíos Interiores o oredíto especial de 1-10:000$
para despezas COIU .,1 'desapropr-iação do predio da
rua do Cattote n, 155 o adaptação do mesmo a guarda da Presídencía da República ..•
N. 6444 - O decreto deste numero ficou sem etreito........
N. 6445 ~ INDUSl'RIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - De·
ereto de 4 de abril de 1907 - Faz reverter- para a
Camara Municipal do Recife as linhas telephonícas a
que se refere a concessão feita pelo decreto n•. 8459,
de 18 de março de 1882, a Jusé Leopoldo Bourgard...
N. 6446 - lNDUSTRlA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLiCAS - Decreto de 6 de abril de 190;t - Exclue do prazo pára a
contagem da isenção de taxas de armazenagens, no
porto de Santos, os dias em que não funccíonar a
respectiva ll.1fandega...... .....•....•.•..•....•...
N. 6447 - INDUSTRlA, VIAÇÃO E OBRAS PUBUCAS - Doereto de 6 de abril de 1907 ...... Concede autorização a
The Empire Fyt'e Cdmpany para fuoceíonea. na
República•••••• •• ••• ••••••••.••••••••••• , '" ......
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N. 6448 - JUSTiÇA E NEGOClOS INTERIORES - Decreto de
II de abril de 1907 - Crêa mais uma brigada de cavallaria e uma de artilharia. de Guardas Nacionaes
na comarca de Macahubas, no Estado da Bahia.....
N. 6449 - JUSTiÇA E NEGOClOS INTERIORES - Decreto de
II de abril de 1907 - oréa mais uma brigada de
infantaria de Guardas Naciouaes na. comarca de Tres
Corações do Rio Verde, no Estado de Minas Geraes..
N. 6450 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - neereto de II de abril de 1907- Abre ao Ministerio da
Industrta, Viação e Obras publicas o credito de
10:000$ para pagamento de premias aos serícultores
que apresentarem casulos de produeçãc nacíonat.v..
N. 6451 -INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - De·
ereto de 11 de abril de 1907 - Abro ao Mínisterio da
Industria, Viação e Obvas Pubíícas o credito de 17:500$
para pagamento do material adquirido para a linha
telegraphiea, em oonstruoção, do Engenho~~ntral,
no Estado do Maranhão, a Boa Vista, no de Goya~,..
N. 6452 - JUSTIÇA E NEGOClOS INTERIoRES .... Decreto de
18 de abril de 1907 - Crêa mais uma brigada de cavallaría do Guardas Nacionaes na comarca de Pal-

meira,no Estado do Paraná........................

N. 6453 -INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - De·
ereto de 18 de abril de 1907-Approva o regulamento
para o serviço de 'fiscalização das vias maritimas e
fluviaes, a cargo do Mínísterío da Industría, Viação e
Obras Publicas....................................
N. 6454 -INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - neereto ders de abril de 1907 - Approva o regula.
mente-para a importação de anímaes reproductores,
de aecordo com a disposição da verba 5n, art. 34 da
lei n. 1617, de 30 de dezembro de 1906
,
N. 6455 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decroto da 19 de abril de 1907- Approva as bases

regulamentares para o serviço de povoamentó do solo
nacional..... o • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • •

N. 6156 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 20 de abril de 1907 - Approva o plano de
viação ferrea, realizando a Iígação geral dos Estados

doRio de Janeiro, Minas Geraes e Espírito Santo....
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N. 6457 - JUSTiÇA E NEGOCIOS INTERIORES ~ Decreto de
22 de abril de 1907 - Abre ao Minlsterio da Justiça e
Negoeíos Interiores o credito extraordínarío de 9:000$

para pagamento de gratificação a dons auxiliares do
Supremo Trlbunal Fe'deral.., •.•. o o, • • • • , , , • • • " , . . . .
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N. 6458 - JUSTIÇA Il NEGOCIOS INTERIORES - Decreto de
22 de abril de 1907 - Abre ao Mlnlsterio da Justiça e
Negocias Interiores o credito de 231: 160$119, supplemontar á verba n, 38 do art. 2° da lei de orçamento,
do exercício de 1907..
N. 6459 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto de
22 de abril de 1907 - Abre ao Míutsterio da Justiça e
Negocias Interiores o credito de 1.121 :727$763, supplementar á verba n. 15 do art. 2' da lei do orçamento,
do exercício de 1907...............................
N. 6460 - JUSTIÇA E NEGO CIOS INTERIORE8 - Decreto de
25 de abril de 1907 - Desapropria, por utilidade
publica, a denominada Fazenda de Manguinhos.. . . . .
N. 6461- INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Deereto de 25 de abril de 1907 - Abre ao Ministerio da
Iudustria, Viação e Obras Publicas o credito de
200:000$ para a construcção de uma ponte sobre o
rio Parnahyba, que facilite as communieações entre
osimunícípíos do triangulo mineiro e os do sul do
Estado de Goyaz.. • .. .. .. .. . . .. .. .. • .. • .. .... .. .. ..
N. 6462 - RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto de 25 de
abril de 1907- Regula, a situação dos Vice-Consulados
remunerados pelo Thesouro Federal.,..............
N. 6463 - INDUSTRlA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Deereto de 25 de abril de 1907 - Approva as clausulas
para a revisão do eontracto da Oompanhía: de Estradas de Ferro Noroeste do Brazll e modificação do
traçado Bahurá.CuyaM.. .. .. .. .. .. .. • • ... .. ... • . ..
N. 6464 - GUERRA - Decreto de 29 de abril de i907 - Approva, provisoriamente, o regulamento para a contederação do Tiro Brazileiro
, .. .
N. 6465 - GUERRA - Decreto de 29 de abi-il de 1907 - Ap'
prova, provísoríamente,o regulamento para o Oollegío
Miíital'... , .. . • .. .. . . . . . . . . • .. . .. . . • • .. .. .. • .. .. ..
N. 6466 - GUERRA. - Decreto de 2 de maio de 1907 - Estabelece alterações no plano de arreiamento para montada de offleíaes e praças do EXEll'cíto...............
N. 6467 - FAZENDA - Decreto de 2 de maio de 1907Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de
L200:000~~ para as despesas com a acquisição, adaptação e mobllíar-lo de um edíâclo para a Caixa de
Conversão.......................
Nó 6468- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto de
2 de maio de 1907 - Abre ao Mínisterío da Justiça e
Negocias Interiores o credito especial da quantia de
52:080$250 para pagamento de gratificações aos pro-
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fissionaes incumbidos do serviço de assístencía a
alienados, nosestabelecimentos publicas nos Estados.
N. 6469 - JUSrrç.l E NEGOClOS lNTERlORES - Decreto de
2 de maio do 1907 - Crês. uma brigada de cavaflat-le
de Guardas Naeionaas na comarca' de Coxim, no Estado ele Matto Grosso..............................
N. 6470 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTmRlORES - Decreto de
2 de maio de 1907 - Crê, uma brigada de cavallaria
de-Guardas Nacionaes na comarca ria Aqutdauann, no
Estado de Matto Gro'so............................
N. 6471 - INDUsTRlA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - De·
ereto de 2 ele maio de 1907 - Altera o projecto para,
as obras de melhoramento do porto do Rio de Janeiro
e muda de local a Estação Marítima, da Estrada de
Ferro Central do BraziI............................
N. 6472 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 2.ie maio elo 1907 - Revalída a carta-patente de prtvilegio de invenção n, 1550. de 17 de
janeiro de 1893
,
N. 6473 - JUSTIÇA ffi NmGOClOS INTmRIORES - Decreto de
9 de maio de 1907 - Abre ao Ministerio da Justiça e
Negocios Interiores o credito especial de 600:000$
para despesas com a desapropriação da fazenda de
Ma,nguinhos...................................... •
N. 6474 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - neereto de 9 do maio de 1907 - Approva os planos e
orçamentos na ímportancía de 44:517$348 para a
eonstruoção do mais uma secção de 12m,8ü da"ponta
fluctuante da Companhia .il1andos Harbour ; limíted..
N. 6475 - INDUSTRIA. VIAQÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 9 de maio de 1907 - Approva os planos e
piantas das obras de captação e addueção dos rios Registro, João Pinto, Mantiqueira, oamorím, Grande e
~. Gonçalo, e dá outras providencias...............
N. 6476 - GRERRA ffi MARINHA - Decreto de 16 de maio
de 1007 Abre aos Mtntstoríos da Guerra e Marinha
o credito de 27.000:000$. ouro, ao cambío de 27 d ,
esterlinos, destinado â reconstítuícão do material do
Exercito e da Armad{l" 0 distribue o referido credito..
N. 6477 - JUSTIÇA E NEGOClOS jNTERiORES - Decreto de
16 de maio de 1907 - Abre ao Mínisterío da Justiça c
Negocias Intertores credttos especíaes, na írnportanela total de 252:000$, para pagamento de diversas
subvenções
,
N. 6478 _ JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES- Decreto de
16 de maio !le 1907 - Crêa mais uma brigada de in-
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jantarda de Guardas Naclonaes na comarca de T1'e3
Corações do Rio Verde, no Estado de Minas Geraes...
912
6479 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLlCAS - Deereto do 10 de maio de 1907 - Orêa a Dírectorla GeraI do Serviço de Povoamento
,.. 912
6480 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Deereto de 16 de maio de 1907 Concede uutorízação
a Nicola Pugliesi Carbone e João Antonio Pereira dos
Santos para organizarern uma sociedade anonyma
sob a denominação de - Companhia Reftnatlora Pau...
lista.............
916
6481 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - neereto de 16 de maio de 1907 - Abre ao Ministerio da
Industrta, Viação e Obras Publicas o credito do
489:0nO$ para adeantamento, por emprestímo, pelo
prazo de J o annos, aos actuaes funccíonaríos da, Admíntstraoão dos Correios de Ouro Preto, como auxilio
para construcção de casas em Bello Horizonte .... ;.. 926
6482 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 16 de maio de 1907 7 Abre ao Ministerio da
Industria, Viação e Obras. Publicas o credito de
2.414:000$para ser applicado ao serviço de alargamento da bitola. da Estrada de Ferro Central do Braz il,
no ramal do S. Paulo.............................. 926
6483 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 16 de maio de 1907 - Abre ao Ministerio da
Industrla, Viação e Obras Publicas o credito de
1.000:000$ para o povoamento do solo nacional.....
927
6484 - INDUSTRIA, V1AÇÃO E OBRAS PUBLlCAS
Deereto de 16 de maio de 1907 - Abre ao Miuísterlo da
Industria, Viação e Obras Publicas o credito de
100:000$ para occorrer às despezas de flscalização da,
construcção da Estrada de Ferro Madeira e Mamoré,
9.27
6484 A - RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto de 16 de
maio de 1907 - Crêa um Consulado em Magdeburgo.
927
6485 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - neereto de 18 de maio de 1907 - Abre ao Ministerio da
Industrda, Viação e Obras Publicas o credito de 60:000$
para oeoorrer ás despezas de estudos e construeção
da Estrada de Ferro de S. Luiz a CaxIas............ 928
6486 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
Decreto de
23 de maio de 1907- Manda observar as ínstrucções
expedidas para a execução do decreto n. 1641. de 7
de janeiro do corrente anno........................
928
6487 - JUSTIÇA E NB;GOCIOS INTERIORES..,- Decreto de
23 de maio de 1907- Abre ao Mínísterío da Justiça.
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Negocias Interiores o credito especial de 80~OOO$ para
oecorrer ás despesas com as medidas necessarlas para
extinguir a peste buboníca na cidade de Campos..... 931
6488
INDUSTIUA. VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - De·
ereto de 23 de maio de 1907 - Proroga o prazo de
oito mezes, fixado oa clausula XXXI do decreto
n. 5977, de 18 de abril de 1906, e respectivo contracto
de 24 de setembro do mesmo anuo, para apresentação
do plano definitivo e orçamento das obras a executar
no porto de Massyambú............................
932
6489 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 23 de maio de 1907- Concede autorização
á « 'I'he Conqulsta-Xícão Gcld Mines, Limited » para
fnnccionar na Republica....................... .. ..
933
6490 -INDUSTRlA, VIAQÃO E OBRAS PUBLICAS - ooereto de 23 de maio de 1907 - Approva os planos c
orçamentos, na ímportancía de 154: 114$673 para a
construcção de um armazem-celleíro e de 251 :577U78
para a de um escriptorío geral sobre o ediâcio do
mesmo armazem-celleiro no porto de Manaos....... 967
6491 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto de
31 de maio de 1907 - Abre ao Mioisterio da Justiça
e Negocias Interiores o credito extraordtnarío de
10:051$456 para pagamento de diversas despesas do
Senado Federal.........
967
6492 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Deereto do
31 de maio de 1907 - Abre ao Ministerio da Justiça e
Negocias Interiores o credito especial de 50:000$ para
auxiliar a manutenção do Lyceu de Artes e Offlcíos
desta Capital.......... .. .. .. .. • .. .. .... .. .. ...... • 968
6493 -INDUSTRIA, VIAÇAO E OBRAS PUBLICAS - Do·
ereto de 31 de maio de 1997 - concsde autorização á
«RrazH Railway oompany s para funecíonar na
Ropublica..............................
959
6494 - lNDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Deereto de 31 de maio de 1907 - Abre ao Mlnisteeio da
Industria, Viação e Obras Publicas o credito de
100,000$ para promove!' na Capltal da. Republica
uma exposição nacional agrícola, industrial, pastoril
e de artes Itberaes, no anno de 1908.................
984
6495 -INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - De·
ereto de 31. de maíc de 19J7 -

Abre ao Mínísterío da

Industclav Yíação e Obras Publicas o credito de
60~OOO$ destinado ao auxiliar o museu commerclal,
fundado pela Academia do Commerclo do Rio de

Janeiro.....................................
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N. 6496 - MARINHA - Decreto de 5 de junho de 1007Reorganiza. o Conselho Naval, transformando-o em
Conselho do Almirantado
; . • .. . • .. • ..
.•
N. 6407 - JUSTIÇA B NEGOCIOS INTERIORES - Decreto de
6 de junho de IDü7 - Crêa mais duas brigadas de

989

cavallaria de' Guardas Naeionaes na comarca de Pi-

ratlny, no Estado do Rio Grande do SuL ••..• _. _....
N. 6408 - JUSTIÇA E NEGOCIaS ]ifTEIUORBS - Decreto de
6 de junho de 1G07 - Crêa duas brigadas de infantaria de Guardas Naolonaes na comarca de Plratiny,
no Estado do Rio Grande do SuL. . .. . . . .. . . . . . • .. . .
N. 0490 - JUSTIÇA E NffiGOCIOS INTERIORES -- Decreto de
6 de junho de 1907 - Crêa uma brigada de cavallaría
de Guardas Nacionaes na comarca de Caxias, no Estado do RIo Grande do Sul.........................
N. 6500 - JUSTIÇA B NEGO CIOS INTERIORBS - Decreto de
6 do junho de 1907 - Orêa mais uma brigada de caval larla de Guardas Nacionaes na comarca da Capital
do Rio Grande do SuL... .. .. .. .. .. .. . .. ... .. .. • .. .
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--*--DECRETO N. 6441 -

DE

4

DE ABRIL DE

1967

Dá novo regulamento ás escolas proftesionaes ,

O Presidente da Republica dos Estados Uuidos do Brazil :
Usando da autorização que lhe foi conferida pelo art. 19,
n. 13, lettra d, da lei n. 1617, de 30 de dezembro do anno pro-

ximo passado, resolve reformar as escolas proâssíonaes de arti ~
íharía, torpedos, foguistas e timoneiros e mandar executar
nessas escolas os regulamentos que a este acompanham.
Rio de Janeiro. 4 de abril de 1907, 10' da Republíca.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Alexandrino Faria de Alenca?'.
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Exposí.ção de motivos

EXl11. Sr. Presídcutc da Republica-c-Cumpeíndo a autorização dada pelo Congresso Nacional, venho tra.zer ao estudo
o á saucção de V. Ex. o projecto que dá novos regulamentos às
escolas proâssíonaes, modelando-as de conformidade com o que
neste assumpto se tem feito nas marinhas adeantadas, de maneira 11 ministrar aos oftlciaes inferiores e praças, nestes estabelecimentos, todos os conhecimentos technteos e praticas
exigidos hoje dos que são Incumbidos da dírecção o do movimento dos complicados apparelhos do moderno material
naval.
Para sua organização me aproveitei das disposições que nos
regulamentos mais antigos 11 expertencia demonstrou serem de
efflcacla na applicação, tendo o particular cuidado de elimínar sempre do contexto dos mesmos tudo aquillo que não
pudesse 000001'1'61' estríctamcnte ao fim a que elles se pro ...
põem.
Procurei convergir os meus esforços para que, sob este
POU"GO de vista, a educação dada pelo ES)Gado ao pessoal encarregado do desempenho de seus serviços navaes se pautasse pelo
quo, com aproveitamento, teem feito as nações demais recursos
quo a nossa" organtsando programmas para cada, uma dessas
escolas, do aecôrdo com as ultimas transformações por que tem
passado este mesmo material.
Por elles estou certo de que ao maciuhelro, e sobretudo ao
inferior, será mais facíl a acquísíção dessa índívidualísação
teehníca, capaz de convertel-os, no momento opportuno, em
auxiliares preciosos dos ofâeíaes superiores do navio.
Coro esta. remodelação tive em vista elevar de muito o
nível da íustrueção a que teem todo o direito, pata o que agora
dellea se quer conseguir é essa. iniciativa intelltgente e vígorosa tão precisa a quem, como elles, pelos conhecimentos
techuicos de que possam dispor (3 que os regulamentos a doere ..
tar-Ihes concedem, com extraor.dnarías vantagens, venham a se
encontrar em condições de tomarem decisões promptas em situação, porventura, embaraçosa,
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Acredito tCl' conseguido esse meu intento, e é por assim
pensar que, do esclarecido espíríto de V. Ex. venho solicitar o
prestigio da aeceítação do conjuncto dessas medidas, nelles por
miro empregadas, unicamente com este exclusivo fim.
Rio de Janeiro, 1 de abril de 1907. Alencar

Alexan.drino de

&

Regulam.ento da Escola de Artilharia
CAPITULO I
DA ESCOLA E SEUS FI NS

Art. I , o A Escola de Artilharia tem por fim instruir e preparar ofâcíaes e praças perfeitamente habilitados no manejo
dessa arma.
Art. 2. 0 A Escola de Artilharia poderá ser estabelacída
em terra ou a bordo de um navio para esse fim designado
pelo Ministro da Marinha, tendo no primeiro caso um navio a
ella ligado para nelle fazerem os alumnos o exercício de tiro
no mar.
Paragrapho unico, Si a escola for em navio, este terá
uma lotação fixada pelo Estado-Maior da Armada, de accôrdo
com o seu fim e com as exígeneías do serviço.
Art. 3.' A escola será provida de todos os elementos necessarias ao ensino segundo o que existe em estabelecimentos
congeneres nas marinhas do maior desenvoivimento.
Art. 4.' A escola ficará díreotamente subordinada ao
inspector das escolas profíssíonaes. autoridade por cujo intermedia deverá corresponder-se o director ,com a Secretaria de
Estado e com o Estado-Maior da Armada sobre todos os trabalhos escolares e quaesquer outros assumptos que dependam
de resolução do Mmístro da Marinha.
Paragrapho unico, O ínspectoe das escolas profíssíonaes
deverá visltal-a, sempre que julgar conveniente avaliar do
aproveitamonto dos alumnos,
Art , 5. o Serão observadas na escola as disposições em
vigor na Armada, quanto ao serviço, ordem e disciplina,
exeeptuando-se, porém, as restrlcções estabelecidas neste regulamento uaquillo que se referir ao ensino.
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CAPITULO II
DO BNSINO

Art , 6.° O ensino na Escola de Artilharia comprehende
dous cursos distinctos : um para oíllclaes e outro para praças
de marinha.

Art. 7. 0 O ensino no curso para offlcíaes divídlr-se-ha em
ensino tecbníco, em ensino complementar e ensino pratico. E no
curso para as praças dívídlr-se-ha em ensino technleo, ensino
complementar e ensino aecessorto,
Art. 8. 0 No curso de ofâclaes o onslno tcchnico constará
do seguinte:

Da artilharia em geral como a arma de combate. Seu

estudo comparativo com o torpedo e o aríete. Armamento dos
navios e fOl'tificações. Sua distribuição-Volume do fogo e
rapidez do tiro.
Do .canhão. Technologia do canhão - construcção dos
canhões.
Mecanismo de culatra; teclmología, desmontagem e montagem de suas diversas peças; ferramentas empregadas nestas
operações.
Apparelhos de disparo j technología, montagem e desmontagem destes apparelhos ; chaves de fogo.
Reparos navaes. Sua descripção e technoIogia. Montagem e desmontagem de suas diversas peças. I.t'erramentas
empregadas nestas operações.
Oonstrucção dos reparos.
Alças de mira; technologia, estudo comparativo e emprego
das diversas alças de mira; desmontagem e montagem; reetiâcação das alças de mira.
Proieetís ; technologta dos projectts. Projectls de coifa,
vantagem do seu emprego. Marcas indicadoras de diversas
espeeíes de projeetís, Calfbradores de projectís, Fabricação dos
projectis.
Explosivos, sua classificação.
Polvoras usadas nas diversas marinhas e seu estudo comparativo. Fabricação das polvoras usadas na marinha brazileira;
seu acondicionamento nos paíoes a bordo e em terra. Cuidados
que ellas requerem.
Dos diversos cartuchos e estojos metaIlicos; calíbradores
dos estojos metallícos, FabrIcação dos estojos.
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Cargas da proieccão, de ignição, de arrebentamento cu de

ruptura.
Altos explosivos, Melíníte, Lyddíte, Picrina, Shimose e
~lgQdão-polvora.

EstopHhas. Suas especíes, confecção, acondícíonamentoe
emprego.
Espoletas. Suas especíes, fabricação das espoletas e seu
emprego.
Cuidados que se deve ter com as espoletas. Detonadores
para as granadas de altos explosivos.
Preparar uma bocca de fogo para o tiro. Cuidados que se
devo ter antes, durante-e.depeís.do fogo., Apparelhoe.transportadores e' carregadores; de ' munição.
.
Da pontaria; modo de fazer a, pontada em- diversas
eírcumstancías com as dífl'erentes especíes de reparos;' e cora

as.' torres.

Do. tiro:; diversas espeeíesde tiro e seu: emprego.. Das

taboas de tiro, sua construeção e emprego..

'Estuq:oeda, díspersão ,
Determinaçâ.o das distancias- no mar e a.p;parelb:os:empna-.
g.ados··para este: âm.
Velocidad<?s, ínícíaes : pratíca. (le sua, determil},a,0ãp;
Dcscripçfi.o:e··empl'ego dos, chronographos.
Determinação -da prcsão naalma cdo caahão. Vielocúla4e
do recüo e pratica com o apparelho para .sua determlnaeão ,
Densidade. das polvoras : desccípeão e uso dos ínstrumantos

empregados na sua determinação. Veríficaçãé e:

~nahsos

do

estado das pólvoras, e explosivos.
Pa.ióes de munição; condições; quo devem presnehee os
paíoes de munição; venti:lrnç,ão" illumãuação, i.t.41mtmQtlto e
esgotamento dos paíocs doe muaíção., anrumação dos paíoes de
munição e precauções que se devera tomar para. .se- penetrar
nelios.
mevadores de munição, SlHtS diversas especíes,
E.xame e inspeeção xlae boccas àe fogo. Descripçãc e uso
dos apparelhos necessarlos para esse exame.
Cuidados que se devem ten com os canhões e sua. boa .conservação. Couraça, seu fabrico e üxaçâe nos navios e fortalezas,
Penetração das couracas. Applieação pratica das formulas de
penetraç-ão.
Emprego tactíco da arti lherta . Effeitos do fogo. da artilllaria sobre diversos matea-íaes e sobre os navíos e fortificações.
Emprego do armamento prínctpal. do armamento seeundurío e do armamento ligeiro.
Limites da zona effectíva do fogo. Supprlmento das munições para a arttlharía.
Direcção do fogo em diversas clrcumstancias j distribuição
do fogo, concentração) e dispersão.
Diversos meios de eommunícação de ordem do commando
para as baterias. Apparelhos indicadores, de Bar & strOlid e de
Green>felL
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Observação do fogo e sua rmportancía. Variações das dls..
tancías, Correeções praticas das alças;
Do emprego do canhão para determinar e rectificar a dístancía no começo da acção e durante ella, Determinação pra..
tíca da distancia.
Deveres do commandante no emprego da al'tilharia. Deveres dos offíctaes encarregados da artilharia.
Constituição da guarnição de um canhão.
Rapidez de tiro ~urante um combate parDJ o armamento
principal, médio e ligeiro.
Concurso dos diversos canhões durante o combato. Es..
colha da posição e, da distancia para o tiro.
Tactica do fogo durante as diversas phases da acção , Escolha do projectil e indicação dos pontos vulneraveís dos navios
e das fortificações.
Defesa contra o ataque das torpedeíras. Serviço de vigi..
Iancía dos canhões. Fortificações passageiras; definições. Traçado de uma fortificação passageíra ,
oonstruceão das obras. Defesas accessoríes ; organização
defensiva dos aecídentes do terreno.
Ataque e defesa das posições fortificadas. Preparo de
minas. Regras para os concursos de tiro ao alvo.
Armas portateís ; classificação, descrípção, nomenclatura e
manejo das armas portateís. Montagem e desmontagem de
suas diversas peças.
Estudo comparativo entro as carabinas, revolvers e pistolas mais usadas.
Fabricação das armas portateis; condições que devem sa..
tisfazel' para serem acccítas.
Munição; seu fabrico e acondicionamento.
Accídentcs, meio de prevenil-os ou de reparal-os,
Limpeza e conservação das armas portateís,
Armas brancas. Olassíâcacão das armas brancas; qualidades que devem ter os metaes das armas brancas. Dureza, te..
nacidade e elasticidade. Classificação, nomenclatura, emprego
e conservação das armas brancas.
Armas offensívas. Armas contundentes, cortantes e perfurantes.
Armas defensivas. A couraça e o capacete.
Applícacões da electricídade na artilharia. Motores electrícos usados para. a movimentação das torres e dos canhões,
e dos elevadores e carregadores de munição.
Distribuição da. energia. electríca para o serviço da artíInaría, manípuladores, alternadores e interruptores. Montagem e desmontagem dos dynamos.
Verificação dos circuitos do disparo, sua substituição e
modo de remediar as interrupções. Curtos circuitos; apparelhos avísadores e indicadores; chaves de fogo. Preparo e conservação das pilhas.
Das apptícações hydr aulícas na artilharia. Motores hydraulicos usados para a movimentação das torres e dos canhões e
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dos carregadores e elevadores de munição. Confecção de juntas. Freios hydraulícos. Montagens e desmontagens.
Irrigadores da alma dos canhões.
Das applícações do ar comprimido na ·artilharia. Freios
pneumaticos. Compressores de ar. Freios hydro-pneumaticos.
Qualidades que devem ter os oleos lubrificantes empregados na al'tilharia; processo pratico de conheoel-os.
Noções geraes sobre os acídos e conhecimento pratico peíe
cheiro e pela apparencia ,

Aeção dos ácidos sobre os metaes.
Art. 9.0 Nesse curso o ensino complementar consistirá em :

Montagem e desmontagem das diversas peças do canhão e
do reparo.
Substituição de uma peça qualquer do canhão e do reparo.
Encher e osvasíar o eylindro de recüo,
PI'eparar cargas de projeeção.
Carregar granadas e colloear espoletas nas: mesmas.
Reformar estojos metallicos.
preparar um canhão para o fogo.
Limpar um canhão depois do fogo.
Preparar um elemento de pilha.
Associar dous ou mais elementos de pilha.
Fazer funccionar um holophote.
Trabalhos de gabinete e de laboratorio para verificação do
estado e caracteristicos dos explosivos.
Exercleío de levantar e lançar projectís á distancia.
Exercício de rapidez de carregamento dos canhões.
Exereícío de torres com a grossa artilharia.
Exercício de pontaria com-os canhões de 12m empregando o
apparelho registrador de pontaria de Scott e o deflecUon ieaoher,
Exerclcio de fusi! nas linhas de tiro.
Exercício de tiro ao alvo com a artilharia de pequeno,
médio e grosso calibres, sendo:
r-, na via fixo e alvo fixo;
2°, navio fixo e alvo movel ;
3 alvo móvel e navio em movimento na mesma dírecção ;
4°, alvo e navio em movimento e dírecções oppostas ;
5°, alvo moveI c navio em movimento em dírécção de perpendicular j
6°, exercícios de esgrima" de florete e de espada.
Visitas a navios de guerra,fortificaçõe3, fabricas do polvara e estabelecímentos de material de artilharia.
Art. 10. No curso para as praças o ensino technico constará
do seguinte :
Da artilharia em geral como arma de combate, estudo
comparativo com as outras armas. O torpedo e o aríete,
Do canhão; definição e nomenclatura.
Do calibre; classificação dos canhões pelo calibre e respectivo emprego.
Mecanismo de culatra, Nomenclatura de suas pecas, Montagem e desmontagem destes apparelhos. chaves de fogo.
0

,
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jlü;parosnavaes., Definição e nemencãatura dos reparos
usados na nossa marinha ..Montagem ,o ;desmontagem .daa díversas peças de reparo. Nomerrcla;tura 'é 'uso das' ferramentas
empreg4<das nestas operações,
Alças demirll..Definlção 'o nomecclatnravEspecíés dealças
de mira. Estudo comparatívo e emprego das diversMalças de
mira. RectifiiJaçãodas al~as do míra, Montagem o deslholltlligem.Mod'o de :fazer 'pental'ia.
Noções sobre a contrucção dos canhões emetal·emp:rêg:ad'O.
Noções sobre as propríeãades physillasdos metaes; dilata:ção., elasttcídade, tenaêtdade, maleabilidade, d:uc:tílidadé, compressão e distensão.
Oaraeteristicos do aço e do ferro fundido e forjado,
Projectis ; i<\efiniçãoe llomenclatUl'a.Diversi1!! qualídades
de projectís, sua appHoaçã:o. pr<lJMtiB dllcoifa,vl\IltaglJlls'no seu
emprego. Marcas indicadoras :,de'di'V.el'Sas especiê:::l "d:e"proJectis.
Fabrico !llOS tp1'oj:eutis"
Carga de ruptura; suas es:peci'es'é :taaJ)Ca~ A1túsE:!:8ipl0ísivos t

modode carregar as gr3irradas.

Operação de carregamento e 'desêal".regamento'dús,tianhões.
Modo de transportar, carregar e calcar o projectíl ~:preca.uções
a tomar.

Do tiro, definições e elemento do tiro, Tiro' com pontaria
dtreota '6 'COm pontaria índirecta , Trro vertíeal., Tiro progressivo ao alvo. Tiro com carga reduzida. Detenn'iml,Qão'e ;a;Vália~
ção pratiúadasdistancias. Disparo prematuro e disparo
retardado..
Cargas de .prqj<3cQão,definição.CM't\1CbO oéstOjometa.l.
Iico, Nome:ncla.tllra. das drversas pal'tesdo estojoóemprego.
Conf<lcção 'dos.estojos'll ill'etalnelles 'el1lpregauo.
Esfol'Çü supportado pelo canhão durante o tiro.. Recüo,
Modo-de medir-se ,<1 pressão 'na camara,
Estopilhas, escorvas e espoletas,~mas di'VéI".i3~s eapecíes,
Noções sobre mtxtos e íulmínatos.
Dos canhões de grosso calibre ou armamentoprmctpal.
Seu emprego nos co111 bates mavaes.
Do,canhão e seu reparo .
.Appaeelhos de disparo electrícc e disparo mecantco.
Manejo dos canhões de grosso calibre.
Torres, sua movímentáçâo.
Mane~o dos apparelhos de movímentação das -torr~s, hyw
dra.ullcos, electricosv a vapor e ã,-mão,
j\' odo de fozer a pontaria nas torres.
Projectis dos canhões de gl'OSSO calibre, suas diversas
especíes e emprego.
Nomenclatura e marcas indicadoras.
Cargas de projeeção, suas oespecíes, aeu peso c em.
:prego"
Cargas de ruptura, suas espeeíes e marcas.
Vi<la dos ,eanhões degrosso calibre•
.Q'llidadOs de conservação.
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Dos canhões de calibre médio on armamento secundaríe.
Seu emprego nos combates navaes.
Descripção dos canhões de calibre médio usados em nossa.
marinha e respectivo reparo,
Apparelhos de disparo electrico e disparo meeaníco,
Manejo dos canhões de calibre médio em torres, reductos e
barbetas,
Pontaria com canhões de calibre médio empregando-se as
alças de mira singelas e alças de mira duplas.
Prcjectís dos canhões de calibre médio. suas espeetes,
emprego, nomenclatura e marcas indicadoras.
Cuidados que se deve ter com o canhão antes, depois do
fogo e durante o fogo.
Accídentes nos canhões e nos reparos, modo de prevenir
ou remediar.
Vida dos canhões de calibre médio; cuidados de conservação.
Dos canhões de pequeno calibre ou armamento ligeiro.
Seu emprego nos combates navaes,
Descrípção dos canhões de pequeno calíbre de tiro rapído e
semí-automatíco systema. Hotckiss e respectivo reparo.
Manejo dos canhões de pequeno calibre.
Pontaria com estes canhões.
Cuidados que se deve ter com estes canhões.
Accidentes, modo de prevenil-os ou repara l-os.
Do canhão automatico e da metralhavora ; definição, Il9';'
menclatura e emprego .
•;,,"me da alma dos canhões.
Processos empregados para esses exames.
Descripção e uso do apparelho para toma!' impressões das.
almas.
Deseripção e uso elas machínas de reformar cartuchos.
Elevadores de munição, suas' diversas especíes e manejo.
Paiões de munição.
Condlçõea que devem preencher GS paíões de munição,
sua illumínação ,
Acondicionamento das munições, arrumação dos oartuebos,
dos estojos e dos cofres.
Acondicionamento das -estopnhas, espoletas e eseorvas.
CUidados que se deve ter para entrar e trabalhar nos
paíões de munição.
Observação da temperatura e grão de humidade.
Limites da temperatura maxlma e minima.
Valvulasde alagamento; logar em que devem ser installadas ; seu fuuecíonamento e manejo.
Despensa de artílharía.
O que deve conter e sua arrumação.
Lagar apropriado para despensa de artllhar-ra ,
Armas portateis j definição, classificação e emprego. Da
carabina Mauser, modelo brazíleíro ; nomenclatura e funccionamento de suas diversas partes. Montagem e desmontagem ..
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Munição da carabina Mauser , Cuidados que se deve ter antes e
depois do fogo e durante o fogo. Limpeza e conservação da
carabina.
Do revolver' Nagant e pistola Pa.rabellum ; nomenclatura

e funccionamonto de suas diversas partes. Montagem e desmontagem. Munição do revolver e da pistola, Cuidados que

se deve ter antes e depois do fogo e durante o fogo. Limpeza e
conservação do revolver e da' pistola.
Armas brancas ; sua classificação, nomenclatura c emprego,
Limpeza e conservação das armas brancas.
Canhões de desembarque j definição, nomenclatura e manojo

-Ó.

Operações de desembarque e embarque de artilharia.
Fortificação passageira; definição e idéas geraes sobre
sua construcção. Nomenclatura e uso das ferramentas neeessarias para a construcção das obras de fortificação. Defesas
accessortas. Organização defensiva dos aocídentes do terreno.
Ataque e defesa das posições rornâcadns.
Noções sobre a penetração das couraças. Effeitos do impacto e da penetração dos projectis no granito, na alvenaria,
no concreto, no tijolo, na madeira, nas chapas de ferro e aço
e na agua.
Deveres do chefe de poça, do apontador e dos carregadores,
do fiel do artilharia o do escoteiro.
Noções geraes sobre electrícidade. Corrente electríca c con-

ductores. Medidas electricas e modo pratico de sua determí-

nação. Pilhas eleetrícas. Bobinas.
Ar atmospneríco,sua composição e resístencía que offerece
aos corpos que o atravessam. Movimento atmospheríeo ; vento,
sua ínrluencía SObl'C o projectil em movimento. Gravidade;
sua acção sobre os corpos, intensidade nos diversos pontos do
globo terrestre.
Definição de combustão, explosão e detonação. Período da
explosão e sua duração.
Movímentos ; diversas especies de movimentos.
Noções sobre diversos acídos e conhecimento pratico dós
mesmos pela appareneía e pelo cheiro. Aeção.dos aeídos sobre
os metaes.
Oleos e lubrificantes empregados na artilharia. Processos
praticas de examinai-os.
Thermometro ; sua descrípção. leitura e emprego na artilharia. Thermometrcs de maxíma e mínima empregados nos
paíóes de munição.
Psychrometro; sua descrípção, leitura e emprego na artilharia.
Art. 11. Nesse curso O· ensino complementar consistirá em
trabalhos diarios em couros; em formar arruelas para os cylindros e para as Juntas dos apparelhos hydraulicos; em vedar
juntas que estejam a vasar: em ligar encanamentos e remediar
a ruptura de um tubo; em montar e desmontar as diversas
peças do canhão e do reparo; em encher e esvasíar 03 cylíndros
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de reoúo ; em montar e desmontar a mola recuperadora; em
pre:par~r ufO:i1 J?iI ha electríea e em trabalhos de tarja- -e; de
lima feitos díaríamente nas ofüeínas da escola ou nas ofâcinas
do arsenal.
Art. 12. Nmse curso o ensino accossorlo constará do duas
espécies de esercíctos: exerci cios physicos e exercícios milí-

tares.

§ 1. o Os exercicios physlcos serão de esgrima e bayoneta,
de espada e de tlorete j do natação j de esealeres á vela e a- remos j de gymnastíca j de levantar projectis e arl'emessal~os á
distancia, e de jogos escolares como o foot-baU e outros.
§ 2.° Os exercícios militares serão de tiro ao alvo com
carabina, com revolver e com pistola Parabellum j de pontaria
diaria com o emprego do apparelho registrador de pontaria ou
defíecííow teacher; manobra com os canhões de pequeno e médio calibre; de tiro ao alvo com estes mesmos canhões e em
manejo com os canhões de campanha.
Art. 13. As aulas e exercícios serão diaríos o nmccíonarão sem interrupção no porto ou em viagem.
Al't.14. Os alurunoe, dirigidos pelos tnstructores, farão
visitas a estabelecimentos e navíos afim de conhecerem os apparelhos que a escola não possua.
Art. 15. Uma vez por mez, pelo menos, o navio-escola sa~
hirâ em viagem de exercício, cuja duração ficará. ao arbítrío
do Ministro da Marinha, não podendo, porém, ser inferior a
uma semana.
Art. 16. O ensino techníco em ambos os cursos será. theorico e pratico, de accôrdo com o disposto neste regulamento e
como que estiver contido no Manual approvado para esse fim
pelo Ministre da Marinha.
.
Art. 17. Cada alumno receberá gratuitamente, no príncí..
pio do anno lectivo, um exemplar desse Manual.
Paragrapho untco. No caso de perda ou extravio far'::se-ha
entrega de novo exemplar, mediante desconto da respectiva
Importancla, si a perda tiver sido devida a propósito ou descuido, a juízo do dírector.
Art. 18. As altéraçõesque se tornarem neeessanas ao Manual' poderão ser feitas com autorização do Ministro da, Marinha, em vista de proposta devidamente motivada pelos instructores por ínterrnedío e opinião do director da escola .
. . Art.. 19. As Ilcões do ensino tcchníco serão esoríptas pelos
instructores o mandadas imprimir, uma vez em cada período
de uma ínstr-uctoría, si o Ministro da Marinha julgal-as aeceítaveís, para serem distribuidas gratuitamente aos alumnos.

CAPITULO

nr

DOS CURSOS

. AI't. 20. Oanno lectivo para os cursos começará. no pri·
melro dia uti! do mez de abri! e terminara a 30 de novembro.
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Art. 21. O Ministro da Marinha poderá adiar a abertura
das aulas, ou prorogar o .eucerramento dellaa. sempre que as
ctreumstancias o exigirem.
CAPITULO IV

Art. 22. A mateíeura na. Escola de Artilharia é obrígatonía
para os 1oBtenlmtes da Armada com o tempo do embarque
completo, e facultati va para os capitães-tenentesnas .mesmas

condíçõss.

flaragrapho unico. Todos os orãcíaes matrtculadosestarão
sujeítosao regímen escolar, inclusive os exames .
.Art. 23. Os orücíaessuperíores poderão t'requentar,coJE.o

ouvintes, as aulas e exercicios escolàres.cmedtaute- autorização
do Míniaterfo da 'Marinha ..

Paragrapho uni co. Estes ofâcíaes não terão resídencía na
escola e sõ serão submettidos a exame a seu pedido e por ordem.do Minísterio da Marinha.
Art. 24. A designação dos ofliciaes que tiverem de cursar
a es~olasera feita pelo chefe do Estado-Maior da Armada e
publicada em ordem do dia na primeira quinzena de março, de
cada anno,

Art. 25. Os los tenentes serão designados por ordem de antiguldade, salvo impedimento provado ou ordem do, Minísterio
da Marinha, motivada por conveníencía do serviço.

~Art. 26. Os capitães-tenentes candidatos álllatri<lUiladeverao requerel-a ao chefe do Estado-Maior da Armada, até 'fins
de fevereíro do.anno em que 'se 'queiram matricular, não.sendo
tomados em (:onsideraçãoosreqm:n'imentos que entrarem.no
Estado~Maior-emdata posterior..
Art. 27. O numero de capitães-tenentes desígnauos para
a matricula não poderá exceder a quarta parte total dos
offloíaes alumnos fixado, tendo direito de preferencla. os mais
antigos, .salvo.as ·l'estricções doart .'25.
To'd!êS osofâeiaes desígnados d'everãb'apresenta~se na.{3~~
coladeêõ a 3D,de março, sendo chamados com a necessana
antecedencía os ausentes desta- Capital. ."
. . ..
Art. 28.No curso de marinheiros poderá ser matriculada
qualquer- praça dos corpos de marinha. desde que tenha mais
d-e 16 annos e menos de 25annosde idade,-e que prove:
lo, ter a robustez physica necessaría para o vservlço da
artilharia j
20 , saber ler e escrever e ter conhecímento das quatro operações fundamentaes da aríthmetíoa.
Art. 29. São condições de preferencía para a matricula:
10, ter completado o curso das escolas regionaes para os
aprendizes, marinheíros.;

soros
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2°, ter pratica de algum oütoto mecaníco ;

3°, conhecer o systema metríco, proporções e numeras
complexos; conhecer as fracções ordinarias a decimaes; conhe..
cal' as prínctpaes definições geometrícas e saber um pouco de
desenho linear.
Art. 30. O commandante geral do corpo de marinheiros
nacíonaes, 30 dias antes da abertura das aulas, onvíarã.ao
Estado-Maior da Armada uma relação das praças 'que estiveram
nas condições de ser 'matriculadas.
Art. 31. O chefe do Estado-Maior da Armada 'designara. o
dia em que devem ser ellas apresentadas á escola. afim .de ahi
serem examinadas de accôrdo com o díspcsto no presente
regulamento.
Art. 32. Quando apresentadas as praças na escola, para
seremadmittidas á matrictila,serãoellas submettidas a uma
ínspecção de _saude, faita pelo _medico de bordo, em presença
do více-dírector, e, si não forem oriundas das 'escolas de apren..
dizes marinheiros, serão também submettidas a um exame
de idoneidade, que deverá ser feito por uma .commíssãe composta do více-dírector como presidente, dos instructores e dos
adjuntos como examinadores.
§ 1. o Na falta ou impedimento dos instructores edos ad..
juntos, .serão elles aubsütuídos por offlcíaes do navío-escola ou
estabelecimento, nomeados pelo 'director:ou více-dírectón da
escola.
§ 2. °A ínspeoção e exames servirão paraprovUir que as
praças satisfazem as condições dos arts. 28 e 29 desteregulamento.
Art. 33. Feita atnspeccão e terminado o exame, as praças
se recolherão ao corpo acompanhadas de um offlcío dodirector
ao commandante geral desse corpo.
Paragrapho .untco. -Identíca communícação será!eita ao
chefe do Estado-Maiorda Armada.
Art. 34. As praças que tiverem sido julgadas aptas para
a matricula serão classíflcadas na companhia-o de' .alumnos e
destacadas para a- escola quinze dias antes da abertura das
aulas.
Al't. 35. No caso de ser ínsuütcíentero mumercde praças
julgadas aptas para a matricula, o commandante do corpo ide
martnhelros nacíonaes designara outras praças para serem
submetttdas a exame. repetindo esta providencia até que. 'fique
completoonumero de alumnos exigido peloregula.mento.
Art. 36. Durante os tl'es. primeiros mezes .poderão os
alumnos ser desligados da escola e· substítuídos porvoutros, á
requisição do .dírcctor, caso tenham manifestado pouca aptídão para .seguírem com aproveitameuto o curso.
Art. 37. Tanto <L matricula como .0 desligamento serão
feitos POi' determinação do chefe do Estado-Maior da Amrada ,
Art. 38. O Ministro da Marinha fíxarã annualmente e
numero de ofâciaese de praças a ser adrnittído matrtcula na
escola.
ã
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CAP1TULO V

nos

EXAMES

Art. 39. No primeiro dia util depois de 5 de dezembro
-começarão os exames da escola sobre as partes do ensino
.technico e complementar, para os ofâeíaes, e technico, complementar e accessorío para as praças.
A1't. 40. Os exames serão feitos por ordem de antiguidade, começando em prímeíro lagar o dos officiaes.

Art. 41. Serão conslderados como tendo perdido o armo

e não serão sujeitos a exames os alumnos offtcíaes e praças que

tiverem dado 40 faltas justificadas.
Art. 42. A commíssão examinadora compôr-se-ha do
dírector da escola como 'presidente, dos instructores, dos
adjuntos e de um examinador nomeado pelo chefe do Estado,
Maior da Armada.
Al,t-. 43. Os-exames serão feitos na presença do chefe do
Estado-Maiol' da Armada ou de um offlcíal general por elle
dosígnado,

Art. 44. Os exames dos offlclaes constarão das seguintes
provas:
a) escripta - constando de uma questão tlieorlca e de
resolução de problemas sobre as matei-ias ensinadas no CUl'SO ;
b) oral-sobre questões theoricas e praticas;
O) pratica-que consistirá em trabalhos com apparelhos
ou na execução de serviços relativos ao estudo das armas e
pólvoras.

§ 1.0 A prova escripta durará quatro horas e sará feita
no mesmo dia e sobre as mesmas questões para todos os
ofücíaes, sendo o ponto tirado á sorte pelo mais antigo.
§ 2." A prova oral será feita por turma de seis oftlciaes,
por ponto tirado á sorte no acto do exame pelo ofücíal examínando.
§ 3." A arguíção na prova oral durará de 10 a 15 minutos
por parte de cada um dos tres examinadores, podendo o
director, sempre que julgar conveniente, fazer arguições ti.
qualquer dos examinandos, por tempo não excedente ao índícada para estes examinadoras.
§ 4.° A desígnaçãodos trabalhos para a prova pratica ser-á
feita tambem 1.1, sorte. dependendo o tempo da conclusão de
semelhante prova da natureza do trabalho que tiver de ser
effectuado.
§ 5.° A') turmas para aprova pratica serão formadas pelo
numero de ofâcíaes determinado pelodirector, por indicação
dos ínstruetoros, segundo a natureza dos trabalhos, capacidade
dos locaes onde se tiverem de realizar os exames e outras círoumstancías relativas aos mesmos trabalhos.
Art. 45. Aosofflclaes examinandos serão fornecidos o material que requisitarem para execução dostrabalhos que lhes couberem por sorte.
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Art. 46. Os exames das praças serão feitos independente...
mente para o ensino techníco e ensino complementar e para O
ensino nceesscno.
Art. 47. Os exames da parte teehnica e da parte complemental' constarão de prova escrípta, prova oral e prova pratica,
§ LO As provas escrípta e oral poderão SOl' feitas no mesmo
dia.
§ 2. o A prova pratica constará de montagem e desmontagem
das diversas peças e accessorios do canhão e do reparo; carregamento de projectís e collocação de espoletas; carregamento
de estojos metallícos e oollocaçãc da estopílha , manejo com os
diversos apparelhos existentes na escola, tudo precedido de
uma exposição do que tiver de ser executado.
Art. 48. Os exames da parte accessoría serão somente prati..
cos e constarão de exercicíos de esgrima, .de espada e florete
em assaltos dados entre dous alumnos ou entre um alumno e
um instructor; em exercidos de esgrima de bayoneta e bateria de campanha feitos simultaneamente por todos os alumnos ;
em exercíclos de tiro ao alvo com as armas portateis e com os
canhões de .pequeno e médio calibre foitos em uma linha de
tiro e sobre um alvo fluctuante.
Art. 49. Os examínadoros, inclusive o presidente, em
ambos os cursos, exprimirão seu juizo sobre cada uma. das
provas por. grãos de O a 5, cor-respondendo Oa nota má; 1 e 2
a soãrtvel ou simplesmente; 3 c 4 a boa ou plenamente; e 5
a dístíncção,
Art. 50. Serão inbabilitados os offlciaes e praças que
alcançarem menos de quatro gráos ; approvados simplesmente
os que obtiverem de seis a 14 grãos: plenamente os que obtíverem de 15a 24 grãos e distincção osque obtiverem 25gl'áos.
Art. 51. Os oüíciaes approvados, com a menção na caderneta dos grãos e da approvação obtidos, serão classificados como
officiaes artilheiros.
Art. 52. As praças approvadas, com a menção na caderneta dos gráos e da approvação obtidos, serão classificadas como
artilheiros.
Art. 53. Aos offícíaes e praças que tiverem obtido approvação plena ou distincta "no exame pratico de pontaría, tendo
sido approvados nos outros exames, serão, classificados como
artilheiros apontadores, e as praças, que sendo simplificadas no
exame pratico de pontaria, embora tenham sido approvadas
com qualquer nota Das outraa secções do ensino no curso,
serão classificadas como artilheiros carregadores.
Art. 54. As praças que forem approvada i com dístincção
em todos os exames, ainda mesmo que não o tenham sido nos
de trabalhos das ofilcinas, serão promovidas à classe ímmedíatamente superior.
Art. 55. As praças reprovadas no exame de tiro ao alvo
não poderão repetir o anno, sendo neste caso desligadas da
companhia de alumnos e classificadas em uma companhia de
praças não especialistas.
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CAPITULO VI
DO PESSOAL DA. ESCOL;\

Art. 56. O pessoal administrativo e de ensino da escola se
comporá de:
I dírector. capitão de mar e guerra ou capitão de fragata,
que será o commandante do navio ou do estabelecimento;
1 vice-director-, capitão de corveta, que será o immediato
do na via nu do estabelecimento;
2 ínstructores, capitães de corveta ou capítães-tenentes do
COI'PO da Armada com o tempo de embarque completo;
2 adjuntos dos instructores, capitães-tenentes ou I" tenentes do Corpo da Armada com o tempo de embarque completo;
1 secretario, capitão-tenente ou l° tenente do corpo da armada com o tempo de embarque completo;
1 cirurgião, que será o, do navio ou o do estabelecimento j
I commíssarío, que será o do navio ou o do estabeleci-

mento;

2 inferiores com o curso da escola, sub-ínstructores.;
1 escrevente, que será o auxiliar do secretario.
Ar!. 57. Salvo ordem do Ministro da Marinha, devido á
exígencía do serviço ou á conveníencía do ensino, nenhuma
alteração poderá ser feita no pessoal da escola durante o anno
lectivo ,
Art. 58. Exceptuados os exercíetos constantes do ensino
acoessorío, que serão feitos' sem prejuízo dos trabalhos' escolares, só no caso do artigo anterior- poderá o pessoal da escola
ser dístrantdo destes trabalhos para qualquer outro serviço.
CAPITULO Vil
DA NOMEAÇÃO E VE.i"'{QIMENTOS

no PESSOAJ,

Art. 59. O dírector. o vlce-dtrector, os instructores, os
adj untos e o secretario serão nomeados pelo Ministro da Marinha e o domais pessoal pelo chefe do Estado-Maíor da Armada.
Art. 60. O dtrector poderá ser exonerado a qualquer
tempo.
Art. 61. O vtce-director, o' secretarío, o medico 'o' o- commíssarío devem ser substituidos no fim de: dous annos C' 86mente poderão de novo ser nomeados para a mesma ou outras
escolas proâssíonaes, depois de decorridos dous annos dá sua
exoneraçã.o.
Art. 62. Os ínstruotores, os adjuntos eos sub-ínstrucíores
servirão por tempo não maior de tres- annos, podendo, porém,
ser demittídos em qualquer época por conveníencía do enstno,
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ParaO"rapho uníco. Só poderão ser de novo nomeados para
a mesma escola ou outras escolas proflssíonaes, depois de
'decorridos dons annos de suas exonerações.
Art. 63. Os instruetores e os adjuntos não fazem parte
da lotação do navio ou do pessoal do estabelecimento e não
poderão ser distrahidos para serviço estranho ao ensino.
Art, 64. Os vencimentos do pessoal da escola serão os
estabelecidos na tabelIa em vigor.
Art. 65. O commandante, o ímmediato e 08 instruc.tores
perceberão como se exérceseem as suas funcções em na via de
1l" classe em viagem de instrucção.
Art. 66. Todo pessoal administrativo e do ensino será do
quadro actívo da. armada.
CAPITULO ViU
DO DIREGTOR

Art. er, O dírector, como primeira autoridade da escola,
é o principal responsável pela manutenção da ordem e regularidado de todos os serviços da mesma .
Art. 68. Compete ao dírector :
lo, executar e fazer cumprir as disposições tanto 40 presente regulamento como as disposições do regimento interno da
escola;
2°, manter e faze!' manter no navio ou no estabelecimento
amais severa ínspeccêo, de- modo a ser portados observada a
mais rígorosa disciplina ;
3<' ,corresponder-se directamente com o ínspector. das escolas profíssíonaes e por seu íutermetho t?0r.'1, o Ministro da
Marinha e com o chefe do Estado-Maior da Armada, sobre
assumptos que dependerem da' rosoluçãodcssas autoridades i
4°, determinar o serviço do ensino, fazendo observar cuidadosamente o cumprimento dos programmas em ambos os
cursos;
5°, indicar o detalhe do serviço militar geral, ordínario e
extraordinario dos orâclaes e praças e dos demaís empregados sob suas ordens;
6°, chamar ao cumprimento dos deveres 03 funccíonaríos
que estiverem em falta, procedendo contraelles de couíormídada com o Codigo Disciplinar da Armada;
7°, desígnarv.em caso de urgencía, substituto para qualquer
runccíonar-ío impedido, dando conhecimento desse acto á autorídade competente, para providenciar como no caso couber ;
8°, propor a quem de direito as medidas que [ulgarconveaíentes a bem da ínstruoção e dos serviços da escola.mos casos
não previstos neste regulamento j
gOla»resentar" no fim do anno Iectívo, um relataria cír..
cumstancíado sobre todos os serviços da escola, acompanhado,
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na parte relativa ao ensino, das notas e mappas sobreexperiencias e exercicioseffectuados, com as observações que a pratica lhe tiver suggerido sobre os meios de melhorar os mesmos serviços;
10, assistir frequentemente ás aulas o exercicios.
CAPITULO IX
DO VICE-DIRECTOR

Art. 69. Ao vice-dlrector compete:
1 substituir o direetor no caso de falta ou impedimento;
<),

2°, cumprir, transmíttír e fazer cumprir as ordens do dí-

rector, tanto referentes ao ensino como á economia e disciplina
da escola, que, especialmente, lhe caberá fiscalizar;
3°" exercer. no que fór applicavel á escola, todas as attri~
buições de 2° commandante de navio e as que lhe couberem
.
pelo regimento interno;
4°, detalhar os serviços da escola de aecôrdo com as ínstrucções recebidas do dírector ;
5°, assistir com frequeneía ás aulas e exercícios.
CAPITULO X
DOS INSTIWCTORES

Art. 70. Os ínstructores serão designados particularmente
para cada 'um dos respectivos cursos.
Art. 71. Os ínstructores não poderão ser desviados para
serviços estranhos ao ensino.
Art. 72. Aosinstructores compete:
10, promover por todos os meios a seu alcance a ínstrucção
tbeoríca e' pratica, dos alumnos, observando pontualmente os
prograrnmas o horarios estabelecidos para as aulas, experíencias e exercíoíos praticas, aos quaes dará o maxímo desenvolvimento possível;
2°, fazer as prelecções e dirigir pessoalmente os trabalhos
e exercicios dos alumnos ;
3°, escrever de modo elementar e em linguagem clara e
concisa as lições sobre o en-sino techníco, afim de serem ímpressas e distribuidas gratuitamente aos alumnos, segundo o
disposto no presente regulamento ;
4°, dirigir e fiscalizar o ensino que fôr feito pelos adjuntos

e sub-lnstructores ;

5°, requisitar do director tudo quanto fôr necessarío a bem

do ensino;
6°, ter a seu cargo o materíalpertencente ao ensino das
materlas do curso em que servirem;
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7°, lançar em livro proprio as notas de applicação e deaproveitamento dos alumnos j
8°, prestar mensalmente ao director informações sobre o
aproveítamenso 'o aptidão dos mesmos aíumnos para o serviço
de artilharia ;
go, acompanhar os alumuos aos navios e estabelecimentos
cuja visita julgarem C011 veniente, fazendo-os assistir ou tomar
parte nos exerciclos que nos mesmos .se realizarem, mediante·
prévio aviso e permissão da autoridade competente, especialmente quando taes cxorcícíos não puderem ser effectuados na
escola j
10, notarem livro especial as experienoías, trabalhos e
exercieios realizados, com observações relativas ao material
empregado, despendido ou inutilizado, e outras que julgarem
opportunas ;
11', enviar mensalmente ao direotor a nota do material díspendido com trabalhos de gabinete, assim como, depois de cada.
exercícío, enviar também o mappa ou relação do material
gasto ou ínutfhzado no mesmo, afim de servil' como elemento.
para descarga do competente reaponsavel ,
Art. 73. Os instructores não poderão ter outra commís..
são durante o anno leotívo,
.
Art. 74. Os instructores devem comparecer diariamente á
escola.
CAPITULO XI
DOS ADJUNTOS

Art. 75. Os adjuntos não poderão ser desviados para serviços estranhos ao ensino e nem poderão ter outra commissão
durante o anno lectívo j a elles compete:
. 1':o, auxiliar os ínstructores no ensino teohnico e complementar e dirigir o ensino accessorio.:
2°, âscalizar e dirigir os alumnos nas aulas praticas quando
o determinem os ínstructores, no que serão auxiliados pelos
sub-ínstructores j
3°, comparecer diariamente á escola j
4°. rubricar a lista de presença dos alumnos nas aulas e
exercicios apresentada pelos sub-ínstructores.
Paragrapho uníeo . Os ajudantes serão também designados.
particularmente para cada um dos respectivos cursos.
CAPITULO

no

xrr

SECRETARIO

Art. 76. Ao secretario compete:
l°, ter a seu cargo ao correspondencía offícial da dírectoría.
da escola e hem assim a escrípturação dos livros de assenta-
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mentos, regístroe, termos de ~xames .e outros pertencentes á
secretaria, especificados no regimento ínterno ;
20; ter sob sua guarda e responsabilidade a bíblíotheea e
arehívo da escola.
CAPITULO XUI
DOS O:FFICIAES AIJUnINOS

Art •.77. 03 atliebas alumnos teempor devei':
l°, comparecer ás aulas, exerclcios e trabalhospraücos â
aora marcada no regimento' interno para assignatura do ponto,
só podendo retlrar-se depois de terminados os trabalhos;
2°, notar em livros ou cadernos apropriados as marchas e
resultados das experlenoías o' exercícios" com os respectivos
mappas e diagrammas, organizados, de aecôrdo com os' modelos adaptados, tudo acompanhado' das observações que julgarem uteís. Este3 cadernos serão apresentados no üm de
cada mez c no acto do exame, afim de serem tomados em eonsíderação no julgamento das provas;
3°, fazer oservíço diar'Io, de estado ou de quartos, segundo
determinação do cornmaudante da escola;
4'" arranchar no estabelecimento ou no navio-escola.
OAPITULO XIV
DO ESCREVENTE

Art. 78. ela escrevente compete auxtünr O secretario na
escr lpturaeão e registro ela correspondencía omeiaf e em outros
serviços da secretu-la, que pelo mesmo lhe f 01'13111 detormínades.
CAPITULO XV
DOS SVB-I:.'\STRUCTORES

Art. iD. Aos eub-ínstruetorea compete:
l«, auxiliar os ínstructores e os adjuntos em tudo (manto
fôr relatí vo ao ensino das praças, na. conservação. a3~eio e
preparo elo material para as aulas e exerclcics e em outros
serviços que pelos mesmos lhe forem designados i
2°, fazer a chamada elos alumncs antes das aulas e exercicios, apresentando a lista de presença para ser rubricada
pelo offlcíal adjunto.

689

seres DO room »xtcurrvo
CAPITULO XVI
DOS DEMAB E:\IPREGADOS

Art. 80. O commtssat-lo e o respectivo fiel. o cirurgião e
demais pessoal terão os encar-gos e ·obl'igações det'erminadas
em lei e outras disposições em vigor na Armada e que serão
devidamente especificadas no regimento interno.
CAPITULO XVI!
DISPOSIÇÕES DIVEHSAS

Art. 81. As praças classificadas como artllbeíros serão
distribuidas pelos diversos navios da esquadra" onde occuparão
os prínclpaes cargos na artilharia,
Art. 8,2. As praças classífícadas como artilheiros, que tive-rem
curso, não poderão permanecer recolhidas no quartel

°

central •.
Aro. 83. As praças classíücadas como artilheiros apon-

tadores serão sempre os oneres de peça, chefes de reduotos,
chefes de torres, fleís de ai-tilhurra e escotelros j e os classificados como carregadores serão empregados na artílnaría corno
carregadores, .fíeís do artilharia e escoteiros, podendo; somente
na falta de a.rtilhoiros - apontadores, desempenhar os outros
cargos que a elles compete.
Art. 84. As praças classificadas como artilheiros apontadare:')poderão matl'icularwsc na escola, de novo, uo fim de quatro
annos, afim de aperfclçoarern-se melhor nos conhecimentos
de artilharia.
Art. 85. As praças classificadas como artllheiros simples..
mente poderão de novo matricularem-se na _escola, com este
mesmo fim, depois de dons annos de sua sabida da escola, para
melhorar de approvação,
Art. 86. Os oHiciaes q ao tiverem perdido o armo por motivo
justificado, poderão repetil-o, por autorização do Ministro da
Marinha, no caso de informações que os recommendem.
Art. 87. As praças, que tiverem perdido o anuo por motivo justificado, poderão rcpetil-o por autorização do chefe do
Estado-Maior da Armada. si por seu procedimento e applícação
forem merecedoras dessa concessão.
Art. 88. A nota de artilhoiro e ainda mais a nota de artílhelro apontador constítuira um titulo de merecimento para o
orâcíal e dar-Ihe-ha direito de preferencta para as nomeações
de instructor e encarregado da artilharia a bordo dos navios e
estabelecimentos de marinha.
Art. -89. Os officiaes da escola Q da administração poderão
assistir ás aulas coroa ouvintes, prestando exame final, caso não

tenham faltas superiores a 40.
Executivo - 1907

44
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Art-.90. Os ofâcíaes alumnos poderão ser dispensados do
serviço do estado ou de quartos, sempre que o director julgar
conveniente ao ensino.
Art. 91. O Governo poderá nomear para aperfeiçoar' os

seus estudos no estrangeiro os afficiaes alumnos quo forem
classiftcados nos dons primeiros Iogares e que tiverem obtido
approvação plena ou distincta nas secções do curso.

Art. 92. Oregimento interno, que opportunamente será.

expedido, regulará o modode execução de todos os serviços da

escola, precisare os deveres do respectivo pessoal, além dos
indicados no presente regulamento.

OAPiTULO XViII
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 93. Emqnanto não houver sargentos com o curso d-a
escola de artilharia, os Jogares de sub-tnstructores poderão ser
prcenchídos por praças de qualquer graduação que já tenham
o referido curso.
Paragrapho unico. Nestas condições, para esses lagares
terão preferencia os macínheíros apontadores arülhetros com
uma gratificação mensal de 30$000.
Art. 94. Emquanto não houver numero euülcienta. do
praças oriundas das escolas regíonaes para serem admítudas
âmatricnla, aos Instructorcs compete preparal-os para
adquirir a 3a condição. de, que trata o art. 29 dopresentc regulamento.
Art. 95•. Revogam-se as disposições em contrarío ,
Rio de

Jt1.ncho,~4

de abril de 1907. - Al.exancl:rino

Fa?~ü(

de

Alencar.

1~eg..tlla",uento

da Escol.'t de
Subluariua

Def"es!~

OAPiTULO i
DA ESCOLA E SEUS F1NS

Art. 1. o A Escola de Torpedos, até então estabelecida. no
oommanõo Geral das, Torpedeiras,p'assll;l'â, a' denominar-se
1I:8001a de Defesa Subrnarina e a reger-se pelas dísposlções do
presente regulamento.
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Art. 2.l.'A Escola de Defesa Submarina tem POl' "fim instruir e preparar pessoal perfeítamente habilitado para dirigir
e executaI' os serviços relativos ao ataque e á defesa submarina.
Art. 3.l.' A escola poderá SOl' estabelecida em terra oua
bordo' de um navio para esse fim" designado 'pelo Ministroda
Marinha, tendo no primeiro caso um navio a ella 'ligado para
nelle receberem os alumnos a. tnstrucção .techntca especial correspondente ás respectivas funcções.
.
Paragrapho uníco. Si a escola fOI' em navlo, este terá. uma
lotação fixada pelo Estado~Maiol' da Armada, de accôrdo com O'
seu fim e com 'as exigenclas do serviço e do ensino.
Art. ,4. o Para Instrucção theoríca e pratica dos' alumnos,
liaverá na escola:
Um gabinete e laboratorío para o estudo dos explosivos e artefactos pyrotechnicos empregados no serviço de
torpedos.
Um gabinete de electnicidade e laboratorío provido de'
força motriz, transmíssõe-, apparclhcs e meios necessarios
para. o e-tudo pr'.ttico e comparativo de pilhas, accumula..
dores, dynamos, motores c outros apparelhos, determinação
das rospecüvas constantes, curvas de carga e descarga, caraotertsttcas ; rendimentos c demais elementos neccssartos ao
seu.pcercíto conhecimento; medidas de conductibilidade, resístenda e isolamento de conductores e cabos electricos e outras.
Um deposito com a material ,electricoe torpedíco necessario para o enslno e exercíclos, compreheudendo differentes
modeles de torpedos, minas submarinas e respectfvoa uccessorios e cargas.
Embarcações aproprtadas para o serviço de fundear e
suspender minas, e contra minas eoutros exercícíos.
Linhas de minas de diversos systemas, fundeadas, üuetuantes c.de fundo, servidas por estações ou pOSt03 .provido.s
dos necessarlos apparelhos de observação, p'r .va, fogo e outros
quaesquer que se tornem precisos.
Estações telephoníeas e do telegraphía ordínai-ía e. He rtziana IHl.l'J, cornmunícações entre os postos de observação eentre estes e a escola.
Ponte para regulamento dos torpedos antomoveís, p.rJvTda
de apparelhos de lançamento do diversos modelos, e demais
pertenças, incluindo alvos gi',\i~Uad03, munidos de rcdes,p:1Xa
medida dos desvies c profundidade dos torpedos.
Apparelhos papa trabalho no fundo do mar, em reparos
nas obras vivas eles navios e minas submarlnas,
'I'anque metallico para a instrucçâo dos ruecgufhadoros,
com o respectí 1'0 receptor telophontco, tubo conductor de ar;
cabos de auxilio e machína de compressão de ar.
Paragrapho unico. Si, por msurâcíencía de müios,asex~
perienoias e exercícíos precisos ao ensino não puderem ser
realizadas na escola, serão e'!fectuadas em outros estabelecimentes ou mvícs da Armada, mediante prévia autorização doMlnístro da Mar-inha,

°

692

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 5.° A escola ficará directamentc .subordínada ao inspector das escolas proflsslonae s, autoridade por cujo intermedío deverá corresponder-se o dírector com ar secretaria de
Estado e com o Estado-Maior da Armada, sobre todos OS trábajhos escolares e quaesquer outros assump'os que dependam
de resolução do Ministro da, Marluha .

Paragrapho uníco, O tnspector das escolas proflsslonaes
deverá visital-a, sempre que julgar conveniente avalíar do
aproveitamento dos alumnos.
Art. -6.o Serão observadas na escola as disposições em vi..
gor na Armada, quanto ao serviço, ordem e disciplina; exceptuando-se, porém, as restricções estabelecidas neste regula..
manto, naquillo que se referir ao ensino.

CAPITULO tI
DO E)/SINO

Art. i. fI O ensino na Escola. de Defesa Submarina comprehende dous cursos : um para ofâcíaes e outro para praças do
corpo de marinheiros naclonaes.
Art. 8. O ensino nestes cursos dívídír-se-ha em ensino
techníco, ensino complementar e ensino accessorío.
Art. 9. No curso de officiaes o ensino teohníco e o ensino
complementar serão feitos por secções, constando as secções de
ensino techníco do seguinte:
la secção:
Magnetismo. Imans naturaes o artificiaes. Magnetismo
terrestre. Aeção da terra sobre os ímans. Aeções dos ímans
entre si. Processos de imantação. Armaduras. Permeabilidade magnetica. Conservação da imantação. Campos magnetícos. Theoria dos imans. Propriedades magnetícas do ferro e
do aço. Solenoides magnetícos.
Phenomenos da corrente electrica-. Manifestações das correntes electricas, Sentido das correntes, Regra de Ampêre,
Correntes produzidas pelas acções chimícas, Polarização. Elemento voltaico. Pilhas hydro-electríeas usuaes. Maios empregados para despolarizar pilhas.
Phenomeno de Oersted . Lei de Ampere. Meios de augmen..
tal' os desvios da agulha. Agulhas astatícas, Imans dn-ectores.
Intensidade de uma corrente electríca. Relação entre a íntensídade e o desvio de uma agulha.
Galvanometro. Qua.lidades de um galvanometro. Unidade
eleotr-o-ma.gnetlea de intensidade. Ampera. Leis das correntes
electricas. Lei de Ohm. Relação entre a intensidade o quantídade de electrtcídade. Resístencía dos conductcres, Resístencía
interior das pilhas. Conductores equivalentes. Reslstencía ele..
ctnca especifica. Conductíbllídade elcctríca. Unidade pratica
de resístencía. Ohm. Diversos modos de associação de pilhas.
Q

Q
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Circuitos derivados. Intensidade da corrente principal. Resístencía de duas derivações. Resistencia de varias deriyações.
Relação entre a, corrente principal e as correntes ~erIv~d.as~
Lei de Kírschoff. Ponte de Wheatstone. Shunts. Reslstencla de
um oalvanometro com Shunt.
Variação de resistencia dos conductores. Causas ínnuentes na resistencia dos eonductores. Resístencía electrica dos
Iiquídos,
Pheooroenos chímieos das correntes electrícas. Phenomenos caloríficos das correntes electrícas , Unidade pratica de
calor. Idem de dííforença de potencial. Idem de potencial.
Idem de capacídade , Idem pratica de força ,
Imantação pelas correntes. Phenomenos mecanícos produzidos pelas corrente-s electricas.
Correntes de índucção. Estudo quantitativo das correntes de índucção, Unidades electricas. Systema absoluto de
unidades. Unidades fundameutacs. Unidades derivadas. Unidades praticas. Medidas electrícas frequentes. Unidades electricas praticas. Relação entro as grandezas electricas e as
outras gra.ndezas physlcas ,
Instrumentos c apparelhos necessaríos para as medidas
eleotrícas. Interruptores e commutadores. Bobinas e caixas de
resísteneía .. Rheostatos, Galvanometros e Amperometros. Volt-,
metro. Voltametro. Medida de resistencia d08 conductores.
conductores empregados nos, cabos. Medidas de isolamento.
Prova de isolamento dos conductores,
Resistencia do mar. Methodos empregados na medida
das resisteneias. Methodo da applícaoão da fórmula de Ohm.
Medida da resísteneía interior de umapílha.
oorrecção da temperatura na medida das resistencías.
Conductibílidade relativa. Medida de eonductíbilídade. Idem
da intensidade por meio de um galvanomctro. Idem por meio
dos ampcrometros , Medida da íntcnsídade por meios índírectos. Medida da. constante dos galvanometros. Idom das
constantes dos voltmetros e amperometros. Medida da força
electro-motríe das. pilhas. Medidas differenças de potencíaes.
Provas das pilhas. Estudo da pilha. Localísação de
dofeitos em um conductor-.
.
Accumuladores, Estudos dos accumnladores usuaes, Preparaçâo. Carga a descarga. Transformação dos acoumuladores.
Acctdentes. Pilhas hydro-electt-ícas, Preparação das soluções,
Conservação. Reparos.
Conductores. Substancias empregadas. Fórrna, dOJ conductores. Conductores empregados nos serviços de minas.
Conservação dos conductores ,
Telegraphía Hertziana. Estudo pratico dós instrumentos
empregados. Systemas diversos. Pratica de telegraphía. IvIa~
nipulação, Applicações .
. Historico das minas. Classificação. Minasautomatico..
ehímícas, Idem autornatlco-rnecantoas. Idem antomatíco-electríeas com fecha-ctrcuito exterior.
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Id em

autQmatico~electrica.s

com feoha-etrcuíto

interior~

,Mill',as'controlIadas de fundo' e. de observação. Idem de fundo

eonr fecha-circuito exterior, de eontacto , Idem de fundo com
íeeha-cír-culto interior e de contacto. Idem derfeeha-circuíto
exterior decont:wtl). Idem de techa-círcutto intel'lo1'e da
,observação-o Idem de fecha-circuito exterior de observação,
Miha,s rluctuantes ou Iundeadas.
CaScDS de minas, Condições a que derem s:1tisfàzer-segundu o seu emprego. Provas dos caSCO;3. Cascos Improvisados.

Ancoras e'. amarras. Conservação.
Cabos olectrlcos , Cabos diversos.' oabos armados. Idem
simples e multíplos. Pl'OV3d e conserv-ação dos cabos-o Costura dos cabos. Costuras tempol'aeias. Idem definitivas. Caixas
de juncção , Diversos modelos de caixas de juncção,
Espoletas electricas.

Classificação. Diversas qualidades

de espoletas empregadas. Espoletas ímprovísadas. Prova das
espoletas; Estudos sobre-as espoletas. Explosões stmultanee,s.
Dfsjunctorea. Conservação das espoletas e dos disjunctores.
M-inas mecaaücas. Minas Lesnet, mina EUa. Apparelhos de
disparo automático mecanico. Minas electricas, Fogo por meio
de-um' e de dous observadores. Apparelhos de cornmutaeão e
de' slgnaes. Apparelhos de síemens, Prova dosv apparelhos,
Fecha-circuitos. Diversas especlos de fecha-circurtos. 'Fecha~
circuitos' Síemens, Idem Mae-Evey. Relay- Armstrong.< Idem
Mathíesasn. Idem de mercurío . Pecha-cu-cuitoa electro-magne100s. Provas de conservação dos fecha-circuitos.
1Hnas eleetricas mixtas;Estabelecimel1to de lima linha de
t-torpedos~ Caixas do juneção com disjunetores. Diversos typos
de torpedos electr-icos míxtos.
Mesas- de provas. Pilhas empregadas. 1Jesa: de prova
Siernens, Al'COS tnterseccíonaes. Avisadores automatícos. Postos
torpedico s. Apparelhos accessoríos. Campo minado. constde...
rações-gerae s. Estudos preparatorios. Ancoragem. das minas'.
Methodos de I.tlinhmnento. Organização da defesa. Protecção
do-campo minado. Obtrucções, Serviço de contra-minas. Ope~
l'a~ão-de rocega das minas. Destruição por meio de contra-mina'.
Navios mineiros. Manobras das minas a bordo. Apparelhos de
lançamentos, de rocega e de suspensão.
Provas díarias das ínstallações torpedícas, Próvas e medidas dos díversos elementos de uma Installação. Pratica das
mesas, de provas. Provas e medidas electrícas.
21\. secção:
Resumo hlstorieo de torpedo automovel. Typos datorpe·dos automoveis e suas caracterlstlcas, Ligeira descrípçãodos
e:rgãosprincipaes de um. torpedo moderno i papel que são -destínados a representar. Estudo summarro dos apparelhos que
devem ser regulados em um tiro de exerclcío de torpedoBR20de
modo ;ipratic~t que dessa.arma possa ser encetada desde o inicio
do curso. Prepurativos para o lançamento de um destes. torpedos,
1v1appa de regulação de um torpedo e sua interpretação. Tiros
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de exercieío e tiros de combate. Generalidades sobre tubos,
ApparelMs de pontaria. Mappade um lançamento. . ..
Estudosummario d()s app~relhos que deve~ ser reg.u:lados
nos tiros deexercicios do torpedo Scbwal'tzkopfl B 57. TIros de
exercícíoa e tiros de combate. Generalidades sobre os torpedos
Whitebead em uso na nossa Marinha e especialmente o typo de
1903 ; vantagens deste ultimo.
Estudo detalhado das cabeçasdacombetes de exercícios,
pistolas de combate e cargas de um. torpedo BR..20. Estudo
sínruttaneo das mesmas peças dos torpedos recentes Bit li, Bit
13 e schwa rtzkopJf, samprequese offerecerwcasião,querdo
posto de lançamentos, quer de bordo dos torpedeiros.
Reservatorio de ar comprímtdo, sua fl1oricação; provas.
Valvulas 'de conservação e'cRrregamento. Comparacão .comos
typos mais antigos. Maehinas de -corripr1mir, accumuladores 'e

mano metros.

Re&ll1adorcsde Immersão, sua theol'ia.Estudó detalhado de
suas peças em um torpedo BR 20. Dtsposíção dos mesmos 01'~os no -typo.recente de torpedo ;. ,compar~tção com os typos anteriores. Apol'feiçoamento3 'e vantagens. Transrntssão 'do movimento dos regutadoresao servo-motor. ltrdiqadores, e -gra~
duaÇões. l~stildo da trajectoría de um torpedo, Desvios.
Deta'lh0'3 'do compartimento da mactuna do BR2Q,. Valvula
de admissão, contador de dístanctas e 'apparelhosmontados.no
mesmo grupo. Transmissões. Válvula 'de alagar. Modificações
que soffrerão estes orgãos nos torpedos recentes .. E~t4~ocompa~
rativo ·dos mesmos no torpedo SclíwartzkoJf. B57 e \:Vhitehead
anteriores.
Machina Wblteuead, característícos . .E$tud.o 'dos órgãos de
dtstí'ibuíçãoe caminho do ar .. E,stuclo summarío demachínas
Brotlrerhoode SehwartzkoJf. Posição (loponto morto. vatvulas
auxiliares. Transformação do movimento rectilineo alternativo
do embolo em circular continuo do eixo motor. Alguns dados
sobre a nova machína de quatro cylíndrcs. Substituição do
excentnco .para obtenção de uma maior velocídade ; resultados obtidos. Recentes expertencías de New-Castle e .seus

resultados,

sorvo-motor. Transmissão do movimento aos Iemes norízontaes. Apparelho de ímmobntsacão r auavevotucão estudada
nos typos usados na escola; seu recente aperfeiçoamento. An~ulo . inicíal e sua importancia; modificação introduzida no
typo l'903. Estudo comparativo dos mesmos orgãoa nos torpedos
usados aínda em nossa marinha,
Vasos de oleo ou Iubrfftcadores. Reg-uladores dê pressão,
seu novo dispositivo e facilídade de graduação. O .mesmo apparelho nos torpedos maís antigos, Disposítívo para ínícíaro xno--.
"imento do regulador dedirecção Obry, Placa, correctora do
retard~dor.

Fluctuador, sua ímportancta para 'o bom funccíonamento
ObI~Y e Kazelowisky-D gyrocaspi@
e sua tneona. Transmíseão dos movímentos aos lemes vertida, arma. Auto-reguladores
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caes, reguladores de dlrecção , Esperiencias relarívas á, melhor
maneira de guardar os gyroscopios nas torpedeíras e. grandes
navios. Regulador de pressão especialmente collocado para o
gvroscopío: causas que motivaram asua adopção. MoJaderecúo,
Caixa de engrenagens .. Inversão do movimento das helíoes.
Cauda do torpedo; caudas Woolwloh e Fiume; caracteristtcos,
vantagens o desvantagens. Lemes vertícaes fixos. Lemes verticaes reguladores de dírecção; sua primitiva eollocação, Recente mudança de posição o causa determinante. Heliccs Hirch,
G~itllth, a de quatro pás, Passo da helice. Recüo, Gyroscopio
angular, sua utilidade.
Tubos em geral. Tubos-submaríuos AI'mstrOng e Whitehead. Tubos carcassas. Comparação das trajectorías obtidas
nos lançamentos por moia dos tubos carcassus e dos tubos de
impulsão. Importancía do peso da carga; seus efreitos. Apparelhos para determinar os desvios de banda e de profundidade.
Balanceamento do torpedo.
Mappas de regulação, como são obtidos; valor de suas constantes. Preparar um torpedo BR 20 para os tiros de exercicios
e de combate. Detalhe de suas operacõos, sua razão de ser.
CD,SO de avaria nos indicadores. Anocmàltdade das tl'ajectorias.
suas causas provaveís. Cargas de projecção , Estopilhas de
percussão, fricção e electrtcas. Ferramenta do torpedo. Ferra~
menta de Obry , Limpeza e conservação dos torpedos, sua armazenagem.
Explosivos em geral e especialmente o algodão-polvora e
fulmínato de mercurio. Propcíedaúcs. Precauções para a sua
conservação e emprego.
Art. 10. Nesse curso o ensino auxiliar em ambas as secções
consísttrã em lições' díarías sobre os seguintes trabalhos pra-

ticos :

.

la secção:

Toda e qualquer especíe de trabalhos e exereícíos que forem julgados convenientes, de accôrdo sempre com o que se
tenha podido executar durante o curso ,
preparar' minas de diversos modelos. Manobras dê rundear; zarpar e suspender as minas.
2l\. secção:
Lançamento (lo torpedo BR 20 e operações consequentos.
Lançamento do torpedo B 57 e operações consequentes.
Montagem e desmontagem dos orgãos dos compartimentos
dos torpedos BR rr, BR 13 e Sohwartzkoff B 57.
'
Lançamento dos torpedos Whitehead a Schwartzkoff sempre que se offerecer oceasíão, quer do posto de Iancamontoa da
escola. quer de bordo das torpedeíras.
Operação de carregar e descarregar o reservatorlo de um
torpedo.
precauções a tomar com os torpedos de tyPOS recentes.

,leTOS DO PODER EXECUTIVO

697

Continuação dos lançamentos utilisando-se dos tubos do
posto da escola ou das torpedeíras.
Abrir a eamara dos reguladores dos torpedos BR Il, BR 20
eB 57.
Lançamento dos torpedos 13r 20 e Sehwartzkoff, quando
se offereça opportunidade.
Desmonta.r e montar <1 machína motora de um torpedo
BR 20.
Desligare ligai' as dítferentes secções de um torpedo.
Pratica de lançamentos com os tubos de proa, popa e late..
raes com o navio em movimento.
Montar e desmontar o servo matai' do BR20.

Preparar para combate ou exerci cio um torpedo BR Ilcu
BR 20.
Lançamento do torpedos BR 11 e BR13.
Verificação e regulação do apparelho Obry.
Lançamento com os torpedos llR !l o IlR 13.
Balancear um torpedo. Lançamentos com o typo de torpedos que se tiver praticado menos;
Montar ou desmontar o grupo da válvula de admissão e
apparelhos a ella ligados do torpedo Bit 20.
Montar ou desmontar a cauda de UlU torpedo.
Art. 11. No curso de inferiores e praças do Corpo de Marinheiros Nacíonaes, o ensino techníco e ensino auxiliar serão
feitos por secções, constando as secções do ensino tecnníco doseguinte:
la. secção:
Magnetismo. lmans naturaes e arüãciaes. Agulhas imantadas slmples e astatícas, Pólos. Magnetismo terrestre. Acçâo
da terra sobre os ímans, Acçâo dos rmans entre si. Armaduras. Processos de imantx1.ção.- Campo magnetico. Propriedades magnetícas do ferro e do aço.
Electcíeídade, Propriedade dos corpos electrizados. Corpos
conductores e isolantes. Attracção e repulsão dos corpos 010ctrtzadoa. Modos de clectrlzação . seenteíba electrica. Terra.
Distribuição da electricídade na superfícíe dos corpos. Poder
das pontas. Differença de potencial. Potencial da terra. Potencial de um ponto. Electricidade da atmosphora. Relampago. Raio. Para-raios.
Corrente olectríca. Manifestação das correntes electrícas.
Sentido das correntes. Pilhas. Polarização. Zinco amalgamado. __ Despolarlzantes. Resistencla interior. Representação
graphica de uma pilha.
Classificação das pilhas. Pilhas de Daniel, Callaud, Meí-,
dínger, Poggendorf, orenet, Gravo, Bunsen o Leclanehé , Pi
lhas de liquido ímmobüizado. Processo para amalgàmarde
zinco. Montagem e conservação dos differ entes typos o
pilhas,

~cção das correntes sobre as agulhas. Regra de Ampera.
Multiplioadores. Relação e..tre a intensidade de uma corrente
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e o desvio da agulha. Galvanometros. Qualidades de um gn..Ivanometro,
Unidades electro-magnetíeas praticas. Força eleotro-motriz.
Ampere-metro. Volt-metro. Precauções na conservação desses
instrumentos. Circuito eleetríco. Resístencía exterior .. Lei de
Ohm. Determinação da intensidade, voltagem e resísteneía interior dos differentes typos de pilhas .. As.;ociaçãodas, pilhas.
Circuito derivado. Ponte de Wheatstone, Shunt. Seu

emprego. lma.ntaçãopelas correntes.

,Electro~imans.

Arma-

duras. Campainha olectríca. Correntes de índucção, Bobina

de Runkort.

Conductores, Sua natureza e fórrna, IsolaIíleiltos.Cou-

duetores empregados no serviço dominas. Sua conservação.

Apparelhos necessaríos para as medidas das resístencias. Interruptores e commutadores. Bobinas e caíxas de resístendas.
Rheostatos , Pratica da ponte de wheatstone. Pratica de
medidas.
Accumuladores, Acctdentes, 'Conservação. Reparos,
Telephono e telegraphta. Descripção de uma estação de
telegraphía sem fíos. Pratica. de _manipulação. Conservação
do; apparelhos, Iustallação da linhas telophonícas,
Mínas. Sua classificaçâo. Caracteristlcos e emprego dos
diflerentes tHOS.
Cascos, Cascos improvisados. Ancora e amarras, Conservação .
Cabos electricos. Cabos diversos. Cabos armados. Cabos
simples e multínlos.
Provas e conservação dos cabos. Costuras de cabos. Costuras temporarias e 'permanentes-o coetura fngteza, Costura em
r. Juntas dos cabos armados. Caixas de juncl,'-ão. _Material e
ferra-montas neeessarlas para fazer as costuras.
Espoletas electrícas. Sua classlflcação , Espoletas smpregadas, Espoletas improvísadas. Pl>QVa das espoletas. Dísjunctores, Conservação .das espoletas e dísjunctores,
Apparelhos da fecha-circuitos. Idem typo steme.is, MMEvey, Armstrong, Mathiessen e de mercurlo,
Installação de um posto de minas. Pilhas empregadas,
Arcos ínterseccíonaes.
Precauções a tornai' no manejo e conservação do algodãopcívora ,
2a secção:
Historico. Utilidade do torpedo autornovel. Seu emprego.
'fypos mais usados.
Descrípçân summal'ia..
.
Ar comprimido. Estudo completo da valvula de carregamento. Sua Iocalização nos typos de torpedos usados. em nossa
marinha. Reservatorio de ar comprimido. Válvula de con..
servação de differentes modelos, Typo Whitehead. _Flanges e
juntas.
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vaívuta de admissão dos typos Whítehead e Schwartikolf.
BR 200U 57. Estudo completo.,Monta.gem.e desmontagem,
Va.lvula rednctcra de pressão. Seu estudo nos dons typos
acima mencíonados.
vantagens.do seu emprego. Montagem e desmontagem.
Appal>clhos do Iuln-íncacâo. Sua descr'Ipçâc e funccíonamenta. Lubrificantes.
Modo de preparai-os. Regras lXl,ra encher os vasos de oleo.
Machína Brothei-woo d. Sua evolução, Machína Whltehead.
jjeaerípcão. completa c' íunccíonamento, Díffer-enças entre a
machina do Whítehead Bit 20 e do Schwartzkolf B 57' usado
em nossa marinha. }Iontagem c desmontagem,
Apparelhos de dlstancía.. immobilízacão e angulo inicial.
Estudo completo nos typos Whitahoad Bit 20 e Schwantzkoft'
B57.
Estudúcompleto,~r;}cedidode ligeiras noções' tbeontcas do:
appàrelhoregulador ue profundidade. Transmissões. Compara",
ções entro o.Whitehead Bit 20 e Schwartzkoff B 57.
Estudo completo do: servo-motor. Necessidade e vantagens
de-sua adaptação. Montagem e desmontagem ~,
'
Appal'clho retardador, Vantagens e runccíonamento, Montagem e desmontagem,
Tunnel , Eixos. Engrenagens. Propulsores. Lemes horízontaes, Lemes vertícaes.
.
Estudo comparativo dessas peças, sua utilidade e nmceíonamento.
Ca.beçasde combate e de exercícios. Modo de usal-os. Precauções a tomar.
Estudo completo do compartímenío secreto.
Pluctuador-. Descrlpção. Precauções a tomar.
Montagem e desmontagem do üuctnador e da cauda nos
typos Bit 20Whitohoi1d e Schwartzkojí' B ;,7.
Separar a cabeça de exercícío ou de combate. Préeauções
a tomar. '. ' "
Estudo completo das pistolas de combate usadas nos dous
modelosIã reíerídos.
Explosivos. Algodão-polvora e fulminante de mercurlo ,
Modo de carregar a cabeça. Cuidados a tomar. TubO-DScerva.
Tubos emgeral. Deaci-lpçãn e funccíonamentc. Apparcíhos
de descarga. Ca.rgas._
Alterações Iutroduzldas no Whitebead Bit 20. Seu estudo
completo.. .•••.
.
Apparelho Obry. Seu estudo completo. Vantagens. Lemes
vertícaes de governo automatíco,
Estudo comparativo entre os torpedos Whitehoad Bit Il
BR 13 e BR 20.
Bdlanceamento ; Verificação de bom funccíonarneuto detodas as peças.
Preparar às torpedos Bit Il, BR 13. Bit 20 Whítehead e B
57'Schwartzkoff para lançamentos de exerci cios e'de combate."
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Cuidados a tomar ao serem postos nos respectivos tubos.
Lançamentos.
Estudo da trajectoria. Observações. Apparelhos de pontaria.
Pesca de torpedos. Modo de rebocai-o. Precauções nas
respectivas manobras.
Apparelhos e manobras para o torpedo em secco. Purgação da macbina. Conservação.
Estudo completo de todas as chaves empregadas para os
dífferentes trabalhos com os torpedos Whitehead BR 20 e o
modelo allemão SchwartzkoJI !l 57.
Art. 12. Nesse curso o ensino complementar em ambas as
secções consistirá em trabalhos dlarloa sobre torpedos.Iançamentos de torpedos. collocação de minas, rocega de minas e

quaesquer outros exercícios que foremjulgados convenientes,de

accôrdo sempre com o que &0 tenha podido executar durante o
curso.
Art. 13. As praças do corpo de marinheiros nacíonaes
que se encontrarem nas condições prescríptas por este regulamento, si quízerem, sem prejuízo dosestudos do curso, poderão
aprender a trabalhar no fundo do mal" em reparos nas obras
vivas dos navios e minas submarinas.
Art. 14. Uma vez admittidos á pratica desses trabalhos,
serão obrigados ao estudo das seguintes materías, precisas
todas ao oflício de mergulhador:
Do escaphandro. Hístorlco, emprego importante do escaphandro , Aperfeiçoamentos e condições neeessarIas para se
fazer uso do escapbandro.
Vestimenta do mergulhador e accessorlos.
Bomba de ar c seus aecessoríos.
Manejo e installação da bomba de ar.
Manobra com o escaphandro, Signaes convencionaes e
seu emprego.
Vantagens do escaphandro. Trabalhos debaixo d'agua em
diversas profundidades.
Descida no mar. Accídontes e modo de os reparar.
Illumínação abaixo de agua ,
Conservação do material dos mergulhadores,
Paragrapho uníco. Além desses conhecimentos, frequen...
temente se deverão exercitar em :
1f>, envergar a vestimenta completa do mergulhador;
2{\ manobrar com o apparelho acustleo ;
3°, respirar dentro da vestimenta e manobrar com a valvula de ar do seaphandro i
4°, mergulhar até a cabeça edahí progressivamente até
grandes profundidades;
5°, fazer trabalhos simulados na carona dos navios desde H,
linha d'água até a quilha.
Art. 15. No curso de praças do Corpo do Marinheiros
Nacionaes e de Inferiores, para as praças e ensino accessorlo
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constará de exercicios· de escaleres a remos, de gymnastica,
de esgrima de bayoneta~e de jogo ao ar livr~,. como o f?ot-ba/Z
e outros . os ofâclaes farao unicamente exercicios de esgrima de
ftorete e'espada,
Al't.16. As aulas e exercícios serão díaríos e funccionarão
sem interrupção no porto ou.e.n viagem.
Art. 17, Os alumnos dirtgf doa velas, instructores farão
visitas, a nstabeleclmentos o navios, aüm de conhecerem os apparelhos que ao escola não possua.
Art. 18. Sempre que o Ministro da Marinha julgue conveniente, fará sahir o navio-escola ou outro qualquer: em viagem
de exerci cios, cuja duração ficará ao arbitrio do mesmo Mi..
nistro.
Art. 19. O ensino technico em ambos os cursos será theorico e pratico, de accôrdo com o disposto no presente regulamento e com o que estiver contido no Manual approvado para
esse fim pelo Ministro da Maríuha ,
Art. 20. Cada alumno receberá gratuitamente, no principio do anno Ieetívo, um exemplar desse Manual.
§l~o Este Manual deverá conter também em appendíce
ínstruceões apropriadas ao serviço dos mergulhadores.
§ 2. 0 No caso de extravio ou perda do Manual, far-se-ha
entrega-de novo exemplar, mediante desconto da respectiva
import,tncia,sl.:t perda tiver sido devida a proposito ou descuido, a juizo do director ..
Art. 21. As alterações que se tornarem precisas ao manual, poderão ser feitas com autorização do Ministro da -Marinha, em vista de proposta devidamente motivada pelos ínstructores por intermedio e opinião do díreetor da escola.
Art. 22. As lições do ensino techníco serão escríptas pelos
iostructores e mandadas imprimir, uma voz em cada período
de uma ínstructoría, si o Ministro da Marinha julgai-as acceitaveís, para serem dístríbuídas gratuitamente aos alumnos.
CAPITULO III
DOS CURSOS

Art. 23.,0 armo lectívo para os CUl'SOS começará no primeiro dia util do mez de abril e terminará a 30 de novembro.
Art. 24. O Ministro da Marinha poderá adíar a abertura.
das aulas ou prorogar o encerramento das mesmas, sempre
que as círcumstancías o exígírem,
CAPITULO IV
DA. MATRICULA

Art »Ó 25. A matricula na Escola da Defesa Submarina é
los tenentes da Armada com o tempo.de

obrtgaforta para os
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emjiacqeecomplesc. e faoulta.tiva para os capitães-tenentes
nas mesmos condições.
Pa,ri.lrgrí1pho unico. Todos os ofâciaes man-iculados estarão

sujeitos ao regimen escolar, inclusive os exames.
Al't. 26. Os offloíaes sllperiorespoderão frequentar como
ouvintes as aulas e exercícíos escolares mediante autorização

·do Mlniste,do da Marinha.
Paragrapho. unlco, Não terão estes offlciaes re~d-denciana

escola e só serão submettidos a examea seu.pedido.eporordem

<&0 i\H:nistro. da Mal'iJ.lha.
Art. 27. A,designação dos ,oillciae3 ·que ti:llere:m, ,dto r0ursar
a.escola .sera fatta ;pelo'chele,do. Estado i\fadID1' da ATmada e

publicada em ordem do dia na prímelra quínzena de maeeo de
.
cada anuo..
Art. :2:8. 05 1°~t.eilentes serão designados porondem de
antiguidade, salvo tmpedímento provndocu ordem.de :}iHlil:tstro
da Mal'inha, motivada por convcniencia do- ser-viçe.,
Art. 20,.0s capírães-ücneates candídatos cá rnatrteula deverão reqnereI-a ao chofe do Estado...Mai01>da .Arma.d.a:{lJté
fim de foveretro do, anuo em que se 'queiram matricular, não
sendo tomados em consideração o; requerimentos que eutrurem no Estado-Maloi- em data posteiíor .

Art. :50. O nUfiC1?O de capítães-teaeutes deslgnudespara
a matrícula não poderá exceder á quarta. parta, 'total' dos

alumnos offlciues fixada, tendo direito de prot'ercncia.osm'a'ts
antigos, satvo a s restricções previstas neste regulamento,
Par;),grapbo nntce.. Todos os oüícíaes desígnados deverão
apresentar-se no, escola de 25 a 30 de março, sendo-chamados
com 11 necassarta antecedencía os ausentes desta CapitaL
Art. 3t. No curso de mai-íuhelros poderi.\'scr.matriculada
qualquer praça de Corpo de Marinhetros Nacíonaes, desde que
tenha mais de 16 auuos e·rnO:1OS de 25 aunos de idade e que
prove:
1-, ter a robustez physica necessaria á vida do mar;
2°, saber ler e escrever (3 ter conhecimento das quatro operações fundamentaos da arithmctica.
AI't. 32. São condições de preferenc.a para a matricula. :
la, ter completado o ou-so das escolas reg ionaes para 0S
apreudlzes marinheiros;
2~, ter pratica de algum offlclo mecaníco ;
3n.. conhecer o systcm i metrico, proporções e numeres
complexos; conhecer as frc1cções or.ltnarta- e declma.esc"as
prínolpae , definições geometrícas, a avaliação de areas e
volumes e os meios pratícos para a medida, o avallacão de
angutos, altur.is c distancías, c saber um pouco do desenho

linear.

Art. 33. O commandanto do Corpo de Marinheiros Nacíonaes, 30 dias antes da abertura das aulas, enviará. ao EstadoMaior da Armada uma relação das praças (IUe estiverem nas
condíções de serem matrtcutadas.
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Art. 34. O ch..fe do Estado-Maior da Annada designará?
dia em que devem sé): etías âpresentadasct escola, afim de aht
serem examinadas de aecôrdo com o disposto no presente- regulamento.
Art. 35. Quando apresentadas as praça') na escola, para se..
rem admtttídas á, matricula, serão submettidas a uma ínspccçãc
de saude fbita pelo medico de bordo, em presença do více-díreotorc e alnão forem oriundas das escolas de apreudízos maríDhelros serão também submettidas a um exame de idoneidade,
que deverá. ser feito por uma commíssão composta de direator como V!c(}-presidentc, .dos mstructcres e dos adjuntos
como examinadores.
§ 1. o Na f<.~rt(t· ou. impedimento dos instructores e dos
adjuntos. serão ellcs substltuídos por otriciaes do navio, escola
ou estabelecimento nomeados pelo dírector ou vice-director da

escola.

€r2~O A ínspeeção o o exame servirão para provar que as
praças satisfazem. as condições dos arts. 31 e 32 deste regulamento.
Art. 36. Feita a mspecção e terminado o exarne.as.praças
se recolherão ao corpo acompanhadas de um ofllcío do dlreetor
ao commandaute geral desse corpo.
Paragrapho unícov Ideutlcu communtcação será feita ao
chefe do Ii:st<.ldo~Maiorda Armada.
Art. 37. Não poderão ser udmítüdas a trabalhar como
mergulhadores as praças que tiverem mnís de 35 annos de
1dao:1oo que apresentem pi-edisposíção para as congestões ou
as affecçõos cardlacas.
Al't-.38. Perta ;.1, Inspecção, as praças que tiverem sido
julgadas aptas para a matricula, serão classificadas na companhia. do (l,lmunos e destacadas prra a escola 15 dlas antes
da' abertura das aulas.
Art.39~ No caso de SOl' ínsutâeícnte o l1UlUCi'O de praças
julgadas aptas para a matricula, o comrnaudanto do COl'PO
do Marinheiros Nacionaes enviará outras praças para serem
submetttdas a exame, repetíndo essa providencia a,tê que fique
completo' o numero de alumnos exigido pelo regulamento.
Art. 40.. Durante os tres nrimeiros mexes poderão os alumnos serdesligados da escola ê substltuldos por outros, á 1'8quisição do director, caso tenham manifestado pouca aptidão
para seguirem com aprovettamento.o CUl'."30.
Art. 41. Tanto amatt'icula como o desligamento serão
feitos por determinação do chefe do Estado-:.. .I aior da Ar-

madn.

Art. 42. Os inferiores do Corpo de Marinheiros Nacionaes
POdOI'ão se matr-lcular- no curso para praças desse corpo, desIe
que como praças o tenham frequentado com aproveitamento e
decorram dons annos depois dessa frequencia.
Poragrapho uníco. Estes Infer-iores, mesmo sem terem
aiudafreq uencía no curso quando praças, poderão se matrtcuJitJ' nesse curso.
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Art. 43. O Mínísn-o da Marinha fixarã annualmente o numero de oüleíaes, de ínreríores e de praças a ser admitidos â
matricula na escola.
CAPITULO V
DOS EXA~IES

Art. 44. No primeiro dia utíl depoIs deõ de dezembro começarão os exames da escola. sobre as partes do ensino theorico
e complementar para os offícíaes e inferiores, e techníco, complementar e <10008801'io para as praças.
Art. 45. Os exames serão feitos por ordem de antiguidade,
começando em primeiro Iogar o dos offlcíaes.
Art.. 46. Serão considerados como tendo perdido oanno e
não serão sujeitos a exames os alumnos ofüeíaos, inferiores e
praças que tiverem dado 40 faltas justificadas.
Art. 47. A oommíssão examinadora compor-se-ha do df..
rector da escola como presidente, tios ínstructores e dos adjuntos e de um examínador nomeado pelo Chefe do EstadoMaior da Armada.
Ad. 48. Os exames serão feitgs na presença do chefe do
Estado-Malor da Armada ou de um orâcial general por elle
designado.
Art. 49. O exame dos offlclaes constará das seguintes
provas:
a) escrípta, constando de uma questão theoríca ode resolução de problemas sobro as matei-tas ensinadas rro curso;
b) oral, sobre questões theorícas o praticas j
c) pratica, que consistirá em trabalhos com apparelhos ou
na execução de serviços relativos ao estudo dos torpedos e
minas.
§ 1. o A 'Prova, esorlpta durará quatro horas e será feita
no mesmo dia e sobre as mesmas questões para todos os offi~
ciaes, sendo o ponto tirado á sorte pelo mais .anügo ,
§ 2. o A prova oral sera feita por turma de seis ofâciaes,
por ponto tirado á sorte no acto do exame pelo offícíal examinando.
§ 3.,0 A arguição na prova oral durara de 10 a, 15 mínutos por parte de cada um dos examinadores, podendo o di.rector, sempre que julgar convcntente, fazer arguíções a qualquer dos examinandos por tempo não excedente ao indicado
para estes examinadores.
§ 4. o A designação dos trabalhos para a, prova pratica
será feita tambem á sorte, dependendo o tempo da conclusão da
.semelhante prova do trabalho que tiver de ser cífeetuado,
§ 5.° As turmas para as provas praticas serão formadas
pelo numero de ofâcíaes determinado pelo director, por índícação dos ínstructores, segundo a natureza dostraba.lhos,
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capacidade dos Iocaes onde se tiverem de realizar os exames

e·outras·circumstancias relativas aos mesmos trabalhos.

Art. 50. Aos ofâcíaes examinandos serão fornecidos o pessoal e o material qne requisitarem para a execução dos tra~
balhos que lhes couberem por sorte.
Art. 51. Os exames dos ínferíores.e das praças serão feitos
independenteroçnte para o. ensino techníco, o ensino complementar e o ensino accessorio,

Art. 52. Os exames da parte techníca e da. parte comple-

mentar constarão de prova eserípta. prova oral e prova pratica.

§ 1.0 As .provas escripta e oral poderão ser,feitas no
mesmo dia.

§ 2. 0 A prova pratica constará de um serviço qualquer
sobre o material estudado no curso durante o anuo Iectívo,
Art; 53. Os exames da parte accessoría serão somente
pratícos e feitos de modo a deixar perceber o grao de aproveílamento dos alumnos em cada um delles,
Art. 54. Osexammadores, inclusive o presidente, em
ambos os cursos, exprimirão seu juizo SObl'Ú cada uma das
provas por. _g'l'ftos de O o. 5, correspondendo . O a nota má;
1 e 2 1). 80(1'1'ivel ou simplesmente; :3 e 4 a boa ou ptena mente
e s a dístíncção.,
Art. 55~ Sel'ão ínhabílitados os ofâclaes inferiores .OU
praças quealcançarem menos de ';tgráos ; approvados Simplesmente os que obtiverem de p a 14; plenamente os que obtíverem de 15 a. 24 grãos e distíucção os que obtiverem 25

grãos.

Al't~ 56. Os offlciaes, inferiores c praças approvados. com
a-menção na. caderneta da approvação e dos grãos obtidos
serão classtâcados como otãctaes, ínferíores.epraças torpedístas.
Art. 57. Os ofâciaes, inferiores epraças approvados plenamente na. prtmeíra secção do-ensino teóhntco e ensmo auxiliar,
com a menção na caderneta da approvação dos grãos obtidos,
serão classificados como offlciaes, inferiores e praças mineiros ;
e os que o forem do mesmo modo na segunda secção desses
ensinos serão classificados como offlciaes, inferiores e praças

torpedistas.

Art. 58. Os offlclaes, inferiores e praça') approvados plenamente ou com disttnccão em ambas as secções do ensino technico e do ensino auxiliar, seguindo o mesmo processo, serão
classificados ·camQ -offlcíaes inferiores e pracaa mineiros-torpedistas.
Art. 50. As praças que forem approvadas com distincção
em todos os exames serão promovídas li classe immediatamente
superior.
A,rt~ 60. As praças que tíverorn aprendido a-trabalhar no
fundodo mar, em reparo ás obras vivas do navio a minas submarinas; sob a- dírecção do respectivo instructor, farão um
exame nratíco, que eonsístíra na exposição de um ponto tirado
{\'so;l'tesobre as materías estudadas e em trabalhos praticose
manobras na carona do navio c com as minas submarlnas,
E~p.eutivo -1tlO7

45
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Art .. 61. As praças que satísâzerem ao exame de que trata
o arti~o anterior., á classificação que tiverem obtido será accrescentada a nota de mergulhador.
CAPITULO VI
DO PESSQ}..L DA ESCOLA

Art. 62. O pessoal administrativo e de ensino da escola se
comporá de:
1 díroctoi-, capitão de mar e guerra ou capitão de fragata,
que serã o commandante do navio ou do estabelecimento;
1 vice-director, capitão de corveta. que será o ímmedíato
do navio ou do estabelecimento;
2 instructores, capitães-tenentes ou los tenentes do Corpo
da Armada com o tempo de embarque completo;
2 adj untos dos ínetructores, los ou 2°s tenentes do Corpo da
Armada com o tempo de embarque completo;
I secretario, I' tenente do Corpo da Armada com o tempo
de embarque completo;
1 cirurgião, que será o do navio ou o do estabeleeímento ;
1 commíssarío,que será o do navio 011 o do estabelecimento;
2 inferiores com o curso da escola, sub-ínstructores ;
1 escrevente, que $erá o auxiliar do secretario.
Art. 63. Salvo ordem do MInistro da Marinha, devido á exigencía do serviço ou á conveníencía do ensino, nenhuma alteração poderá ser feita no pessoal da escola durante o anno lectívo,
Art. 64. Exceptuados os exercícíos constantes do ensino
accessorío, que serão feitos sem prejuízo dos trabalhos escolares, só no caso do artigo anterior poderá o pessoal da escola
ser distrahido destes trabalhos para qualquer outro serviço,
CAPITULO VII
DA NOMEAÇÃO E VENOIMEt\TOS DO PESSOAL

Art. 65~ O direetor-, o víee-díreetor, os ínstructores, os
adjuntos e o secretario serão nomeados pelo Ministro da Marinha e o demais pessoal pelo chefe do Estado-Maior da Armada.
Art. 66. O dírector poderá ser exonerado a qualquer
tempo.
Art. 67. O víee-díreotor, o secretario. o medico e o commíssarío devem ser substltuídos. no fim de dous annos e sómente poderão de novo ser nomeados para a mesma ou outras
escolas proâssíonacs depois de decorridos dons annos da sua
exoneração.
Art. 68. Os ínstructores, os adjuntos e os sub-instructores
servirão por tempo não maior de tres annos, podendo, porém,
ser demitttdos em qualquer época por conveníeacía do ensino.
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Paragrapho unico. Só poderão ser de novo nomeados para
a mesma escola: ou outras_escolas prcâssíouaes depois de decorrídos dous annosde suas exonerações.
Art. 00. Os instructores e os adjuntos não fazem pa~le da
lotação do navio ou do pessoal do estabelecimento e nao pederão ser dístrahídos para serviço estranho ao ensino.
Art. 70. Os vencimentos do pessoal da escola serão os estabelecidos na tabella em vigor.
Art. 7I. O commandante, o immediato e os instructores
perceberão como si exercessem as suas funcções em navio de
p. classe em viagem de ínstrucção.
Art. 72. Todo pessoal administrativo e do ensino será do
quadro actívo da Armada.
CAPITULO VIll
DO DIRECTOR
Al·t~ 73~ Odíreetor, como primeira autoridade da escola, é
rssponsavel pela manutenção da ordem e regularidade de todos
os serviços da mesma.
Art. 74. Compete 1\0 director :
10, executar e fazer cumprir as disposições do presente regulamento como as disposições do-regimento interno da escola;
2°, manter e fazer manter no navio ou no estabelecimento
a mais severa ínspecção, de modo a ser por todos observada a
mais rigorosa disciplina;
3°, corresponder-se directamente com o Inspector das escolas profíssíonaes e por seu íntermedíc com o Ministro. da Maaínha, com o chefe do Estado Maior da Armada sobre asstrmptos
dessas autoridades ;
4°, determinar o serviço do ensino fazendo observar cuidadosamento o cumprimento dos programmas em ambos os
cursos;
5°, indicar o detalhe do serviço militar geral, ordínarío e
extraordinarlo dos offícíaes e praças e dos demais empregados
sob suas ordens ;
6°, chamar ao cumprimento dos deveres os funccíónartoa
que estiverem em falta, procedendo contra elles de contermidade . com o Codígo Disciplinar da Armada;
7° j designar, em caso de urgencía, substituto para qualquer
funccionario impedido, dando conhecimento desse acto á autoridade competente, para providenciar como no easo couber;
8°, propôr a quem de direito as medidas que julgar conve..
níentes a bem da ínstrucção e d05serviços da escolaç.nos casos
não previstos neste regulamento;
gO,apresentar, no fim do anno Iectívo, 11m relataria circumstancíado sobre todos os serviços da escola. acompanhado,
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na parte 'relativa ao ensino, da-s notasemapp~s:sobl'"e'expBri~n~
das e exercícios effectuados, com as observações que-a prfutlCa
lhe tiver suggerído 80b1'808 'meios de melhorar os mesmos ser-'V-iços j
10 , assistir :'frequentemente-as . a ulas.e .exenciclos.

CAPITULO IX
DO NICE-DlREúTOR

Art. 75. Ao vice-director compet-e :
'lll, substituir o díreetor no .easo ,deJu.lta:üu .ímpedimento ;
2°, cumprir, transmittir e fazer cumprir as ordens ao director, tanto referentes ao ensino como á economia e 'disciplina da escola, que espeeialmente.lhe caberá 'fiscalizar;
3°, exercer, no que fôr applíoavelü escola, todas as attribuições do 2° commandaute de navio e as que lhe couberem pelo
regimento interno;
4'\ detalhar os serviços da. escola de aceôrdo com as in-

Btru'cções':recebidas dodírector ;
5°, asststil' com frnquencia ê.ts aulas e exercidos.
CAPITULO X
Das INSTRUCTOR-ES

AI't. 76. Os 'ínstructoresserão desígnados partícutarmente
para cada uma das respecü vas secções.
Art. 77. 'Os ínstructores não poderão fior dcsvtados para
servícos estrannoa. ao 'ensino.
Art. 78. Aos instruotores compete ,
-l,~,

"promover 1)01' todos os meiosa seu alcancea .ínstrucção

i;heoríca:e pratica dos alumnos, observando pontualmente ·OS
J;lrogrammas ,e horários estabelecidos para as aulas, expertenéías eesercícíosprafteos, aos quaes dará o maxlmo desenvolvimento possivàl ;

20 , fazer as preleeções e dirigir pessoalmente os trabalhos

lr'o::·mrcicíos' aos 'alumnos ;
3°, escrever do modo elementar e em Jmguagem clara s
concisa as Iíções-sobre o ensino techníco, afim de serem .ímpres$as e distribuídas -gratuttameute .aos alumnos, 'segundo o

ClispClstono -presente-regujamento ;
!<>, dirigir 'o 'üscaítzar o-ensino quefôr feito pelos.adjuntos
a-sub..tnsrructores ;
5°, requísttar-do 'diredtor tudo quanto for necessario a bem
do ensino;
6'\ ter aseu ca-rgo o material pertencente ao ensino das

lbtttertas·tlb cursoem que servírem ;

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

701}

70, lançar em livro próprio as notas de applícação e de
apr.oveita;mento dos alurnnos ;
... . .
_,
8°,. prestar mensalmente ao dírector mformaçoessobre.',. o
aproveitameIito e aptidão dos mesmos alumnoa para' o servrço
dli! torpedos, electrleídade e minas;
9°, acompanhar os alumnos aos navios e estabelecimentos
cuja visítu julgarem conveniente; fazendo-oaessístín ou tomar
parte nos exercícios. que nos mesmos se realízarem, medianteprévio aviso e permíssão da autoridade competente" especial-mente quando taes exercícios não puderem SOl' effectuades na
escola ;
lO, notar em nvro especial as experíencías, tcabalbos e
exerctctosrealíza.dos. com observações relativas ao material
empregado, despendido ou inutilizado e outras que julgar
opportunas ;
11, enviar mensalmente ao dírector a nota do material
despendido com trabalhos de gabinete, assim como, depois de
cada exercíóío, enviar tarnbem o mappa ou relação do material
gasto ou ínutützado no mesmo, afim de servir como elemento
para descarga. do competente responsavel ,
Ar.t. 79, Os tnstructores não poderão ter outra commíssão
durante o anuo Iectivo ,
Art. 80. Os ínstructores.devcrão comparecer diariamente li
escola,
OAPITULO XI
DOS ADJUNTOS

Art. 81. Os adjuntos não. poderão ser desviados para
secvíços estranhos ao ensino e. nem poderão ter outra commissão durante o anuo lectivo. A elles compete:
1°, auxiliar 08 instructores no ensino techníco e complemen~
tal' e. dirigir: o ensino accessorío ;
2°, üscalízar; e dirigir os aluamos nJ,S nulas praticas,
quando: 0:, determinem os ínstructores, no que serão auxiliados
pelos. sub-tnstructorcs ;
3°, comparecer diariamente á escola;
4°, rubricar a lista de presença dos alumnos nas aulas c
exercícíos apresentada pelos sub-tnstructoree.
Paragrapho unico, Os adjuntos, como os iustr-uctot-es, serãodesignados particularmente para cada um dos respectivos
CUl'SOS.

OAPITULO XI[
DOS OFFICIAb'S-ALUMNOS

Art. 82. Os offlciaes-alumnos teem por dever:
Lo, comnarecer ás autcs, exerclcloa c,trabalhos pratíeos á
aora.maeoada. no regimento Interno pal'aa. assígnatura do
ponto, Só podendo retirar-se depois de termínados os trabalhos ;.
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20 notar em livros ou cadernos apropriados as marchas e

result~dos das axpertencías e, exercicios, com OS respectivos

mappas e diaO'ra,mmas. organizados de accôrdo com os modelos
adoptados, tudo acompanhado das observações que julgarem
uteís.
Estes cadernos serão apresentados no fim de cada mez, no
acto do exame, afim de serem tomados em consideração no aete

das provas;
30, fazer o serviço díario, de estado ou de quartos. segundo
determinação do eommandante da escola ;
4°, arranchar no estabelecimento ou no navlo-esccla.

CAPITULO XlU
DO SECItE'l'ARIO

Art. 83. Ao secretario compete:
10, ter a seu cargo a correspondencia ameíaI da directoria

da escola e hem assim a escripturação dos livros de assenta..

mentes, registros, termos de exames e outros. pertencentes á.
secrctana, especificados no regimento interno;
2°, ter sob sua guarda e responsabüídade a bíbliotheca e
o arehivo da escola.
CAPITULO XIV
DO ESCREVENTE

Art. 84. Ao escrevente compete auxiliar o secretarío na.
escriptura.ção e registro da. eorrespondencía offlcíal a em-outros
serviços da secretaria que pelo mesmo lhe forem determinados.
CAPITULO XV
DOS SUB"'INSTRUCTORES

Art. 85. Aos sub-instructores compete :
l°, auxiliar os instructores o os adjuntos em tudo quanto
for relativo ao ensino das praças e na conservação, asseio e
preparo do material p.n'a as aulas e exercíctos e em outros
serviços que pelos mesmos lhe forem designados ;
2°, fazer a chamada dos alumnos antes das aulas e exercicios, apresentando a lista de preseuça para. ser rubricada por
um dos adjuntos.
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CAPITULO XVI
DOS DE),!,AIS

E'~!PREGADOS

Art. 86. O commíssarío e o respectivo fiel, o eírurgtão o
demais pessoal terão os encargos e obrigações determínados
em lei e outras disposições em vigor na. Armada e que serao
devidamente especíücadas.no regimento interno.

CAPITULO XVII
DISPOSIÇÕES DIYERSAS

Art 87. Os marínbeíros torpedístas. mineiros, ou míncírotorpedístas serão distríbuídos pelos diversos navios da esquadra, onde oecuparão os príneípaes cargos nessas especialidades.
Art. 88. Os iuarínheiros que tiverem estes cursos não
poderão permanecer recolhidos ao quartel central. _
Art~ 89~ Os marinheiros torpedístas poderão matricular-se
na escola de novo; no fim de quatro annos, afim de aperfeiçoarem-se melhor nos conhecimentos de suas especialidades.

Art. 90. Os torpedístas simplesmente poderão de novo

matricularem-se na escola, com este mesmo fim, depois de
dous annos de sua sahída da escola.

Art. 91. Os oütcíaesqne üvcuem perdido o anno por motivojustificado poderão repetil-o, por autorização do Ministro
da Marinha, no 0:1S0 do informações que os recommendem ,
Art. 92. As praças que tiverem findado o anno por motivo

justificado, poderão repetil-o, por autorização do chefe do
EstadoMaior da Armada, si por seu procedimento e applicação

forem merecedoras dessa concessão,

Art. 93. A nota de torpedísta e, ainda mais, a nota

de míneíro-torpedísta constituirão um titulo de merecimento

para o otfícíal e dar-lhe-hão direito de preferencía para as no-

meações de instructor e encarregado dos serviços concernentes
a. essa especialídarla a bordo dos navios e estabelecimentos de

marínha.
Art. 94. Os offíclaes da escola e da administração poderão

assistir ás aulas como ouvintes, mesmo ás aulas para 08 mergulbadores, prestando exame final, caso não tenham faltas

superiores a quarenta.
~rt.

.

95. Os offlelaes alumnos poderão ser dispensados do

servIço. de estadoou de quartos, sempre que o director julgar
conveníente ao ensino.

Art. 96. O instructor para os trahalhos 'de ensino aos

mergulhadores será um offieíal do quadro aetívo da' Armada,
do .posto correspondente aos dos instructores das eseolasprofisslOnaese com as mesmas vantagens que-a 0000 competem,

desde que para isso tenha as habilitações necessarías,
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Art. 97. O iustructor .dos mergulhadores será auxiliado
neste serviço por um inferior que tenha esses estudos, e na sua
falta por uma praça que esteja nas mesmas condições.
Art. 98. O Governo poderá nomear para aperfeiçoar os
seus estudos no estrangeiro aos officiaas e alumnos que forem
classificados nos dous primeiros legares e que tiverem. obtido
approvação plena ou distinota nas secções do curso.
Art. 99. O regimento interno, que opportunamente será
expedido, regulará o modo de execução de todos os serviços
da escola, precisará cs deveres do respectivo pessoal, além dos
indicados no presente regulamento.
CAPITULO XVII
DISPOSIÇÃO TRANSI'l'OR1A

Art. 100. Emquanto não houver sargentos com o curso da
Escola, da Defesa Submarina, os lagares de sub-ínstruotores
poderão ser preenchidos por praças de qualquer graduação, que
já tenham o referido curso.
Paragrapho unico, Nestas condições,para esses logares terão
preferencia os marinheiros míneíro-torpedístas, com uma
gratificação mensal de 30$000.
Art. 101. No primeiro anno depois de promulgado o presente regulamento, o Governo poderá. contractar um mergulhador para o ensino das praças.
Art. 102. Os mergulhadores terão as mesmas vantagens que
os foguistas e mais uma gratificação addícíonal para os dias em
que trabalharem por mais de uma hora em serviço de sua
profissão.
Art. 103. Emquanto não houver numero surâcíente de praças
oriundas das escolas regíonaes para serem admíttídas á matríeula, aos ínstructores e adjuntos compete preparal-as para
adquirir a 3' condtção de que trata o art. 32 do presente regulamento.
Art. 104. Revogam-se as disposições em contrario.
Río de Janeíro, 4 de abril de 1907 ;-Alexandrino Fariu> de
Alencar.
RegulaD1ent.o da Escola de Inferiores e
Marinheiros Foguistas
CAPITULO I
DA ESCOLA E SEUS FINS

Art. 1.0 A EscoladG Inferiores e Marinheiros Foguístas
tem por fim instruir e preparar pessoal perfeitamente habílítudo :
10, para. fazer o trabalho de fogo das caldeiras dos navíos
da marinha de guerra ;
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2~, paradesempenhai- o serviço auxiliar necessarío ao funceíonamentc das machinas em geral;
30 para executar o trabalho -das macbínas, pela constitttiçItode um corpo de inferiores, verdadeiros auxiliares pra...
tícos dos machtnístas da Al'mada~

Art. 2.' A escola poderá ser estabelecfda em terra, 011
a bordo de um navio para esse fim designado, tendo no
prillieírocaso um navio a ella ligado, para nelle fazerem os

alumnoso trabalho diár-io de fogo nas caldeiras.
Paragrapho uníco , Si a escola for em navio, este terá uma.
lotação fi~aüa pelo Estado-Maiovda Armada, de accôrdo com o
seu fim e com as exígéncías do serviço e do ensino.
Art~3.0 A escola possuirá ferramentas, apparelhos, ínstalIações e modelos necessuríos para o ensino, sendo tambem
provida de uma offícina onde os alumnos possam executar os

respectivos trabalhos praticas.

Art. 4;0 A escora ficará dmectamente subordinada ao inspector das escolas profissionaes,. autoridade por cujo interme~io deverá ccrresponder-sevodírectoi- coma Secretaria de
Estado e COIU o Estado-Maior da Armada, sobre todos os trabalhos escolares e quaesquer outros assumptos que dependam de
resolução do Ministro da Marinha,
Paragrapho uníco. O ínspector das escolas proflssionaes
deverá víaítal-a, sempre que julgar conveniente avaliar do
aproveitamento dos alumuos.
Art. 5.° Serão observadas nas escolas as dísposíções em
vigor na armada, quanto ao serviço, ordem e disciplina, eXC8ptuando-se, J~orém, as Yestrícções estabelecidas neste regular
menta naquíllo que se referir ao ensino.
CAPITULO II
DO ENSINO_

Art. 6.0 O ensino na Escola de Iuferíores e Marinheiros Foguistas comprehende dous cursos: um para inferiores e outro
para praças do Corpo de Marínheiros Nacionaes.
Art. 7.° O ensino nestes cursos divídir-se-ha em ensino te~
clinico; ensino complementar e ensino accessorlo,
Art. 8.° No curso de inferiores o ensino technico constará

do seguinte :

Recapitulação ·do estudo das caldeiras.
Idéas geraes sobro macntnaa a vapor.
Do vapor, sua expansão, effícieneía e modo de auemental-a
Nomenclatura dos cylindros e seus accessoríos. o
Valvutas de distribuição.
Propulsores.
Eixos e accessorios.
Condensadores, bombas de ar e bombas de círculação,
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Conductores de vapor e encanamentos di versos.
Águas de alimentação e bombas.
Apparelhos indicadores e díagrammas,
vaportzadorea e distilladores.
Cla.ssificação das machinas 11 vapor.
Machinas de movimento alternativo e machínas de movimento rotativo.
Machinas de simples, dupla, trtplícc e quádrupla expansão.
Material empregado na confecção das diversas partes das
machínas.
Consumo dó combustível,
Principio em que se baseiam as machínas de turbinas, sua
desci-ípção o funccionamento.
Typos de turbinas,
Turbina De Lavalle e turbinas Parsons, suas applícações.
Propulsores, seu numero e dimensões.
Estudo comparativo entre machinas de turbinas e as de
movimento alternativo . .
Consumo de carvão nas maehtnas de turbinas.
Motores a gazolina; nomenclatura e funccionamento de suas
differentes partes;
Vantagens e desvantagens desses motores.
Differentes typos de motores lÍ explosão.
Machinas auxílíares.
Machínas dedal' movimento ãs motoras.
Machinas para círeulação, alimentação, sorvo-motor, alimentação do vaporizador, circulação do dístillador, do eabrestanta, de içaI' escaleres, de içar cinzas, de esgotar o porão,
Machinas para bombas de incendio, bombas hydrauüeas,
bombas de comprimir ar.
Machinas para os motores dos dynamos e para as ofâcínas.
Cuidados quese deve ter com a maehína, quando parada,
quando em movimento e quando em manobras.
Cuidados depois da chegada ao ancoradouro.
Lubriâcantes, suas especíes e applícações.
Processo pratico de examinar os-lubrificantes.
Noções geraes sobre electrícídade,
Medidas electricas,
Pilhas electrícas.
Descrípção:e uso das pilhas mais empregadas a bordo.
Electro-magnatísmo, ímans, campo magnetíco, aeção das
correntes sobre os ímans, bobinas, magnetização temporaria e
permanente e acção dos ímans sobre as correntes.
Associação dos elementos das pilhas,
Associação dos dynamos,
Trabalhos dos dynamos.
Motores electricos.
Installação electríca e fios conductores.
Lampadas electrícas.

Holophotes,
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Instrumentos para medir asquantidn.des eleetrícas, sua.
düscripção e emprego.
.
..
. .
Art. 9.° Nosso CUl'SO,: o ensino auxiliar consísttrã em
Ilções diarias sobre callbragem de bronzes, ongaehetamento
de hastes substituição de válvulas de bomba, limpeza de vapo..
rizadores' e dístilladores, confecção de juntas de segurança.
em conductores de vapor, cngachetamento de tubos de, conden..
sador e vedacens de válvulas e torneiras; em trabalhos
praticas nas o:fficinas de límador e torneiro, attendida sempre
a preferencia manifestada pelos alumnos para essa espeeíe
de trabalhos; e em serviço constanto nas maohínas auxiliares
edynamos, sempre que houver uma caldeira funccionando
para a illuminação electrica.
Art. 10. No curso de marinheiros foguistas o ensino
technico constará do seguinte :
Caldeiras e sua classificação.
Dívísão das caldeiras;
camara de combustão, camara de agua, camada de vapor ;
sub-divisão dessas partes.
Aceassarios ·da's caldeiras.
Descrípcão e estudo comparativo dos diversos typos de
caldeiras mais empregados.
CaldeiNB cyündrícas. typo Almirantado; caldeiras de typo
locomotiva; caldeiras nquatubulares, systemas Belle-Ville Lagrafel-DaUest, Niclausse, Yarrow, Thomicroft, Babock, Vílcox,
e caldeiras para lanchas.
Modo de preparar a caldeira para funccíonar ,
Preparação e dírecção dos fogos nas caldeiras de díversos

typos.

Carga de combustível nas differcntes marchas.
Limpeza e extíncção dos fogos.
Agua para alimentação das caldeiras, agua doce, agua
distiUada,agua de condensação, agua salgada. Depositas 6
.encrustações.
Combustivois mais empregados: carvão de pedra a granel
e em bríquettes ; armazenagem a bordo, cuídados e accídentes,
Petroleo; seu acondicionamento a bordo, modo de em..
pregal-o, suas vantagens e inconvenientes.
Alimentação das caldeiras; manutenção do nível de água

de regimen.

Thermomctros, barometros, manometroa, anemometros e
saltuometros, descri pção e emprego destes ínstrumsntos.
Processos empregados para conservação das caldeiras.
Accidentes e explosões nas caldeiras; meios de prevenir ou
remediar.
Ferramentas; nomenclatura e emprego de toda a ferramenta usada nos trabalhos das caldeiras.
Deseripção resumida de uma maehina a vapor.
Deseripção e manejo das bomba, de alimentação, ejeetores,
bombas de esgotar o porão, ejectores e bombas de incêndio.

Puísomotro.
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Noções sobre o calor', irradiação, absorpcão, transfer'encia
e couductíbilídade. Calorlo, küogrametro e cavallo-vapor.
Noções geraes sobre o vapor de agtsa; sua formação por
evaporação e por ebullíção.
gbu:llíção'ao' ar lívre eem vaso fechado.
Nbgõessobre condensação e o mod:o de obtel-a.
Noções geram! sobre electa-ícídade. Medidas eiectrtcas A
instrumentos empregados 'para a sua determinação;
NO'ÇÕDs'sobre dynamese motores electrícos; cuidados que
elles requerem e nomenclatura das suas dtfterentes partes.
Apt', 11. Nesse curso o'ensino auxiliar- consistuet: em Iições
drarías sabre confeocíonamento de gachetas de mealnar, chatas,
redondas e quadradas; em preparar massas e cimento par-a
juntas; em tapar tubos de caldeiras por' meio de__ estaes ; em
fazer torcidas para lubrlflcadores; em descravar tubos de:caldeira. fazer a. substituição e cra-var ; em recorrer o calafeto
dos tubos que vasam ; em fazer juntas de costura de:chapas de
caldeiras e arrebites ; em trabalhos de: pedreiro nas; caldeiras ;
em substituir tubos de vidro dos íudícadores de nível de agua.- ;
em trabalhos praticas nas ofücinas de- ferreiro, caldeireiro de
ferro e Iimadores, attendída sempre a praferencia manifestada
pelos alumnos para essa especíe de: trabalho, e em serviço
constante comas ferramentas empregadas nos trabalhos das
machínas a bordo.
Art. 12. Em ambos os C~trSOS o ensino accessorio constara
de exercicíos de eecaleresa remos; de.nazação, degymnastíca,
de esgrima, de bayonota e: espada e de jogos ao ar. livre,
como-o foot-ball e.outros.
Art. 13. Os trabalhos praticos das otâcínas serão díaníos
e feitos na propría escoia, si díspuzer de: recursos apropriados
a esse fim, ou em offlcinas pertencentes a, estabelecimentos
aavaes, no caso contrario.
Art. 14. As: aulas e exercícios seeão.díasios e tunccíonanão
som interrupção no P01'to ou em viagem.
Art. 15. Os alumnos, dirigidos- pelos instructores; rarão
visitas: a. estabelecimentos e navios, afim de conhecerem os
appanelhcs que a escola não possua;
Art. 16. Uma voz por mez Oi navío-eseola s~hfrá em
viagem de exercício, cuja, duração- ücara ac arbttnío do Mínístro
€la Marinha, não podendo, porém, ser inferior a uma se-

mana,

Art.. 17. O ensino techntco . em ambos os CtU'SQ,';t sena,
theoríco e pna.tlco, de: accôrdo como' disnost'o· neste -regula-

menta e·eom. o que estiver ccntído.no. Manual approvad» .para
esse fim pelo Ministro da Mar'ínha .
'

Art. 18. Cada alumnc receberá gratuitamente.no prmcípio

do anno Iectivo, um exemplar desseManual.
Paragrf!.pbo.unico. No caso.de perda: ou.extravío.fan-se-ha

entrega de-nove exemptac.imedtante desconto da.-respectiva
ímpontancín, si a. perda. tive!' sido devida a, proposíto ou
descuido, a juizo do director.
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Art,. 19. As alterações que se tornar~Dl neces~a~iasa.o
Manual poderão ser feitas com autorização do. Mlnistro da
Marinha. e111 vista de proposta, devidamente motIvada. .pelos
Í1Jstructorespor intermedio e opinião do director da-escola.
Art. 20. As lições do ensino seehntco serãóeseriptasl'éIos
ínstructorea e 'mandadas imprimir. 'uma vez em cada lffiriodo de
uma instructoria, si o lvIinistroda Marinha. jnlgal-aa acceltaveís, para serem distribuídas gratuit$menteao3 'alumnos.
CAPITULO

m

DOS CURSOS

Art. 2'1-. O anno lectívopanaos cursoa corneçarã no _primeiro día ,uttl do .mezôe .abníl..e 't.erminará ,a30denovcmbno..
Art ..22. O Mínist~otl":MaríIihapoderáadiara abertura
dasau'hls'ou-proragal"o ". -eneerramento ,'d-ellas; 'flem~re,; que -aos
clrcumstaucías o (}xigirem~
CAPITULO IV
DA 1LAT'RIC{:LA:.

Art. 23. No CUBSO de marjnheíros foguístas ,poderá, .ser
matriculad-a: qualquer praça-do Corpo-de Marmhelros Nacíonaes,
desde que tenha maís «íe :16-annos e menos de 25:annos-:de
ídado, c que prove
1°1 ter a. robustez physica necessária para 0 'süI'-viiço do
fogu:
2°, saber ler e escrever e "tm'·conhecimento -das ,quatiPo
operacõeafundamentaes da-arliihmeth"'-u,.
Paragr'a~ho'UlüCO,.·., Os ·can'dfda'tosí.'t matrícule uãopoderão
ter graduaçãostrpBriWá lO. 'clftSsé.e 'Os que-tiverem graêuações
superiores e desejarem matrieular-se serão-passados para, -esta
classe e classtâcados 'na 'companhia de alumnos.
Al't. 24. Sãocondlções de :preferencia .para .a matricula:
]0, ter completado o curso das ,e:;colasTegionaespara,.os
apl1cndizes imaI'inhéivos ;
2°. ·ter pratica-de algum offtcfomecanico;
30 •. tel'·auxiliado o servíçode fogo em navios ou em cmbarcações a- vapor pertencentes á marinha .
.AI't.25.Q .commandan:te,geral do corpo de rnm-inheíros
naclO-n~esl 30:i:lrasautes -daa:hertura 'das aulas, ,onviará ao
Estado-Maior:da Armada uma'relação das praças que -estíverem
nas condíçõesde serem lonatrrcníndas .
. '. A:r.t.26:. o -chefe do- L'istado·Maior da APID<:td<1 ,t!esjgnarâ. o
día em que devem ser cllas apresentadas ,í, escola.suflm.deahí
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serem examinadas de accôrdo com o disposto no presente regulamento.

Art._ 27. Quand.o apresentadas as praças na escola, para
serem admittidas á matricula, serão alias submettidas a uma
ínspecção de saude feita pelo medico de bordo, em presença

do více-dírector; a, si não forem oriundas das escolas de aprendizes marinheiros, serão tambem submettidas a um exame de

idoneidade, que deverá ser feito por uma commiesãc composta
do vice-dírector como presidente, do Instructor e dos adjuntos

como examinadores.
§ 1.' Na falta ou impedimento do instruotor e dos adjuntos, serão elles substituídos por outros otãcíaes machtnístas do
navio-escola, nomeados para este fim pelo director ou vicedirector da escola.
§ 2.° A inspecção e o exame servirão para provar que as
praças satisfazem as condições do art. 23 deste regulamento.
Art. 28. Feita a ínspecção e termínado o exame, as praças
se recolherão ao corpo, acompanhadas de um officio do dírector ao commandante geral desse corpo.
Paragrapho unico. Identíea communícação será feita ao
chefe do Estado Maior da Armada.
Art. 29. As praças que tiverem sido julgadas aptas para ;),
matricula serão classificadas na companhia de alumnos e destacadas para a escola, 15 dias antes da abertura das aulas.
Art. 30. No caso de ser ínsufücíente o numero de praças
julgadas aptas para a matricula, o commandante do corpo de
marinheiros nacíonaes enviará outras praças para serem
submattidas a exame, repetindo esta providencia até que fique
completo o numero de alumuos exigido pelo regulamento.
Art. 31. Durante os tres primeiros mezes poderão os
alumnos ser desligados da escola e substituido, por outros, ã
requisição do director, caso tenham manifestado pouca aptidão
para seguirem com aproveítamen to o curso.
Art. 32. Tanto a matricula como o desligamento serão
feitos por determinação do chefe do Estado-Maior da Armada.
Art. 33. O Ministro da Marinha üxarã annualmente o
numero de alumnos ou de praças a ser admtttído á matricula
na escola.
Art. 34. No curso do ínferlores foguistas poderá ser matriculada qualquer praça do corpo de marinheiros nacíonacs,
com graduação de P classe ou cabo de esquadra, que tenha o
curso da. escola de marinheiros toguí-tas e mais de 100 dias de
trabalho em caldeiras estando a machína em movimento.
Art. 35. São condições de preferencia ,1. matrícula nesse
curso:
.
1", aperfeiçoamento no trabalho de algum ofâclo mecanico ;
2°, maior tempo de serviço de fogo em navios do combate.
Art. 36. O commandante do corpo de marinheiros nacionaes, 30 dias antes da abertura das aulas, enviará ao Estado..
Maior da Armada uma relação das praças que estiverem lias
condições de serem matriculadas.
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Art. 37. As praças julgadas aptas para a matricula serão
classificadas na oompanhía de alumnos e destacadas para a
escola, 15 dias antes da abertura das aulas.
Paragrapho uníco. Estejulgamento será feito pelo chefe
do Estado~Maior da Armada; de accôrdo com os documentos
comprobatoríos das condições exigidas pelo art. 35 deste regulamento..
Art. 38~ No caso de ser insufficiente o numero de praças
julgadas aptas para 11 matricula, o cOlUmanda~te do Corpo de
Marinheiros Nacionaes enviará ao Estado-Maior da Armada
uma outra relação de praças que estejam no caso de poder
ser admittidas a essa, matricula, repetindo essa providencia
até que flque completo o numero do alumuos exigido pelo regulamento.
Art. 31f. Durante os tres primeiros mezes poderão os alumnos ser desligados da escola e substituidos por outros, á requisição do díreetor, caso tenham manifestado pouca aptidão para
seguirem com aproveitamento o curso.
Art. 40. Tanto a matricula como o desligamento serão feitos
por determinação do chefe do Estado-Maior da Armada.
AI't. 410 O numero de alumnos será de lü.podeudo, porém,
o Ministro da Marinha eleval-o conforme as necessidades do serviço.
CAPITULO V
DOS EXA)),'IES

Art. 42. No primeiro dia util depois de 5 de dezembro começarão os exames da escola sobre as tres partes do ensino: ensino
technieo, ensino complementar e ensino accessorlo.
Al't. 43. Serão considerados como tendo perdido o armo e
não serão sujeitos a exames os alumnos que tiverem dado durante o armo 40 faltas justificadas.
Art. 44. A commissão examinadora compor-se-ha do director da escola, como presidente, dos ínstructores, dos adjuntos
o de um examinador nomeado pelo chefe do Estado-Maior da
Armada.
Art. 45. Os exames serão feitos na presença do chefe do
Estado..Maior da Armada, ou de um offlcial general por elle designado.
Art;46. Os exames da parte techníca serão vagos dentro doprogramma de ensino; os da parte complementar constarão de
exercícíos que deema conhecer o desenvolvimento dos alumnos
e que deverão ser realizados, quando possível, em navio navegando, e os da parte accessoría por exercícios que deixem
também perceber o grão de aproveitamento dos alumnos.
Art. 47. Os examinadores, inclusive o presidente, exprimirão seu juizo sobre cada uma das provas por grãos de Oa 5,
correspondendo : O a nota má ; 1 c 2 a soffrivel j 3 e 4 a boa, e
5 a optíma.
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Art. 48. Serão inhabilitados os alumnos que não alcançarem mais de 4 gráos; approvados simplesmente os que obtiverem de 6 a 14 grãos ; plenamente os que obtiverem de 15 a 24
grãos, e díetíncção os que obtiverem 25 grãos,

, Art. 49. No curso de marinheiros foguistasoalumno que for
inhabilitado no ensino complementarou no ensino accesaorío DO--

dera repetir o anno ; o que, porém, for ínhabílítado no exame
do ensino technico será desligado da companhia de alumnos e
classificadoem outra das praças não especialistas.
Art. 50. Nesse curso os alumnos approvados serão passados

para as companhias de foguistas Das mesmas classes com qU0
frequentaram as aulas, sendo, porém, o grumete classificado
na 3~ classe,
Art. 51. No curso de marinheiros foguistas os nlumnos que
tiverem sido approvados com distincção nas tres secções do
ensino serão promovidos á classe immediatamente superior.
Art. 52. No curso de inferiores foguistas o alumno que
1'01' íuliablütado no ensino auxiliar ou no ensino aecessorio podorá repetir o anno : o quo, porém, for tnhabílítado no ensino
techuíco será desligado da escola e de novo classificado em
uma das companhias de foguistas.
Art. 53. Nesse curso os alumnos que tiverem sido approvades com dístíncção no ensino techníco serão promovidos á
classe ímmodtatarnente superior.
Art. 54. No curso de inferiores joguístns os alumnos approvados que forem promovidos a 2°s sargentos passarão para o
corpo de íuferiores foguistas e os que continuarem como da
In classe ou cabos serão classificados nas companhias de foguistas
até que sejam promovidos a 2<1s sargentos.
CAPITULO VI
DO PESSOAL DA ESCO!,A

Art. 55. O pessoal admínísteatívo o de ensino da escola se
comporá de:
1 directoi-, capitão de mar e guerra ou capitão de fragata,
que será o com mandante do navio ou do estabeleclmento ;
1 více-director, capitão de corveta, q no será o immerlía to do
na via ou do estabelecimento;
,
2 ínstruotores, capítães-teaentes ou lOs tenentes do COl'PO
de machtnístas da armada com o tempo de embarque completo, preferidos para esses cargos, sempre que fõr possível, o
chefe de machínas do navio e o seu substituto;
2 adjuntos do ínstructor, 1<I ou 2<1 tenente do Corpo de Machinistas da Armada q ue tenham o tempo de embarque completo, preferidos para esses cargos, sempre qu i 101' posssível,
os machinístas do navio;
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1 secretario, l' tenente da Armada, com o tempo de embarque completo.
.
1 cirurgião, quo será do.. navio ou o do estabeloCImento.;
1 Commissario, que será o do navio ou o do estabelecimentc;
2 inrerioreseom o curso da escola, sub-tnstructores ;
1 escrevente, que será auxiliar do secretario.
Art. 56. Salvo ordem do Ministro da Marinha, devida á.
exígeacia do serviço ou a. conveniencia do ensino, nenhuma
alteração poderá ser feita no pessoal da escola durante o armo
lectivo.
Art. 57. Exceptuados os exercícios constantes do ensino
accessorío, que serão feitos sem prejuízo dos trabalhos asco..
lares, só no. caso do artigo anterior poderá o pessoal da
escola ser dístrahído destes trabalhos para qualquer outro
serviço.

°

CAPITULO VII
DA NOl\IEAÇÃOEYENCIMENTOS DO PESSOAL

Art. 58. O díreetor, o více-dírector, os ínstructores, os
adjuntos e o secretario serão nomeados pelo Ministro da Marínllaeodemais pessoal pelo chefe do Estado-Maior da Armadar
Art. 59. O dlrector poderá ser exonerado em quaíqus,
tampo.
Art. 60. o více-dlrector, o secretario, o medico e o commíssarío devem ser substituídos no fim de dous annos o
sõmente poderão ser de novo.nomeados'para a mesma ou outras
escolas proflsslonaes, depois de decorridos dons annos da sua
exoneração.
Art. 61.. Os instructores, os adjuntos e os sub-ínstructores
servirão por tempo não maior de tres annos, podendo, porém?
ser demittidosem qualquer época por eonveníencía do ensino.
Paragraphc uníeo. 8Ó poderão ser de novo nomeados
para. a mesma escola ou outras escolas proflssionaes depois
de decorrídos dous annos de suas exonerações.
Art. 62. Quando 03 ínstructores forem o chefe de machlnas donavio eo seu substituto, ficará dispensada a condição do tempo de embarque.
Art. 63. No caso commum os ínstructores e os adjuntos
não fazem parte da lotação do navio ou pessoal do estabelecimento anão poderão ser distrahidos para serviço estranho
ao ensino.
A:rt.64.osvencimentosdo pessoal da escola serão os estabelecidosna. tabellaem vígor,
Art. 65.· O commandante, o ímmedíato, os instructoras
perceberão como si exercessem as suas funcções em navio de
la classe em viagem de 'instrucção ,
Art. 66. Todo pessoal adminístratívo e doensino será o do
quadro aotívo da Armada.
Executivo - :tg07
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CAPITULovrn
DO DIRJj:lCTOR

Art. 67. O dírector, como prímeíra autoridade da escola,

é o principal responsavel pela manutenção da ordem, díscí-

plína e regularídade de todos os serviços da mesma.
Art. 68'. Compete ao' director :

lo, executan e fazer cumpcír tanto as,<imposições do- pre-

sente regulamento como as disposições do regimento interno
da, escola;
2°~ mantere. fazer manter no estabelecimento ou navio â
mais severa ínspecção, de modo a ser por todos observada rí-

gorosa díscíplína :
30 , corresponder-se directaruente com o inspector das. es-

colas proflssionaes e por seu íntormedío com o Ministro da MalÇs.ta.do~M'itíor- -·da Armada, sobre assumptos que dependerem de resolução dessas autoridades;
4°, detérmtnar o seevíçoide. ensino' fazendo observar cuidadosamente o cumprimento dos programmas em ambos os
cursos;
5;\ indicar o detalhe: do serviço. míhtar geral" ordinario e
extraordinaríodos .oíâcíaes o praças e dos demais empregados
Í)'Ob suas ordens;
6°, chamar .ao cumprimento dos deveres os funcctonaríos
que estiverem em falta, procedendo contra elles de conformídade com o Codigo Disciplinar da Armada;
7 0 , designar, em easo de urgeucía, substituto para qualquer
ümccíonarío impedido, dando conhecimento desse aoto l1 autoridade competente, para, 'Providencial' como no caso eouber ;
8°, propor a quem de direito as medidas que julgar; convenientes a bem- de, Iastnucção e dos- serviços-da- escola nos
casos não, previstos neste regulamento;
- 90 , . apresentar, no- fim, doanno leotlve, um relatorto círcumstaneíado sobre todos.os ser-viços da eaeola, acompanhado,
na parte relativa ao ensino, das notas e mappas sobre as experlencías e exercícíos effeetuados, com as observações que a
pratica lhe ti-ver suggerido sobre os meios de melhorar os
mesmos serviços;
lO', assistir frequentemente as aulas e exercícios.
rinha e com o chefe do

CAPITULO IX
DO VICE-DIRECTOR

Art. 69, Ao více-dírector compete:
lv, substituir o directorno caso de falta ou impedimento;

2_°, cumprir l transrnittir e Iazer cumprir as ordens do
dírector, tanto referentes ao ensino como á economia e discíplína da escola, que especialmente lhe caberá fiscalizar ;
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que for ~ppIicayel â escola, todas as ftttri-

buiçÕéS de 2° ca'mmandante de navio e as que lhe couberem

pelo regimento interno ;
40 detalhar o serviço da escola de aecôrdo com mstrucçõesrecébidas do díreetor ;
5o,assístir f'requentementeás aulas e exercicios.
CAPITULO X

Das

lNSTRUCTORES

Art. 70. Osínstructores serão designados particularmente
para cada um dos respectivos cursos.
Art. 71. Os instructores não poderão ser desviados para
serviços estranhos ao ensino.
Art. 72. Aos mstructores compete.
1Gf promover por todos os meios a seu alcance a instruoção
theorica e pratica dos alumnos, observando pontualmente os
pragrammas e horaríos estabelecidos para as aulas, expenencías e exercícios praticas, aos quaes dará o maxímo desenvolvimento possível;
2°, fa.zer as prelecções e dirigir pessoalmente os trabalhos
e exercícios dos alumnos ;
3°, escrever de modo elementar e em linguagem «tara e
concisa as lições sobre o ensino technico, afim de serem impressas e distribuídas gratuitamente aos alumnos segundo o
disposto nopl'e.sente regulamento;
40>, dirigire flscallzar o ensino que for feito pelos adjuntose
sub-instructores;
5°,requisitardodirect.or tudo quanto for necessarto a
bem do ensino;
6°, ter a seu cargo o material pertencente. ao ensino das
matenas do curso em que servírom ;
7°, lançar em üvro proprio as notas de applícacão e de
:111rü:yeitamentú dos alumnos;
go,pl'Q3târmensalmente ao dírector informações sobre o
aproveitamento e aptidão dos mesmos aiumnos p,ara o serviço
de fogo;
9°, acompanhar os aíumnos aos navios e estabelecimentos
ouja vísíta Julgarem conveniente, fazendo-os'assistir ou tornar
parte nos. exercícios que. no mesmo se realizarem, mediante
prévio aviso e permissão da autoridade competente, especialmente quando taes exercicios não puderem ser effectuadoa na
escola j
10~quando o ensino de pratica de officina for dado no Arsenal de: Marinha, solícítar do. director do arsenal um operaria
de Pau de 2l\class,e de cada ofâcína em que trabalharem os
alumnos, para; servirem de mestre durante as horas de rrequencia dos mesmos alnmnos ;
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11, notar em livro especial as experíencías, trabalhos e
exercícios realizados com observações relativas ao material
empregado, despendido ou inutilizado, e outras que julgar
opportuno executar;
12, enviar mensalmente, ao dírector a nota do material
despendido com trabalhos de machína e otãcina, assim como,
depois de cada exercício, o mappa ou relação do material gasto
ou inutilizado no mesmo, afim de servil' como elemento para
descarga do competente responsável.
Art. 73. Os instructores não poderão ter outra eommíssão
durante o anno lectivo,
Art. 74. Os ínstructores devem oomparecer diariamente
á escola.
l

CAPITU LO XI
DOS ADJUNTOS

Art. 75. Os adjuntos não poderão ser desviados para serviços
estranhos ao ensino e a elles compete:
1oI auxiliar os mstruotores no ensino technico e eomplemontar e dirigir o ensino aecessorío ;
2°, físcalízar os alumnos nos trabalhos de ofücínas e dtrígil-os nas aulas praticas, quando o determinem os ínstructoros,
no que serão auxiliados pelos sub-ínstructorea ;
3°, comparecer diariamente á escola j
40, rubricar a lista de presença dos alumnos .nas aulas e
exercícios, apresentadas pelos sub-ínstructores.
Paragrapho unteo, Os adjuntos serão tambem designados
particularmente para cada um dos respectivos cursos.
CAPITULO XII
DO SECREÍTARIO

Art, 76. Ao secretario compete:
l", ter a seu cargo a correspondeneia ofâeial da dírectorta
da escola e bem assim a eserípturação nos livros de assentamentos, registros, termos de exames e outros pertencentes (~
secretaria, especificados no regimento interno j
2', ter sob sua guarda e responsabilidade a bíblíotheca
ti archívo da escola.
CAPITULO XIlI
DO ESCREVENTE

Art. 77. Ao escrevente compete:
Auxiliar o secretario na escrípturação e registro da . corre~
spondeacía o fâ cial e em outros serviços da secretaría, quo, pelo
mesmo lhe forem determinados.
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CAPITULO XIV
DOS SUB~INSTRUCTORES

Art. 78. Aos sub-tnstructores compete:
l0, auxiliar os ínstructores e oaadjuntos em tudo quanto
for relati vo ao ensino das praças e na conservação, asseio e preparo do material para as aulas e exerci cios e em outros serviços que pelosmesmos lhes forem designados;
20, fazer> a chamada dos alumnos antes das aulas e exercicios, apresentando alísta de presença para ser rubricada por
um dos adjuntos.
CAPITULO XV
DOS DE;)IAlS

E~IPREGADOS

Art. 79. O commtssario e o respectivo fiel, o cirurgião e
demais pessoa'! terão os: encargoe e obrigações determinados em
lei e outras disposições em vigor na Armada c que serão devidamente especificadas no regimento interno.
CAPITULO XVI
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Art. 80. Em ambos os cursos, depois de terminados os
exames, o dírector fará regressar para o respectivo corpo,
obtida a devida permissão do chefe do Estado Maior da Armada. os marinheiros alumnos, quo serão classificados nas companhias de foguistas.
Art. 81. Nesses cursos os alumnos que t.iverem perdidoo
anno por justa causa, e os que tiverem sido ínhabílítados nas
secções elo ensino complementar e aecessorío, poderão repetir
o anno com autorização do chefe do Estado-Maior da Armada,
si por seu procedimento e appltcação forem merecedores' dessa
concessão.
Art. 8'2. No curso de íuferíores foguistas os alumnos
qua não tiverem satisfeito as condições para. promoção serão
detalhados para o mesmo serviço e íncumbencias dos ínfe-

ríores fogmetas.

Art. 83. O embarque dos foguistas que tiverem concluído

o curso serã feito em navios que tenham de sahir em viagem,
afim de proporcionar-lhes maior numero de dias de trabalho

nas caldeiras.

Paragrapho uníco, No regresso do navio os foguistas serão
recolhidos ao Corpo de Marinheiros Naeíonaes.
Art. 84. Quando no quartel, os foguistas frequentarão as
amcinas do Arsenal de Marinha, trabalhando nos mesmos ollicios que aprenderam no curso escolar.
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Art. 85. O embarque dos Inferiores foguistas será feito
em navias que estejam, promptos para se movimentar; e
sempre quetenha de sahír qualquer navio, o commandante do
corpo destacará para elle um certo numero destes ínteríores,

segando uma escala organízada paraesse fim.
Art. 86. Quando aquartelados OS ,inferiores foguistas frequentarão as offieinas do Arsenal de Marinha, trabalhando nos
mesmos oftl,cios, qU3 aprenderam no curso escolar.
Art. 87. O regimento interno, que opportunameate ser"
expedido, regulara o modo dé execução de todos os serviços da
eseola e precisará os deveres do respectivo pessoal, além dos
indicados no presente regulamento.
CAPITULO XVII
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art., 88. Durante dons anuas será dispensada para a matricula no curso de inferiores foguistas a condição de 'mais
100 dias de trabalho de fogo.
Art. 89. Na falta de oftlciaes inferiores para sub-ínstruetores com o curso da escola de inferiores e marinheiros foguistas, poderão ser nomeados dous alumnos que tenham sido
mais applícados e de melhor comportamento.
Art. 90. Estes sub-ínstruetores serão substituidos no fim
de um anno, e então poderão matricular-se no curso de íníeríores fo!\'uistas, sendo-lhes díspensada a. condição, de mais
de 100 aias de trabalho de fogo com a machína em movimento.

Art. 91. Emquanto não houver numero, sutllci~nt~ do praoriundas das escolas regíonaespara serem àdmíttídas á ma..
tricula, aos tnstructorss e adjuntos compete preparal-as para
adquirir a 2' condição de que trata o art. 23 deste regularuento.
Art-, 92. Revogam-se as disposições em, eontrarío.
Rio de Janeiro, 4 de abril da 1907.-AIlJxandrino Faria de'
ç~s

Alencar.

Hegulaanento da Escola de Ti'ru'Oueiros
CAPITULO I
DA ESCOLA E SEUS FINS

Art. L' A Escola de Timoneirostem por fím a ínstrucção
e o preparo conveniente dos timoneiros, sondadores, sígánleiros e telegraphistas necessarlos para o serviço da Armada.

lOTQS
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Art. 2~o A escola funccíonarã a bordo de um navio para
esse-fim designado pelo Ministro da. Marinha.
Art. 3.' O navio-escola terá uma lotação fixada pelo Estado Maior da Armada, de aceôrdo com o seu fim e com as
exígencías do serviço e do ensino.
Art. 4.' A escola possuirá ínstrumentos, tnstallações e
modetos necessaríos para o ensino, sendo _também provida: -"de
todos os apparelhos de que se possam soecorrer os aIumnos
na execução de qualquer trabalho pratico.
Art·. 5.' A escola ficará dírectameute subordinada ao Inspeetor _das escolas proflssienaes, autoridade por cujo intermedia deverá corresponder-se o díreetor com a Secretaria de
EStado e com o Estado~Maior da Armada sobre todos os trabalhos escolares e quaesquer outros assumptos que dependam
de resolução do Ministro da Marinha.
Paragrapho uníco , O tnspector das escolas proãsstonaes
poderá vtsítal-a, sempre que julgar conveniente avaliar do
aproveitamento dos alumnos,
Art. 6. 0 Sérão observadas no navio-escola as disposições
oro vigor na. Armada, quanto ao serviço. ordem e disciplina.
exosptuanda-se, porém, as restríccões estabelecidas neste' regulamanto naquillo que se referir ao ensíno.

CAPITULO II
DO ENSINO

Art. 7. 'Oensino da .Ese0J.a de Timoneiros dívldir-se-ba em

easíno tecnníco.. ensino compíernentare.ensíno accessonío..
Art .. 8. o O ensino techntco e o ensíno complementar serã0
feitos por secções. As secções do ensino techníoo constarão 'do

seguinte:
18 seooão.
Materialpara signaes. sígnaos por meio de bandeiras. CO"
digo internacional de sigIlaes;. Códigos nacíonaes de sígnaes.
Significação das bandeiras isoladamente. Significação das'bandeiras quando combinadas.
Sígnaesde significação propría. Signaes de perigo. Signaes
de pedido de soccocro, Signa.es de reboque. Signaes de marés.
Sígnaes para a noite. Signaes decerração ,
. .
Signaes telegraphícos. stgnaes de graade dístancía. Sígnaes
semaphoríeos, fixos e moveis. Bignaes relativos á tactíea
effleíul,
Regras para observar o emprego dos sígnaesdo Codígo lE.~
ternacíonul. Regras para interpretação dos sígnaes durante o
dia e dura.nte a noite.
Pavilhões, bandeiras e flammulas como slgnaes dísttnctívos
dosnavíos e das embarcações. Honras funebres.Embandeira"'&lltos.
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Signaes telephotícos,

Signaes electrlcos ,
Coverno dos navios e das pequenas embarcações a vela, a
temos e a vapor. Leme das embarcações.
Instrumentos para. determinar a direcção e a velocidade
do navio.

Agulhas. Declinação e desvio das agulhas. Marcações.
Abatimento. Correntes.
Determinação das sondagens nas grandes e pequenas profnndidades. Determinação do calado de um navio.
conhecimento dos pharóes existentes na costa do Brazil.
Geographia da costa do Braztl,
. Observações meteorologicas. Instrumentos de meteorologia
empregados a bordo,
Instrumentos de rerlexão, Scxtante e míorometro. TeIemetroa,
Instrumentos para observar os objectos afastados.
Cartas martttmes. ohronomeu-os. Contagem do tempo.
Balizamento e 1'no..1'<*8.
Regras pM'[\, evrtar abalroamento no mar.
Noções geracs sobre as príneipaes regras da policia de navegação maritíma.
2a secção:
Imans naturaes. Imans artífícíaes. Pólos do íman. Agulha
Imantada. Aeção de um íman sobre uma agulha imantada.
Imantação por inftuencia. Corpos hons e mãos oonductores.
Descarga e corrente electrlca, Resistencia e conduetíbttídade electrica. Propriedade das correntes electricas.Unidades electríoas,
MuItiplos e submulttplos dessa unidade. Intorruptores e commutadores. Terra. Distribuição da electrlcidade na superfícíe
dos corpos.
Pilha electrica. Electrodo das pilhas. substanelas eleetropositivas e electco-negatívas. Sentido de umacorrente electrioa.
Resístencía interior e força electro-motríz de uma pilha. Pola-,
rízação e despolarlzacão das pilhas. Pilha telsgraphíca ,
Acção das correntes electricas em uma agulha imantada.
Galvanometros. Electro-ímau.
Poder das pontas. Differença de potencial. Potencial de
terra. Potencial de um ponto. Electricidade da atmosphera.
Relampago , Raio. Pararaíos .: Lampadas de- íneandeséencía.
Lampadas electrícas. Campainhas electrícas,
Telephones. Systemas de telephones com pilhas e sem
pilhas. Telegraphia electrica., 'I'elegrcphía ordínaría, telegra..
phía submarina e telegraphia sem fio.
Telcgraphia Morse. Alphabeto, Manípulador, Receptor.
Commutador , Regulação e eonservação do manípulador ; Regulação e conservação do receptor.
'I'elegraphía som fios. Príacípíos gerae3. Posto transmissor.
Posto receptor. Ligações ao posto transmissor. Ligações do
posto recepto!'. Regulação e conservação do posto transmissor.
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RoO'ulação e conservação do posto receptor. Funccionamento
e ct>onservação do apparelho , Conservação dos aocumuladores,
Diffel'entes systemas de receptores. Modifica.ções apresentadas
sobre o funccionamento dos receptores. Apparelhos àceessorios.
Art. 9. o O ensino complementar na la secção da Escola de
Timoneiros consistirá na expedição díaria de telegrammas ; na
ínstallação d03 postos telegraphlcos e communícações com os
telephones de diversas especíes; e na 2'" secção constará de
sondagens em todas as prórundídades ; nas communícações por
signaes entre os navios e um ponto da costa; na leitura e correcção d03 rumos; na. contagem com os chronometros: na observacão com os instrumentos estudados no curso; no governo das
embarcações da escola, e no uso das cartas empregadas na
marinha nacional.
Art. 10. O ensino accessorlo constará de exercícios de escaleras a remos e a vela; de gyrnnastíca, de esgrima de bayoneta
e espada e de jogos ao ar livre, como o foot-baU e outros.
Art'. 11. As aulas e exercicios serão diarios e tunceíona..
rão som interrupção no porto ou em viagem.
Art. 12. Os alumnos dirigido:; pelos instructores farão
visitas a estabelecimentos e navios afim de conhecer os
apparelhos que a escola não possua.
Ai't. 13. Sempre que o Ministro da Marínha jurgue conveniente, fará sahir o navio-escola ou outro qualquer em viagem
de exercicios, cuja duração ficará ao arbítrío do mesmo
Ministro.
Art~ 14. O ensino technicoserá theorico e pratico, de
accõrdo GOro o disposto no presente regulamento e com o que
estiver' contido no Manual approvado para esse fim pelo Mínístro da Marinha.
Art. 15. Cada alumno receberá gratuitameute, no principio do anno Iectívo, um exemplar desse manual.
Paragrapho unico.No caso de perda- ou extravio, do Manual,
far-se-ha entrega de novo exemplar, mediante desconto da
respectiva. ímportancía, si ,a perda tíver sido devida a proposíto ou descuido, ajuizo do dírector ,
Art. 16. As alterações que se tornarem precisas ao Manual poderão ser feitas com autorização do Mínistro da Mal'i~
nha, em vista de proposta devidamente motivada pelos ínstructores por intermedio e opinião do dírector da escola.
"Art. 17. As Itcções do ensino technico serão escrtptas pelos
ínstruetores e mandadas imprimir, uma vez em cada período
das instructorias, si o Ministro da Marinha julgal-as aeceítaveís, para serem distribuidas gratuitamente aos alumnos.
CAPITULO !Il
DOS CURSOS

Art. 18. O anno Ioctivo para o curso começará no primeiro
dia util do mez de abril e terminará a 3Q de novembro,
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Art. 19. OMinistro da Marinha poderá adiar a abertura
das aulas ou prorogar o encerramento das mesmas, sempre
que as ctrcumstaneías o exigirem.
CAPITULO IV
DA MA:.T-RICULA

Al't.20. Na Escola de Timoneiros poderá ser matriculada
qualquer praça do corpo de marinhe:irosnacionaes até TA'

classe, desde que tenba mais de lO annos e menos de 25 annos
de odade, e que prove:
1°, ter a robustez physíca necessaría para a vida do mar.

·2(J,saber ler eiescrever e ter conhecimento das quatro

operações fundamentaes da .arttnmeüce..

São condições de preferencia para a matricula:
lo, ter completado o curso das escolas' regíonaes para os
aprendízes ;
2o, pr atfca de offício meoaníoo e, especíalmente .pratíca de
serviço de carpinteiro;
3'6, conhecer o systema metnco, proporções s numeros
complexos j conhecer as fracções ordínarías e decímaes, as
príncípaes definições geometrícas, a avaliação deãrease
de volumes e os meios ,praticas para medida e, avaliaçõ_os ',de
angnlos, altu:ra e distancias, e saber um pouco de desenho
Iínear..
Art. 21.0 comrnandante do corpo de', marinheiros nacíoaaes, 30 dias antes da abertura das aulas, enviara ao Estado
Maior da Armada uma relação das praçasrqne estiverem
nas condições de .serem matrtonfadas.
Art. 22. O chefe do Estado Maior da Armada desigtill.l'á o
dia em que devem serelIas apresentadas a eseôla,afiní de
aht serem examinadas, de uccôrdo com o disposto no ,presente
regulamento.
Art. 23. Quando apresentadas as praçllS na escol.. para
serem admíttidas a matricula, serão eubmettídas .a uma
ínspecção dê saude, teítapelc medíco de bordo, empresençado
vice~dire~tor e, ,si .não for~ll1 oriundas ,das_ escolas de apren..
dizes marínheíros, serão tambem submettídas a um exame de
ídoueidade, que deverá; ser feito por uma commissão composta.
do dírector, více-presldente, e dos tnstructores comcvexarnínadores.
Art. 24. Na falta Ou impedimento dos ínstruetores, serão
elles substituídos pOI' offíciaes do navío-escola ou estabelectmento, nomeados pelo dírectorou vice-director da escola.
Art. 25. Antes da prova de robustez physíca para a vida do
mar, todas as praça.s a serem admíttídas ti, matricula na escola
deverão provar perante a mesma ínspecção medica que lhes: é
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possiveller correetamente, a orno nu e sem o menor esforço
os caracteres 'YJlographicos de om,225 da escala de Snellen, á,
dístaneía de 12metros, com a visão bínooular .e a sois metros com
a visão monocutar.e além díssopossuirem parfetto aensc shromatíco, isto é, faculdade completa de dist~nguira~ côree, faculdade
'lu~ será postaã prova á, luz natural e á, luz diffuoa eom os coloridos (processo Holmgreenj e escala chronometríca de Wecker,
e em: ambiente escuro, com pharões coloridos de intensidades
dífferentes,
Paragrapho unico. As condições das vistas .destas praças
poderão também sel' avaliadas pelos optotypos Maurel que,
nsgros ou coloridos, devem ser vistos a 13 metros; querendo-se
que este~ somente não estejam sujeitos a vicias de refracçâo e
nem a. daltonismo e díplopía.
Art. 26. Feitas as ínspeeções e termínadc o exame, as
pr~9as se recolherão ao corpo acompanhadas de um ofücio do
director ao commandante geral desse corpo.
Paragrapho uníoo, ldentica communícação será feita ao
chefe do Estado Maiol' da Armada,
Art. 27. As praças, 'lua tiverem sido julgadas aptas para a
matrícula, serã:<> classificadas na. companhia de alumnos e
destacadas para a escola, 15 dias antes da abertura das aulas.
Ar&. 28. No caso de ser ínsufücíente o numero de praças
julgadas aptas para a matricula, o eommandante do corpo de
marinheiros nacíonaes designará outras praças, para serem
submettídas a exame, repetindo esta providencia até que fique
completo o numero de alumnos exigido pelo regulamento.
Al't. 29. Durante os tres primeiros meZ8S poderão os
alumnos ser desligados da escola e substituidos por outros, â
requisição do dírector,: caso tenham manifestado pouca
aptidão para seguirem com aproveítamento o curso.
Art. 30. Tanto a matricula como o desligamento serão
feitos por determinação d') chefe do Estado Maior da Armada.
Art. 31. O Ministro da Marinha fixará annualmente o
numero de praeas a Bel' admittido â matricula na escola.
CAPITULO V
DOS EXAMES

Arto_32. No primeiro dia util, depois de 5 de dezembro,
eomeçarao os exames da escola sobre as partes do ensino
teehníco, complementar e.accessorío.
_ Art33 -, ~erão considerados como tendo perdido o anuo e
nao serao sUJeltos a exames os alumnos que tiverem dado 40
faltas justificadas.
Art. 34. A commíssão examinadora compor-se-há _do dtrecto~da.escola,como presidente, dos instructores, -e de um
examínadsr nomeado pelo chefe do Estado-Maior da Armada;
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Art. 35. Os exames serão feitos na presença do chefe do
Estado-Maior da Armada ou de um. ofâcíal general por elle
designado.
Art. 36. Os exames serão feitos independentemente para
o ensino techníco, ensino complementar e ensino accessorío .
Art. 37. Os exames da parto techníca e da parte comple-

mentar constarão de prova escrípta, prova oral c prova
pratica.

§ 1.0 As provas escrípta e oral poderão SOL' feitas no

mesmo dia ..

§ 2.° A prova pratica constara do seguinte- expedição de

telegrammas, sondagens em grandes e pequenas profundi-

dados; communíeações por sígnaes semaphortcos e slgnaos
telephoticos ; communíoações pelo eodígo internacional de si;"
gnaes e pelos codígos nacíonaes de signaes ; leitura de rumos e
.marcações : governo das' embarcações a remo, a. vela ea
vapor; observações com o clu-onometro, com o sextante e com
os instrumentos especíaes para medir distancias; observação
e leitura dos apparelhos meteorologicos e observação com os
apparelhos opticos para ver os objectos afastados.
Art. 38. Os exames da parte accessoría serão somente praticos e constarão de exerctctos de esgrima, de espada e florete
e em exercícios e jogos escolares quo deixem perceber o grão
de aproveitamento dos alumnos sobre os mesmos.
Art. 39. Os examinadores; inclusive o presidente,em ambas as secções, exprimirão seu juizo sobre cada uma das provas
por grãos de O a 5, correspondendo Oa nota má; 1 e 2 a sotírtvelou simplesmente; 3 e 4 a boa ou plenamente, e 5 ao dísün-

cção.

Art. 40. Serão inhabilitadas a, praças que alcançarem
menos de 4 grãos ; approvadas simplesmente as que obtiverem
de 6 a 14 grãos; plenamente as que obtiverem de 15 a 24 grãos
e dístíncção as que obtiverem 25 grãos.
Art. 41. As praças approvadas, com a menção na caderneta dos grãos e da espeeíe de approvação obtida, serão classi-

fícadas comotimoneiros.

Art. 42. As praças que tiverem obtido approvação plena
ou dístíneta nos serviços de telegraphía serão classificadas
como tlmoneíros-telegraphístas.
Art. 43. As praças que forem approvadas com distíncção
em todos os exames serão promovidas â classe ímmediatamente superíoi-.
CAPITULO VI

no

PESSOAL DA ESCOLA

Art. 44. O pessoal administrativo e de ensino da escola se
comporã de:
I director, capitão de mar o guerra ou capitão de fragata,
que será o eommandante do navio ou do estabelecímento ;
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I více-dlrector, capitão de corveta, que será o immediato
do navio ou do estabelecimento j
2 instructores, capitães-tenentes ou los tenentes do corpo
da armada com o tempo de embarque completo;
1 secretario, I o tenente do corpo da armada, com o tempo
de embarque completo j
I cirurgião, que será o do navio o~ o do estabelecimento;
I comrníssarlo, que será o do na VlO ou o do estabelecimento j
2 ínfeeíor-es com o curso da escola, sub-ínstructoros ;
1 escrevente, que será o auxiliar do secretario.
Art , 45. Salvo ordem de Ministro da Marinha, devido á
exígencía do serviço ou {~ conveaíencta do ensino, nenhuma
alteração poderá ser feita no pessoal da escola, durante o anno
lectivo.
Art. 46. Exceptuados os exerelcios constantes do ensino
aecessorio, que serão feitos sem prejuízo dos trabalhos eseolares, só no caso do artigo anterior poderá o pessoal da escola.
ser dístrahido destes trabalhos para qualquer outro serviço,
CAPiTULO VIi
DA

NOMEAÇÃO E VENCIMENTOS Do PESSOAL

Art. 47. O director, o více-dírector, os ínstructorss
e o secretario serão nomeados pelo Ministro da Marinha,
e demais pessoal pelo chefe do Estado Maior da Armada.
Art. 48. O dírector poderá ser exonerado a qualquer
tempo.
. Art. 49. O vlce-dlreetor, o secretario, o medico eo com..·
missario devem ser substituídos no fim de dons annas e sô..
mente poderão de novo ser nomeados para a mesma ou outras
escolas proâssíonaes depois de decorridos dons anTIOS da sua
exoneração.
Art; 50. Os ínstructores e os sub-ínstruotores servirão por
tempo não maior de tres annos, podendo, porém, ser demíttidos em qualquer época por eonveníencía do ensino.
Paragrapho uníco , Só poderão ser de novo nomeados para
a mesma escola ou outras escolas profíssíonaes depois de decorridos dons annos de suas exonerações.
Art. 5L O. instrnctores não fazem parte da lotação do
navio ou do pessoal do estabelecimento e não poderão ser dístrahidos para serviço estranho ao ensino.
Art. 52. Osvencimentos do pessoal da escola serão os esta ..
balecidos na tabella em vigor,
Art. 53. O commandante, o ímmedtaío e os mstructores
perceberão como si exercessem as suas funcções em navio de
p. classe em viagem de Instrucção ,
Art. 54. Todo o pessoal administrativo e do ensino ser'" do
tIuadro actívo da armada.
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CAPITULO VIII
DO m:aECTOR
~

Art. 55. O díreetor, como primeira autoridade da 83001a,
responsável pela manutenção da ordem e regularidade de

todos osserviços da mesma.

Art. 56. Compete ao direc!or :
1°, executar e fazer cumprir as disposições do presente re-

gulamento, como as disposições doregimento interno da escola ;
2°, .manter e fazer manter no navío ou no estabelecimento

amais severa ínspecção, de 'modo a ser por todos observada a
mais rigorosa disciplina ;
3°, corresponder-se dírectamente coro o inspector das ~s·
colas proâssíoriaes e por seu .íntemiedío com o Míníetro d~ Marinha, com o chefe do Estado..M~ior da Armada, sobré assumptos dessas autoridades;
4°, determínar o serviço do ensínov fazendo observar cuídadosamonte o cumprimento dos programmas em ambas as
secções do curso j
5°, indicar o detalhe do serviço militar geral, ordinario e
extraordinarío dos offlciaes e praças e dos demais empregados
sob suas or.lens;
to, chamar ao eumnrímento dos deveres os funccíouartos
quo estiverem em falta, 'procedendo contra elles de conrormtdade com oCodigo Disciplinar da Armada;
7°, designar, em caso de urgoncía, substituto para.qualquer nmcctonarlo ímpedído, dando conhecimento desse acto
autoridade competente, para providenciar como no case
couber;
8°, propôr a quem de direito as medidas que julgar convenientes a bem da instrucção e dos serviços da escola, nos
casos não previstos neste regulamento j
9°, apresentar, no fim do anno lectívo, um relatorio circumstancíado sobre iodos os serviços da.escola, acompanhado,
na parte relativa ao ensíno, das notas e mappas sob.e experíenoías e exercidos effectuados, com as observações que a pratica
lhe tiver suggerido sobre os meios de melhorar os mesmos sel'~
viços;
10, assistir frequentemente as aulas e exercícios.
ã

CAPITULO IX
DO

VICE~DlRECTOR

Art. 57. Ao více-dírector compete:
l°, substituir o director, no caso' de 'falta ou impedimento;
2°, cumprir, transmittir e fazer cumpriras ordens do diredor, tanto referentes ao ensino, como economíae díscíulína
da, escola, que especialmente lhe caberá fiscalizar;
...
ã
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$' exercei' no que fôr alrpUcavel a, escola, todas as .attributçõesde 2(t (}ó~mandante dénavíc e as que lhe couberem
pelo regimento m-terno ; .
. .
.
.
.. 40. âetalha:r os servicos da escola de accôrdo com as ínstrucções recebidas do diroctor
50, assistir com frequeneta as aulas e exercidos.
c

;

CAPITULO X
DOS INSTRUCTORES

Art. 58. Osmstructores serão desígnados particularmente
para cada um dos respectivos cursos.
Aro, 59. O. ínstructoros não poderão ser desviados para
serviços estranhos ao ensino.
Art. 60, Aos ínstructores compete:
1<>.. prmnover: por todos os meios: a seu alcancea instI~uc9ão
theorica e pratica dos ajumnos, observando, 'pontualmente os
programmas e 11ora1'i68 estabelecidos para as aulas, experíencías e exercícios pratícos, aos quaes d'a;rá o maximo desenvolvimento possível j
20, fazer as prelecções e dirigir pessoalmente os trabalhos
e exerelelos dos alumnos ;
3° escrever de modo .elementar e em .Iínguegem clara c
concisa as J~cçõ~ssobIleoensino techníoo, afim' de serem ímpressas e distribuídas gratuitamente aos alumnos segundo o
disposto no presente regulamento j
4.0, dirigir e fiscalizar o ensino que fôr feito pelos subiootructores ;
5°, requisitar do díreetor tudo quanto fôr necessario a
bem do ensino ;
6°, tOl' a seu cargo o material pertencente ao ensino das
matertas do curso em que servirem ;
7°,lançar em livro proprío as notas de applioacão e de
aproveitamento dos wlumnos j
8°, prestar mensalmente ao- díreetor ínrormações sobre o
aproveítamento e aptidão dos mesmos alumnospara o serviço das secções;
go, acompanhar os alumnos aos navios e estabelecimentos
cuja visita julgarem conveniente, fazendo-os assistir ou tomar
parte nos exereícíos que nos mesmos se realizarem, mediante
prévio aviso e permissão da autoridade competente, especialmente quando taes exeroíctos não puderem ser effectuados na
escola;
Iü, notar em livro especial asrexperlencías, trabalhos e
exercícios realizados, com observações relativas ao material
empregado, dispendido ou inutilizado, e outras que julgarem
opportunas j
1
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11, enviar mensalmente ao director a nota do material
dispendido com trabalhos de gabinete, assim como, depois de
cada exercício, enviai' tambem o mappa ou relação do materiaI gasto ou inutilizado no mesmo, afim de servil' como
elemento para descarga do competente responsavel.
Art. 61. Os instructores não poderão ter outra commíssão
durante o anno Jectivo.
Art. 62. Os instructores devem comparecer diariamento li
escola.
CAP 1TULO XI
DO SEORETARIO

Art. 63. Ao secretario compete:
lo, ter a seu cargo fi, correspondencía offlcial da dtrectoría
da escola e bem assim a escripturação dos livros de assentamentos, registros, termos de exames e outros pertencentes a
secretaria, especificados DO regimen interno;
2', ter sob sua guarda e responsabilidade a bibliotheca e
archtvo da escola.
CAPITULO XII
DO ESCREVENTE

Art. 64. Ao escrevente compete auxiliar ao secretario na
eserípturação e registro da correspondencía ofâcial e em outros
serviços da secretaria, que pelo mesmo lhe forem determinados.
CAPITULO XIII
DOS SUB-INSTRUCTORES

Art. 65. Aos sub-ínstruetores compete:
Ie, auxiliar Os ínstruciores em tudo quanto fóI' relativo ao
ensino das praças e na conservação, asseio e preparo do material para as aulas e exercícios e em outros serviços que
pelos mesmos lho forem designados;
2°, fazer a chamada dos alumuos antes das aulas e exercicios, apresentando a lista de presença para ser rubricada pelo
otllcial adjunto.
CAPITULO XIV
DOS DEMAIS EMPREGADOS

Art. 66. O commíssarío e o respectivo fiel, o círurgtão e
demais pessoal terão 08 encargos e obrigações determinados
em lei e outras disposições em vigor na armada, que serão devidamente especificadas no regimento interno.
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CAPITULO XV
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Art. 67. Os marinheiros timoneiros serão dlstrlbuídos pelos
diversos navios ela esquadra, onde occuparão os cargos correspon..
dentes a essas especialidades.
Art. 68. Os marinheiros timoneiros não poderão permanecer
recolhidos no quar-cel central,
Art. 69. As praças que tiverem perdido o anno por motivo
justifioa.do e as que tiverem sido Inhabílítadas nas secções do ensino
complementar e accessor-io poderão repetíl-o por autorização, si
por seu proce.íírnento e applteaçêo forem merecedoras dessa con-

cessão.

Art. 70. Emquanto não houver numero suâícíente de praças
oriundas elas escolas regíonacs para serem admítttdas á matricula,
aos instructores compete preparal-as para adquirir a 3& condição de
que trata o art. 20 do presente regulamento.
Art. 71. O regimento interno, que opportunamente será. expedido. regulará o modo de execução de todos os servíços da escola e
precisará os deveres do respectivo pessoal, além dos indicados no
presente regulamento.
CAPITULO XVI
DISPOSIÇÃO TRAiS"SITORIA

..l rt. 72. Emquanto não houver sargentos com o curso da
Escola de Timoneiros. os lagares de sub-instruetores poderão ser
preenchídos por praças de qualquer graduação que já tenham o
referido curso.
Paeagrapho uníco , Nestas condições, para esses legares terão
preferencla os tlmoneíros telegraphístas com uma gratificação
mensal de 30$000.
Art. 73. Revogam-se as disposições em contrario.
Ministerio dos Negocias da Marinha - Rio do Janeiro, 4 de
abril de 1907.- Alexand1·úw Faria: de Aiencxr,
DECRETO N. GH2 -

DE

4 D8

ABRIL DE

1907

Declara sem effei t o o decreto n , i935 A, de 14 de janeiro de
'1895, que concede a ntor iaação á sociedade anonyma The
Rovot Insuronce Companij para estabelecer uma agencia no
Betado de Santa Ca thar.ina ,

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazil re-

solve declarar sem eífeito o decreto n. 1935 A, de 14 do ja-

neíro de 1895, que concedeu autoríaação tl sociedade. anonyma
ExocnU'I'O - 1007

<1
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Tke Royallnsw'(Olce Comp:"('ilY para estabelecer uma agcneta
no Estado de Santa Cathai-iua, visto ter a mesma companhia
resolvido CJ;S'~nl' [\,S StUS' operações naquelle Estad J.
Rio de J:'UWil'O, 4 de abril de.l907 , 1 \)O da Republlca.
AFFüNSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

David Cmnpista,
DóCRETO N. 0143 -

DE 4 DE ABRI!, DE 1907

.ê.bre ao Minist erlo da Justiça e Negocies Interiores o credito
especial de '140:00(1$ para. despez as coro a desapropriação
do pr cdi c da r-ua do Cattete n , 155 e adaptação do mesmo
li guarda da Pr esldencla da Rep ubfica ,

o Presidente d:t República dos Estados Unidos <:'0 Brazil,
usando ela autorlznção contida no art. \)0 da lei n. 1617, de
'30 de dezembro de 1006, resolve abrir ao Mínísterío da Justiça.
o Negocies Intencres o credito especial de 140:000$ para
OOC01'1'e1' as c:esp3Z1t-'3 com a índemnízação do ru'êdio e terreno
da rua do Cal;tct.o n , 155, desapropriados pelo decreto n, 6407,
de 11 de HH11'ÇO Ilndo, c adaptação do mesmo 'predio ~t guarda
da Presidencia da Ropublíca.
Rio de Janeiro , 4 de abril de 1901, 19° da Republíca.
Arroxso AUGUSTO MOREIRA PEN){A .

. Augusto Tavares de Ly,,'u.

)1.644-1 - O decreto deste numero ficou sem affeito,
n:';CRSTO N. G"'.!45 -

DE

4

DE ABRIL DE

1901

Faz r e ver-te r parc ti Camu ra Municipal do Recife DoS linhas
t elep ho nie a s D. que s e refere a c oncessão feita pelo de ..
er-eto n , 8·150, de 18 de março de 1882, Z\ Jose Leopoldo
Bour-g ard,

o Presidente dn Republíca do Estados Unidos do Bra.zfl,
nttendando a que expirou o prazo da concessão feita pelo decreto ll. 8i59, do 18 de março de 1882 a, José Leopoldo Bourzard
P2'ra assentar Unhas telephonícas na' Capital e demais po;oa..;,
coes do Estado de Pernambuco, e de accôrdo com o que dispõe
a,. clausula XVII do decreto n , 8453 A, de 11 de marçcde refe-

rido anno.ideercta:
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Artigo uníco. Ficam revertidas pn.raa oamara Muníclpal
do Recife as linhas telephonicas a que se retere a concessão
feita a José Leopoldo Bourgard pelo decreto n. 8459, de 18 de
março de 1882.
Rio de Janeiro, 4 de abril de 1907, 10' da Rcpubliea.
Al.'FONSO AUGt1STO MOREIRA PENNA.

l1figtwl Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 6'146-Dill 6 DE

ABRIL

DE 1907

Exclue do prazo pal'a a contagem da isenção de taxas de annesenagens, no porto de Santos, os dias em que não Iuuccionar w
respectiva Alfandega,

O Presidente' da Republiea dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo á conveniencia publica e de accordo coma Companhia Doeas de Santos, decreta:
Artigo untco . O pr-azo .de 43 horas, estabeíccído na clausula Hl, do decreto n. 74, de 21 do março de 1891 e o,rt. 17 do
de n.1286, de 17 de tevercíro de 1893, para. a tsencão .de tEl,xas
de armazenagens, no porto do Santos, devo ser contado com a
exclusão dos dias em que não runccíonar a. respectiva Altandega.
Rio de Janeiro, 0 de abril do 190'7, 190 da Republlca,
AFFO"SO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

l11igttel Calmon

DECRETO N. 04.41-

tiH

Pín e Almeida.

DE (} DE ABRIL DE

1007

a eI'he Em plr-e Píbr-e Companye p ara
Funcc icn a r na Rcpub ltoa.

Concede autorização

O Presidente da, Republicn dos Estados Unidos do Brazi!?
attendendo ao que requereu The R))~[Jh'e FibreCompany, devidamente representada, decreta:
Artigo unico. Wcollcedidaautoriza,ção á Tlie Empire Fibre
Oontpany para íuuccíomr na República com os estatutos que
apresentou, mediante as clausulas quo a este acompanham,
assignadas pelo Miuístro da Induatt-Iu, Viação c Obras Ptlblicas,
e ficando a mesma companhía obrigada aorcumprimento das
formaltdades exigldas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 6 do abrir de 1007,19° da Repu11liC<JJ'
AFFOi'{SO AUCKSTO

l\IORElRA PE~NA;

:Miguel Calmon dH P&n 'e· Almeida.
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Clausulas qUE;} acompanham, o decreto U. 6447-,'de 6 de abril
de 1907

I
The Empire 1?iõ,'e CompaHtI'~ oprigada a ter um representanto no Braztl com plenos e ílümítados poderes para tratar o
definitivamente resolver as questões que se suscitarem quer
com o Governo, quer com partículares, podendo seI' demandado
e recebe!' citação inicial pela companhíu.

II

Todos os actos que praticar no Bl'azil ficarão sujeitos
unicamente ás. respectivas leis e regulamentos e ti, jurIsdicção
de seus trfbunacs [udícíarios ou adminístratívos, SBm quo, em
te-mpo algum, possa. a referida compánhía reclamar qualquer
811;cepçâo, fundada em seus estatutos, cujas dispoh'ições não
poderão eeevtr de base para qualquer recíamação concemente
à execução das obras ou servíços (1 que elles se referem.
IH

Fica dependente de autortzacão do Governo qualquer altel'aç:ão quo a. companhia tenha de fa..z~I\ nos raSJ?cctivos esta..
tutos. Ser...Ihe-ha cassada a autorízação .para funcoionan na
Republlca si infringir esta clausula,
IV

Fica entendido quo a autorlzação é dada som p:m,iUlzo do
principio do- achar..se a companhia. .tJujeita. ás dísposlcõea do
direito nacional que rege as sociedades anonyrnas.
V

A ínfracçãc de qualquer das clausulas para a qual não
esteja commínada pena eapecíal será punida com a multa de
um conto de ,'$iS (1:(){)0~00) ~ cinco contos de réis (5:000$000)
e".:nQ caso dQ l'eiPcidºucla, vela c~ss~\Çã.o- Qa autorização concedida pela decreto em virtude do 'lual baíxam as presentes
clausulas.
Rio de Janeiro, O do abril do 1907.-Miguel Oal",on dw Pin e
AZm~.ida~

Eq, JOfg,q Roberto WaGlly,. t,,«ductor [uramentado, nomeado pelo ne, Luiz Porto. Máretzaohu dI'! castro, juiz de di.
reito da 2" vara desta comarca de !):\l)to.~, "autorizado. pela.
merítísstma junta cemmoreía! do g,tad~ de S. Paul", declaro
e certil!co quo. um documentov em. iUj(!Qz, eserípto em Type·
writl.w-(J;ll_ac~i,na dQ escrever], QUl. cinco Mhas;"distinctas t unidas
entre SI pela parte do. cima, com nrezilhas do metal, estando.
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todas ellas numeradas e íncíadas (visadas) pelo consuí bra~i)"1ro

Ga,rc:ia. LeãolemNova~Yôr-k~ assim corno carimba 1<1;:; em tinta
azul escuro, com as armas do referido Cvfi .ulado, me tenoo
sido- apresentado para trJ,üuúl' para. a língua vernacula, e.u
assim o faço, como segue ú. pagina n, 2, conservando! I) mais
approxímado possível, o-sentido próprio da; Iíngua em que está
elle escrípto.

TRADUCÇÃO
Certificado de Incor-poração da « Empfre Fibre Company i>

Nós,' os abaixo ussignados. desejamos formar .uma associa:--

ção, sob as leis du Estado de Nova York, de conrormtlade cornos

artigos d;.t lei para asassocíaoões mercantis; to; ias sendo maiores
de idade e sendo todos cidadãos (b) dos !~stados- Uni Los (ame-

ricanos )' o ao menos um de nós residindo no. Estad6 de

Nova York, por este declaramos:
Prlmelro-> Que a razão social da proposta assoctação

será: Empíre Fiore GlJmpany.
Segundo-.-Qllú os fins para 03 quaes ella terá de ser formada, serão os segutntes:
Cultivar, produzir, mauufucturat-, co.npr w, vender, nego-

ctcr- em, importai" exportar, fazer embarques, transportar e

por todos os meio" tít-ar proveito de fibras textís de todos os ge-

neros e espeers ,

Manutacturat-, comprar, vender e negociar em todas as
qualidades de cordonagem, tecidos para succ.s e barbantes, e
qualquer> e todos os artigos síruílares de cummer'cic, íuclutndo
a acquisição, por compra, manufactura ou cultivo de toda a
matería prima, fornecimento de machinismos e outros artigos
neecssaríos e convenientes ao uso relativo do e ti boadirecção
do negocia dê manufactura e vendas, corno já predito; empreítando. adquirindo, comprando, mantendo, possuindo,
vendendo, arrendando, penhorando, melhorando, cu lüvando e
de outra. maneira negoctando em, dispondo de propriedades
ruraes ou agrtcolas, fabricas, i mmovcís, edíücíos e melhoramentos nocessanos converüentea e concernentes ao negccto da
associação ;
Comprar ou de outra. maneira adquirir vender, dísnoe de,
negociar em propriedades ruraes ou agrtcola-, moveis .e ímmoveis de todas as especícs, excepto letras de cambio; ouro
ou p-ata em bruto, barra, trabalhados ou cunhados, e ern túr,'j

renos p.u-ticulares. ímmovets, cdíâcíos, artigos negocíaveís,
empresas, penhores, aeções, fundos públicos, debenttwes, cauções, ecneeseões.gencros, a j1olices, dividas e demandas é-qualquer'
responsabilidade em (pOI;) propriedades, mevets eímmoveís e

qualquer deIílanda contra Maspropríedades ou c()ntt'~qualqu:e:r
pessoa ou n:riill'tt, COmpanhia" sociedade commerctai, e _diríg.i:r
qu,a;lquBl~' -né1!'f}cio ou -ampl'êZEt, assim: adqun-ído, üo:r.trtantoqu'e
tal ramo <lê' Mg(1dio não HElja'àe llatUi'eZ& tM qUI} Só associaçõ~s
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organizadas sob asIeís.que regem bancos, casas bancarias, seguros, estradas do ferro e assocíações de transporte possam
emprehender;

Organlzar,

fazer organizar, executar, formar e levar

a effeíto contractos de qualquer natureza que uma associação

formada sob as lcís de associações mercantis possa encetar e

para qualquer fim legal com qualquer pessoa, firma, associação
ou corporação; emrttír. em _tempo, tttulos de divida, âebentures
ou obrigações da associação para quaesquer fins ou desígnios
da mesma associação c proteger ou cobrín, assegurar os mesmos

por penhores, garantia, transmissão do propriedades ou de

outra maneira;
Adquirir, manter, usar, vender, transferir, arrendar,
fazer concessões relativas, penhorar ou de outra maneira dispor
de cartas patentes dos Estados Unidos e de outro qualquer paiz
esn-angeíro, patentes, direitos de patente, concessões e prrvíIegtos, invenções, melhoramentos em fabrico ou machíntemo,
processos fabrts, marcas c ârmas registradas que digam 1'0speíto ou sejam de utilidade concernente a qualquer negocio da
associação j
( Comprar, conservar o reemittir as acções do seu capital
inicial ou base, por fórrna e meios (j em alcance permíttído
pelas leis de Nova, York ;
Dirigir negocio em qualquer dos Estados, territOl'io.~, colonias ou dependencias dos Estados Unido 1, no Distvlcto ,de Colombía, e em qualquer c to-los os paizes estrangeiros, ter uma ou
mais sedes ou ülíacs nos mesmos e nelles manter, comprar,
penhorar e transferir propriedades, moveis e immovcís, sem
ümrte quanto [1,0 valor ou quantidade, porém sempre sujeita
~l.s leis Iocaes ,
As clausulas antecedentes interpretam ambos assentidos, tanto flns como poderes; fica cqui expressamente
estipulado que a enumeração antecedente de poderes determinados não devem ser 'tomados como limitando ou restríngindo de qualquer maneira 03 po.Ieres ou direitos da asso...
cíação,
Em geral ,empl'ohcndel" qualquer outro negocio da mesma
natureza geral, coherente com o antecedente, ter e exercer
todos 0:1 poderes conferldos pelas leis do Estado de Nova '\:o1'k
a associações formadas sob o regírnen prereíerído.
T01'Coi1'o - Em addítamcnto e sem limitar os poderes conferidos pelos estatutos, fi, mesa da dírectoría esta expressamente
autorizada a:
Ter uma ou mais sedes ou filiaes nos mencionados lagares,
como for em tempo por ella determinado,
Quado-Em addítamento e sem limitar os. poderes. conteridos pelo estatutos, fica aquí estipulado que, em todas as eleições de dírectores para esta associação, cada portador de acção
(sobre o capital Inicial ou base) teriÍ direito a tantos votos
quantos Igualem ao numero de aoções (sobro capital inicial ou
base) por ello posruldas, multiplicadas pelo numero de díre-
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ctores a serem eleitos. como também fica estipulado que cada
portador de noções (sobre capttal ínlcial ou base) pôde lançar
todos os votos a que tiver direito em um Só drrcctor ou dístribuil-os entre os a serem votados, Ou entro dons ou mals dos
que entre elles j ulgar habilitados.
Quinto-O total do capital inicial ou base sera de ~3)O.OOO
(tresentos e cíneoenta mil dollars amertcanos).
Sexto-O numero de acções, do que o capital Inicial ou base
se comporá, ser-à de 35.000 (trlnta e cinco mil).
Sctin:i6- A· quantia do capital com que a associação íntcial'â o negocio serã de $ 10.000 (dez mil doüars americanos) .
üitavo-:- O logar de sua sede prlnclpal (casa matrfz) ser<t
em Borougli of Manhattam, na cidade, condado o Estado de
Nova York ,
Nono-Sua duração será perpetua
Decirno-O numero de 88118 dtrectores SCi'l.Í,. de (5) cinco;
Décimo prírneh-o-cPara ser dírectcr não é necessarto SOl'
portador de acç ão sobre cnpital inicial ou base.
Decimo segundo-Os nomes e endei-cços postaes dos diroctores para o prlmctro anno sã') os seguintes :
Nomes

Oharles F. Davies

Endereços p os tacs

789, Wesl Eud Avenue Borongh of

.

Manhattaru, cidade, condado e

Joseph B. Solomon

Esta,do de l\:-cva "'forl\.
. 200, West 10Gt11 S'&"eet Borough
Manuatta.n, etdaôe, condado e

'l'homas L. Rollo

.

Esi:v10 de NOV(L Yo6(.

Guy iN. Rollo

23, Sonth Arqlngton, Aveuue EaSL
Orange, NOV,t Jcrsey.
. 23, South Arlin;çbn. Avenue East

Stacy R. Hills

.

Orangc, Nov,i Jersoy.

154, Nassau Str-cct, Borough of 11'1,>
nhattam, cldcde, condado e Eg·..
tado de Nova York.

Deoimo te<.'ceil'o-Os endereços postaes dos subscríptores
certlücado (contraoto) e o numere de acçõe sobre capital
inícial ou base que cada um concorda em tomar na associação
serao os seguintes :
~le.st.c

Nomes

Char'les

li'.

Davlea

Aoçõee

Endereços poe tu es

.

789, Wcst

End

Avenue ,

Bourugh 01' Manhattam. ci-

dade, condado e Estado de
Nova York
~!OG, West IOGth. Serest. Borough or. Manhattarn, cidap

J08(1)11 B. SOlOffiOU•.••••.

••
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Nomes

Endereços postaes
de, condado e Estado de Nova York.................. 1.000
Thomas L. RolIa......... 23, South Arltngton, Avenue, East Orange, Nova Jersey.......
1
Guy W. RoHo........... 23, South Arlington, Avenue, East Orange, Nova
Jersey
1
Stacy R. Hills............. 154, Nassau Street, aorough ot Manlrattarn, cidade,
condado e EstaJo de Nova
1
York
.

Em testemunho da verdade, nós for-mulamos, assignamos e
puzemos em execução este certificado (contracto) aos 7 (sete)
dias de .Iezerubro de 19JE> (anno mil novecentos e seis).-Cha1'les
F. Davies.-Joseph B. Sotomon.c-Ttiomae L. Rollo._Gtty IV.
Rollo.-Slacy R. Hiüs,
SeguindoMse á pagina quinta do documento em traducção o

seguinte:

Estado de Nova York, condado de Nova York. SS.
Aos sete dias de dezembro de 1906, perante mim pessoalmente compareceram Charles F. Davíes, Joseph B. soíomon,
Thomns L. Rollo, Guy W. RolIo c Shcy R. Hllls, pOI' mim
pessoal.uente couhecídos e por mim pessoalmente reconhecidos
como sendo os proprios individuas que for.nu.ararn o instrumento antecedente e elles separadamente revelaram-me terem
realizado o dito tnstrumonto.c- Iamee S. G1"eeV8S, tabelhão
publico. - Condado de Nova York - Entro parentheaís veemse as palavra,') «seüo do tabellião», o que slgutfloa que no oríginal de onde foi oxtralüdo o documento que traduzo está. O
sello ori rínal do tabellião Greeves, acima mencionado. Seguindo-se em nota adierída por gomma arabíc, ou colla á quinta.
folha do documento (certifica.do) tambe m numerado pelas íníeíaes eonsulares G. L. sob n. 6 :
EstaJ.o de Nova Yoek, gabinete do secretario de Estado. S. S.
Fiz a c .nfrontação do precedente com o certificado (C011tracto) original de incorporação da Empire Fibre Company, registrado e archívado neste gabinete aos 22 de dezembro de 190G,
e por este certifico ser o mesmo um transumpto fiel do mesmo
certificado (contracto) e o tedo exacto do dito original.
Em testemunho da verdade asslgno de proprio punho e
afâxo o sello do gabinete do secretario de ti:stado na cidade Albany aos 22 dias de dezembro de 1906.- J?1'ank D. Cole, substítuto do secretario de Estado.
Ao lado esquerdo está um carimbo circular em relevo o
gravado no papel, abrangendo o papel da nota adherída e o
da folha (n. 5) quinta do documento (certificado), com as pala-
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nas «Estado de Nova Yorl<-secretario de Estado" em volta; e
ao centro as arma-i do mesmo Estado e ao centro da nota. adher-ida um oar-rmbo circular- em tinta azul-escuro com as armas
do Consulado üsral do Braaíl em Nova vork.
NOTA-[~m tempo: A nota adherlda a que me referi anteriormonte é parte impressa e parte em manuscrtpto.
Seguindo no verso da folha cinco (5) do documento em traducçâo e iniciado e numerado (7) sete: G. L. (tníeíaes consulares).
N. 1.045 (mil novecentos o quarenta e cinco)-Recebi
5$ (cinco mil r.-ís). Reconheço verdadeira a firma retro de
Frank D. Colo-Consulado Geral do Brazil em N Na York. aos
(16) dezeseís do janeiro de mil novecentos e sete (l9J7).Garcia Leito, více-consul.
gstão duns estampilhas (sello consular», no valor total de
5$ (ctno. rrul réis), inutilizadas pela, data e as-ágnatura acima,
e bem assl.n, à esquerda, estet o carimbo círoulurv eru tinta
azul escuro, com as armas do Consulado Gera.l do Br<1zil em
Nova York.,
Nada maís contém o dito documento. E eu. Jorge Roberro Waeny, traduetor juramentado, declaro e attesto por assignatura de punho próprio que pessoal traduzi em Santos,
aos nove (9) dias de março de mil novecentos e sete, (1907)
afâxando mau se110 particular em lacre vermelho.
Santos, 9 de março de 19ü7.-fM·ge Roberto 1Vaeny.
DECRlITO N. 6448-

DE

11

DE ABRIL DE

190'7

Cr-êa mais uma brigada de cava lla ria e uma ele artilharia
de Guardas Naciona es na coma rca de Macahubas , no Estado da Bahia.

O Presidente da República dos Estados Unidos do I3razil
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro d~
1896, de.. : reta:
Artigo unico , Ficam creadas na Guarda Nacional da comarca de Macahubas, no Estado:da Bahia, mais uma brigada
de cavallar ía e um,a ~e artilharia, aquella com a designação
de 79''", que se constttuu-a de dons regunontos, sob US. 157 e 158,
c esta com a. lie.3811" que se constituirá de um batalhão do artilharta de posição e um regimento de. arklharia· do campan ha, ambos SJb n. 38, que se organizarão com os guardas
qualificados nos districtos da referida comarca : revezadas
as disposições em contrario.
'o
Rio de Janeiro, II de abril de 190'7, 19' da Republíca ,
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA. PENNA.

Aug''Usto Tavares de Lyra.
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DE Jl DE ABRIL DE

I90i

Crês mais uma brigada de infantaria de Guardas Nacicnaes
na comarca de Tres Der-ações do Rio Vez-de, no Estado de
Minas Ger aea.

o Presidente da Republica dos Estados tinidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 do dezembro de 1896,
decreta:
Artigo untco, Fica creada na Guarda Naclonal da comarca
do T1'o:; Corações do Rio Verde, no Estado de Minas Geracs,
mais uma brigada de infantaria, C0111 a designação de 207:1., a
qual se constituirá de tl'CJ batalhões do serviço actlvo, ns. 619.
62006:21, c um do da reserva, -ob n , 207, que se organizarão
com os guardas qualificados nos distrtctos da referida comarca;
revogadas as dlspoalções em contrario.
Rio de Janeiro, Jl do abril de 190i, 19' da Repl1blica.
AI"FOXSO AUGU8'l'ü MOREIRA PENNA.

Augusto Tavares de Lym.

DECRETO N. 6400 -

DE

11 DE ABRIL DE 19J7

Abre ao Mínisterio da Industr-ís , Viação c 01)1'';t5 Publiccs o crcdlto
de 10:000$ para pagamento do premies aos ser-lcultores que
apresentarem casulos de produccão uacícnal ,

o Presidente d:t República dos Estados Unidos do Bl'azil,
de aecôrdo com o n. 1, alínea a do art , 35 da lei n. 1617, do
30 de dezembro de 1906, decreta:
Artigo unlco, Fica aborto ao Mínisterio da Industi-ia, Vi:1Qào
e Obras Publicas 0 credito. do 10:000$ para ser' applícado D,O
pagamento de premias aos serícultores que aprcsentrre m
casulos de produeção naeíonul ,
Rio de Janeiro, 11 de abril de I90i, 19' da Republ íea.
AFFONSO AUGus'roMoREmA PENNA.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.
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DE 11 DE ABRIr" DE 1907.

Abre ao Minis tcr lo da Indus tr ía , Viação e Obras Publicas o
credito de 17:500$ para pagamento do material adquirido
para a linha telegr aph ica, em cons tr uc cão , do Engenho
Central, no Estado do Maranhão, a Boa Vista, no de
Goyaa.

o Presidente da Republlca dos Estados Unidos do Brnzil,
usando da autorização constante da alínea F do art; 35 da
101 n , 1617, de 30 de dezembro de 1906, decreta:

Artigo unico. Fica aberto ao Miníster-ío da Industrla, Viação
c Obras Publicas o credito do 17:500$ para, Decorrer ao
pagamento do material adquirido para a, linha telegraphíca,
em consteucção. do Engenho Central, no Estado do Maranhão,
a Boa Vista, no de Goyaz ,
Rio de Janeiro, 11 de abril de 1907, 190 da Republicn..
AFFONSO AUGUSTO MOREI'RA PEXiS:A.

lliiguet Calmon c!-u T'in e Almeid!.

D1iCRIlTO N. 6452 -

DE 18 DE ABRIL DE 190i

Ilr êa mais uma brigada de cavnl la r!a de Guar-das Nacionaes na
comarca da Palmeira, no Estado do Para na.

o Presidente 11 a. Repubfiea dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. t131, de J4 ele dezembro de 1896,
decreta:
ArLigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca
da, Palmeira, no E"3té),do do Paraná, mais uma brigada de
cavallaria, com <.1, designação de 19", a qual se constituirá de
dous regimentos, sob 11S. 37 e 38, que se organizarão com 03
guardas q ualíücados nos distrlctos da reíerída comarca;
revogadas as dísposlçõea em contrario.
Rio de Janeiro, 18 do abril de 1907, H)O da Republica.
AFFONSO

AUGUSTO :MOREU::'.\.. PENXA.

Augusto Tavares de LY1·a.
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DECRETO N. 6453 -

DE

18 DE

ABRIL

DE 1907

Approva o regulamento para o serviço de fiscalização das vias
marítimas o fluvlaes, a cargo do Mlnis tcr-io da Indusfria ,
Viação e Obras Pub licas,

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Braztl,
usando da autortzacão constante da,lettra 0, dispostçáo XXVII,
11rt" 3), da loi n . lô17, de 30 de dezembro de Hj06, resolve
approvac '.' regulamento que a este acompanha, asstguado pelo
Ministro da Induetría, Viação e Obras Publicas, para, o serviço
de üscahzação das vias marítimas e rluvíaes, a cargo do mesmo
Mínisterlo.
Rio do Janeiro, 18 de abril de 1907, lO' da gopubltca.
AFFONSO AUGUSTO ]VIOItEIRA PNNNA.

MigMel Calmon du Pin e Almeida.
Regtllia~n.entoparaa

fiscalização das vias

J.11'u:1trit,ir::tn.as e

ftliJl.yi~"Jl,es

CAPITULO I
DA INSPECTORIA GEHAL DE NAVEGAÇÃO

AI"t. I." O serviço da fiscalização das empuezas de navegação subveneíonadas ou favorecidas pelo Governo da Republica dos Estados Unidos do Brazi], hem como de quaesquer
vapores que gosem das vantagens O regalias de -lJaqucte-,
incumbo ;i l'dpartição denominada.. Inspectoria Geral de Navegação.
Art. 2." l~sta repartloão tem a seu cargo verificar:
§ 1'\ si os vapores, sobretudo das ernprezas sub veneíonadas, preenchem as clausulas relativas à'i dimensões, lotação,
calado, marcha, accommodaeões para passageiros e capacidade
para carga;
§ 2°, si a bordo dos vapores ha os sobresalentes, aprestos,
material e obiectos neccssarlos para o serviço dos passageíros
e da. tri~)ulação;
§ 3", si os vapores são tripulados com o numero de ofâcíaes,
machiní -tas, foguistas e índívíduos da equipagem, exigidos
pelo Governo;
§ 4", si os eommandantes são braatlelros, e si, a respeito da.
uactonutídude na eomposíção das equipagens, se observam as
disposições legaes ;
§ 5°, Bi os vapores levam a bordo a aguada, vtctualha e
eombustlvei, de aecôrdo com o tempo das viagens de um a outro
porto da escala;
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§ 6°, si os vapores offereeem as condições de segurança precisas e si se conservam nas condições de asseio prescriptas pela.

hygiene ;

§ 7°, si são observadas as tabellas dospreços de passagens
e dosfretes de carga, encommendas e valores;
§ 8°, si os paquetes subvencionados, obrigados a certo prazo
de estadia nos portos, cumprem o horarto fixado;
§ go, si as malas do Correio e os dinheíros e valores publicas. são conveníentemonte guardados, recebidos e entregues
com 11 ncces-artu pontualidade;
§ !O, sí os vapores sanem e entram nos portos nos dias
marcados e si concluem as viagens redondas nos prazos estipu-

lados;
§ 11, si é satí sfactorlo o tratamento dado aos passageiros,
tomando conhecimento das reclamações o apresentando ao Mínistro da Industrla, Viação e Obras Publicas informações do
que oecorrer de importante a tal respeito;
§ 121 si o numero de passageiros e a. quantidade de ca'rg'tt
embarcada estão de aecõrdo com as accommodações daquelles e
regular' acondícíonamento desta;
§ 13, si, durante as viagens, se deram a bordo occun-encías
digna3 de reparo;

§ 14, si O' contractos estão sendo fielmente executados,propondo as modíflcações que o, experísncía aconselhar, as competentes multas nos- casosde lnfracção dos mesmos e representando ao Govorno sobre tudo quanto ínteressar ao bom desempenho da 'fi'scaUzaçã'o;
§ 15, a procedenera das reclamações quo lhe forem apresentadas em relação aos serviços das companhias-ou emprezas
subvencionadas ou favorecidas pelo Governo, dando as necossarias provídenclas.
Art. 3.° A Inspeetorta Geral de Navegação fica subordinada
ao Ministro e Secretario de Estado dos Negados da Industria,
Viação e Obras Publicas, '" quem se díríge Q ínspector geral
ãcer-ca de quanto for concernente a este ramo do serviço

publico.

CAPiTULO

j(

DO PESSOAL

Art. 4.0 O pessoal da Inspeetoris, Geral de N~vC'g<,\ção compõe-se de :
Um ínspector geral;
11m aub-tnspector ;
Um seeretarío. ;
Um eacríprurarío ;
Um servente.
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par-agraphc untco. Para o serviço de ftacallzaçân ha..
verão:
a} físoacs junto ás emprezas ou companhias, que com o
Ministerio dJ, Ind.tstr!a, Viação e Obras publicas tenham
couta-ecto, quando a séde do serviço não for nesta capital;
b) üscaes das linhas de navegação em cada uma das capitanias de portos existentes;
c) fiscal da linha de Montevidéo a Matto Grosso, com séda
em Montevldéo ,
Art. 5.° São a.ttrlbulções doinspector geral:
§ 1. o Dirigir e examinar todos os trabalhos que competem
áI nspectoria Geral.
§ 2. o Propor ao Minístro da Industcla., Viação e Obras
Publicas as medidas que exigir o serviço .<1 seu cargo.
§ 3.° Mant.n- a ordem e disciplina dos empregados e físcaii:~al' o seu trabalho 1 essídukradc e procedimento.
§ 4. o Dar posse aos empregados da Inspectorla Geral.
§ 5. 0 Fazer as nomeações que forem de sua cornpetencía,
de confor-midade com o prescrípto neste-regulamento.
§ 6. 0 Admoestar, multar e suspender até 30 dias e demíttir
os empregados, cuja nomeação lhe competir, e bem assim
admoestar. multar até 15 dias e suspender até oito dias os que
forem de nomeação do Ministro, levando ímmedtatamente ao
conhecimento deste o motivo da suspensão.
§ 7. o Abrir e dar direoção á. correspondencía ofüclal,
assignar o expediente e rubricar os livros da, Inspectoria ,
§ 8.° Expedir ínstrucções para a boa marcha e regulari..
dade do servíco.
§ 9.° Autor-izar a compra dos obiectos uecessaríos á. Inspectoría Geral, mediante pedido, que sera feito e assígnado pelo
secretarIo,
§1O. Passar as certidões de que trata a. Nova. Consolidação
das Leis: das Alfaudegas e Mesas de Rendas.
§ 11. Trazer o Ministro da Industr!a, Viação e Obras Publicas 'iníormado das occurrenctas do serviço a cargo do. Inspe..
ctoria Geral.
§ 12. Apresentar todos os annos, no decurso do mez de tevereíro, um relator ia círcumstancíado dos serviços ã seu cargo
e ·0 orçamento das despezas para o exarcicio 'financeiro
seguinte.
§ 13. Percorrer, quando seja preciso, as linhas de navegação
flscalizadas.
§ ~4. Mllltar as ernprezas fiscalizadas, nos casos estipulados nos -1'8spectivos contractoadando logo parte do acto ao Mi..
nístro da Indu rtria, Via.ção e Obras Publicas.
§ 15. Informar sobre a parte techníca do serviço <le navegação em todas as questões suscitadas entre:» Governo e as
emprezas ou eompanhíàs de navegação dependentes deste
Ministerio,
-
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§ 16. Proví.Ienciar nos C<1S0S imprevistos e urgentes, levando ímmodiatamente ao conhecimento do Ministro da Industría, Viução e Obras Publicas as meüídaa tomadas.
Al't. 6.° Ao sub-lnspector- cumpre:
§ 1.0 Auxiliar o ínspector ~cral em tudo quanto, por este
regulamento, lhe está commettido, observando as ínstrucções
que o mesmo expedir.
§ 2:' Substituil-o nos casos de impedimento por molestia,
licença ou ausencía <la reparttção em serviço fóra da séde,
Art. 7.° Ao secretario compete:
§ 1.0 1'81' a seu cargo todo o expediente, escrípturação e
archívo da Inspectoria Geral.
§ 2.<) Auxiliar o ínspector geral nn execução dos trabalhos
que lhe couberem.
§ 3.° Fazer os pedidos do rnnterial preciso para o servíco
da repartição.
Art. 8. 0 /~..o cscr-ípturacto cabe auxíhar o secretario no
exercício de suas funcçõcs.e cumprir-lhe as determinações.
Art. 0." Ao servente incumbe:
§ Lo Abrlr e fechar a repartição Das horas designadas.
§ 2.° Cuidar da segur-ança, conservação e asseio da mesma.
§ 3,<' Entregar a «orrespon.lencia offlcial e desempenhar-se
do serviço que lhe f 01' designado pelo inspector geral ou seu
substituto.
Art. 10. Aos flscaes junto às empresas ou companhias

compete:
§ 1. 0 A observando, do disposto no art; 2°, capitulo I,
deste regulamcn'o.
§ 2. ° Remctter mensalm .onte ao ínspector geral um boletim dos serviços e occurrencias relativos á emnreza Ou companhia que fiscalizar.
.~
§ 3.° Enviar trímonsalmeute ao inspcctcr geral a estatística do movimento <los paquetes, dos passageiros, das cargas,
das oncommendas G dos valor-es.
§ 4. ° Propor ao inspector geral as multas de que se tornem
passívets as emprezus ou companhias.
§ 5." Levar ao conhecimento do ínspector geral, 'para que
este ínü.rme no 1linistro d 'j Industrla, Viação e Obras Publicas,
as occurrenctas que convenha serem logo conhecidas.
§ 6. ° Informar os pedídos de isenção de díreítos feítos pelas
respectívas emprezns ou companhias -para serem passadas as
devidas certidões pelo ínspector geral,
ê 7. ° Prestar ao ínspector geral as informações que sobre
as em prezas ou companhias 'lhes sejam pelo mesmo .solícíradas.
Art. 11. Aos flscaes das linhas, capitães de portos, 'cabe:
§ 1. o A observancía do disposto no art. 2~, capitulo I,
deste regulamento.
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§- 2. {] Levar ao conhecimento do ínspeetor geral as occnrrencíaahavtdas a bordo, de que tenha. couhecimeuto.
§ 3. o Remetter mensalmente ao ínspector- geral um boletim

das entradas e sabidas, com os dados sobre. O movimento de
passageiros e cargas, dos paquetes que tocarem na séde ou

nos portos das respectivas capitanías ;

CAPITULO III

nrsrosrções

GERAES

Art. 12. Serão nomeados: pOI' decreto, o ínspector-gernl ;
POl' portaria do Ministro da Industría, Viação e Obras Publicas,
o sub-ínspector, o secretario, o eserípturarío e os físcaes junto

ás empresas ou companhias j por acto do inspector geral, o
servente.
Os físcaes das linhas de navegação serão os capitães de
portos em exercícío.
O fiscal da linha de Matto Grosso, com aéde em Montevidéo,
será, nomeado por portaria do Ministro da Industría, Viação
e Obras Publicas.
Art. 13. Serão substituidos nas suas falta.g ou impedi...

mentesO ínspector geral, pelo sub-ínspeotor ; os demais emprega-

dos, mediante designação do ínspector geral, sujeita esta ~t
approvação do Ministro.
Art. 14. Todo empregado quo substituir outro no seu
impedimento, excepção feita (loínspector geral, quando em SOl'·

viço, perceberá. a gratificação correspondente ás funcções,
qualquer que seja o numerada dias em que se der a substl..
tuição.
Aet. 15. Competem aos empregados os vencimentos 111[1,1'.,cados na tabella a este annexa,
Art. 16. O ínspector geral percorrerá as linhas subvencío..
nadas pelo menos uma. vez por anuo, sendo que, além, desta
ínspeecãe ordínaría, fará as que forem julgadas conveníentes
pelo Ministro. d~ Industría, Viação o Obras Publica>.
l'àragrapho uníco. Osub-ínspector fará as viagens de ínspscção que lhe forem determinadas pelo ínspcctor geral, mediante
autorízação do Ministro .
•'rt. 11. O Inspector geral, o sub-inspeetor e os fiscaes,
em objecta exclusivo do scrvíço, gosarão ele franquia telegrapl>ic", e postal.
Al'!., 18,. De toda ínspecção realizada será apresentado ao
Mínlstro um relataria minucioso, no qual, além da, noticia do
Que hQuve.r- sído observado in situ, se indicarão, justificando, as
provídencías julgadas necessarías para melhorar
serviçoexamínado,

°

Si, porém, durante a· ínspeeçâo parecer conveniente a.
.a dopçao ímmedíata de qualquer medida, deverá a mesma serproposta ao Ministro por ofãcío ou telegramma,
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Art. 19. Os ftseaes, directores e representantes das emprezas ou companhias de navegação, bem como os comrnandantss
dos vapores, deverão tàcilitar ao ínspeetor não só os esclarecimentes e Inform,Lçõcs de que precisar, como também os neeessaríos 'meios de transporte p:1ra o desempenho das suas funcções.
Paragrapho unico. Os fiSCi1BS, deverão acompanhar o ínspeetor em suas visitas, sempre que a sua presença. for por
elle requisitada.
Art. 20. A Inapectoría Geral de Navegação funecíonarã
numa sala do Míuisterio da Industr la, Viação e Obras publicas,
obedecendo ao mesmo regimen das diversas secções deste Minísterío,
Art. 21. A Inspectoria Geral de Navegação terá á sua
disposição, para o serviço a seu cargo, uma lancha a vapor.
Art. 22. O ínspector geral, dentro de suas attl'ibuições,
providenciarã provisoriamente nos casos omissos do presente
regulamento, quando a urgencía do serviço assim o exigir,
"levando o acto unmediatameute á approvação do Ministro.
Art; 23. Ficam revogados o decreto 11. 5036, de 1 de agosto
de 1872, e q uaesq uer dísposlções em contrario ao presente reguIumento,

TABELLA DE YENOIMEN'ros

Inspector geral .•...............
sub-ínspector
.,
~ ..
Secretario ......•........... , .
Escr'ipturario .. , •...... ,
.
Servente ...................•....
Fiscaes junto ás emprezas ....•..
Ftscaes das linhas (gl'atificél,ção) ..
Fiscal em Montevidéo

,

.

Ordenado
8:000$000
6:400$000
4:000;\003
2:400$000

Gratificação
4:000$000
3:200$000
2:000$000
1:200$000
I :200~000
2:400$000
1:200$000
600$000 a 1:200$000

Ouro
2:400$000

Nota - O ínspector geral, quando em serviço fôra da séde
(Rio de Janeiro), perceberá a díar-ía de 12$000 e o sub-Inspector,
nas mesmas condições, a de 10$000.
DECRETO N. 6454 -

DE

18 DE ABRIL DE 1907

Apprcva o regulamento para a Importação de anímaee reproductores, de accôrdc 000.1' a disposição da verba 5a, ar t, 34 da
lei n, 1617, de 30 de dezembro-de 1906.

O Presidente-da Republica, dos Estados Unidos do Brazfl,
usando da autorização constante da verba 5', art. 34, da lei
n. 1617, de 30 de dezembro de 1905, resolve approvaro reguExeoutivo - iOO7

48
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lamento que a este acompanha, assignado pelo Ministro da
Industría, Viação e Obras Publíeas, para a importação de
animaes reproductores cemo auxillo do Governo Federal,
Rio de Janeiro, 18 de abril de 1907, 19' da Republlca,
AFFONSO

AUGUSTO MOREIRA

PENNA.

llIigueZ Calnum du Pin e Almeida.
Regulal:l1ent.o para a imp0l.--taçoAo de ani-

nae.e.ss reproductores, a que se 1 e f 'e r e
o decreto n. 64St4, desta clat.a
w

Art. l.' O Governo Federal auxiliará os agricultores e
criadores na acquísícão de anímaes reproductores, de aécôrdo
com o disposto neste regulamento, e os I;ecursos para tal fim
eonslgnados no orçamento.
Art. 2. o O Governo índemnízarã os agríeultores e criadores q no importarem anímaes reproductores da boa compleição
e em perfeito estado de saude, das despesas effeetuadas com os
mesmos, desde o local onde tenham sido adquiridos até á
propriedade a que se destínem.
§ l.' Ficam comprehendídas nas despezas de qne trata
este artigo, as de transporte por terra e por agua, alimentação
e trato durante a viagem, descarga, seguros, direitos] aduaneiros, pagamento aos conductores dos animam, compra ou
aluguel de boxes, e seu retorno j sendo imprescindível, para eãectívídade dos favores mencionados, que as despezas referidas
sejam devidamente justlflcadas.
§ 2. 0 A índemnlzacão poderá fazer-se de accôrdo com uma
tabella, previamente fixada pelo Governo, onde se consignem
as importancias médias das despesas para as príncípaes precedenotas.
Art. 3. 0 Os favores deste regulamento applícam-se aos
anlmaes das especíes cavallar, bovina, suína, ovina, caprina,
a0S cães de pastor, aves domesticas e q:uro..esquer outros ammaes
uteís.
Art. 4. o O disposto no art. 20 aproveita aos agricultores e
criadores, estabelecimentos agrícolas e pastoris, Estados e municlpios, que houverem feito acquíslção de reproductores, seta
directamente, seja por Intermedío de syndícatos e sociedades
agrícolas, ou mediante procuração.
Art. 5. 0 O auxilio a que se refere o art. 2° é devido não só
pela acquíslção de anímaes reproductores importados do estrangeírc. como também dos procedentes de qualquer ponto do paiz ;
sendo, porém, condição índíspensavel pertencerem a raças capazes de melhorar as existentes na região.
Art. 6.° Para obtenção dos favores concedidos neste l'eO'u~
Iamento .deve o agricultor ou criador satisfazer ás seguintes
prescrlpçoes i
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11". commueícar, com antecipação, ao Mtnisteríc da Industria.
o numero, raça dos ,lmimaes encommenâadosv condíções "eH~
materícas e recursos alimentares da propriedade a que elles se

destinam;

2''', indicar o nome e resldeneia do intermediario no Río de
Janeiro, si a importação não for feita dírectamente ;
31lo , indicar o nome do vapor em que devem embaremcse os
anírnaes e a data provável do sua chegada ao port: do destino;
4(1" declarar que se subordina a qualquer medida de lJo"
Ileía sanítaria, estatuída pelo Governo, por occasíão 00 ooa-gada do~ anirnaes;
5a, apresentar o certificado de tuberculínízação, caso $O
trate da importação de bovinos;
6(\" apresentar, sempre que couber, o certiflcado (pedigtee)
do herd~book ou st-ud booh do paiz de que procedam os anímaes,
e, em qualquer caso, a. classificação e descrípcão dos seus
sígnaescaracterístícos ;
71lo , exhíblr o attestado de sande dos anímaes, passado por
autoridade competente;
Se, apresentar duas cópias photographlcas de cada um dos
animaes importados;
ga.. declarar no requerhnento, em que eoücttar- a restituição das despesas, que se obriga a fornecer ao Governo todos os
esclareclmentoa que lho forem pedidos, em relação aos resultados obtidos com os reproductores, e a communtcar o nascimento dos productos, signaes característíeos, Sua.. filiação ea,
transferencta que fizGr, sob qualquer titulo, dos anímaes adcní...
ridos e seus produetos.
Art. 7.0 Os pedigrees dosanímaes reproductores importados
com o auxilio da União, de accôrdo com o presente regulamento, serão transcrtptos textualmente no Regtsto para esse
fim ereado no Miníster-ío da Industrín, restttutndo-se ao impor...
tador o documento original devidamente carimbado.
§ I. o Das duas copias photographieas a que se refere a alo ali.
do art. 6'\ uma ficará arehivada no Mínísterto, sendo a outra,
repois de authenticada, devolvida ao fazendeiro ou criador,
propríetat-io do animal.
.
§ 2. o Os regístos de corr-idas não substítuem os certificados
genealogicos para prova de pureza dos cavallos, e como ·taes
não podem SOl' acceitos.
Art. 8.° Não poderão merecer o auxilio do Governo os anímaes de eorrída, quer' sejam importados, quer readqulrldos no

paíz,

Art. 9. 0 Realizada a creação xlo Posto Zo)technico a que
estárautorizado o Governo, e estabelecido oservíço de policia saní...
taría dos animaes domestícos, serão indicados os portos parou de
deverão ser tmportados os anímaes reproductores, deeignadas
as doenças que se consideram ínfectuosas, e prescríutas as me...

dídas nccessarias contra a propagação dessas doenças; quer
provenham do estrangeiro, quer appareçam no t.erritorío
nacional.

Art. 10. O transporte d0 anmiaes reproductores por conta
União", $ópQd~'rã SOl' concedido nos casos previstos nos
at't.'f.· .4° 'e 5° do presente regulamento.vou tratando-se de

a:a.

exposições agricolas e pastoris auxiliadas pelo Goverüó Federa],

eu munícipal;
Art. 11. Para 9 recebimento

·~tadual

d~

_
ímportanoia das: -despc-

zas ele que tl'at;.t o art, 2(1 0-) interessados deverão' requerer ao

MHIÍster,io d:t índustrta, apresentando os documentos neces-

sarios, devtda.nente legalizados, om duas, vias"ambas por elle
essígnadas e uma dellas saltada, e a competente procuração. no
caso da ímportação não, t81' sido feita dh-ectaniente,

Art. 12. .() transporte dos anímaes reproductores para

o interior. tio. patz, será feito por meio de: requisição do
Mini.stol'lO d(l, Industría ás estradas de fe~ro e oomnanhías de

navegação, ou promovido pelo peopríc interessado, "<tue reclam-ará, opportunamentc, Indemnízaeão da. despesa feita; devendo,
em todo caso. proceder a eSS(1 provídancte, a exãibicão do attesTh.'tdó de saude dos tautrnaes, sem o qual não permittido o
é

transporte.
Art. 13. 'Os fazendeiros e criadores quo, adquirindo repro-

ductores de raça mediante o auxilio do Governo, registarem
no Mialsterlo da, Industría os productos obti.los, dentro de

90 dias, co.rtados da data elo nascimento, terão' direito 9;'1'eeéber certifteados de authentícidade de raça e filiação.
AI't. 14. ,O Governo promovera egualmente a acquísíção
de reproduotores de raça já peja venda POI' preço medico dos
produetos obtt.tos no Posto Zootechnleo de que feda o art. 90
deste "'!;regnl<:tmellto, já se incumbindo dírectamente da írnQortação desses anímaes, por conta dos Estados e muntcípíos,
ou do agr-icultores e ci-íadores..

Art. 15. Pi.'l.rü, execução, do disposto na ultima. parte do
artigo precedente, devem os Estados, municípios, criadores
e agricultores requerer' ao Mínisterio da Industria, declarando
t&ual o numero de anímaes que pretendem importar, e especificando as raças, procedencia e a ímportancía maxíma das
despezas a q ue se obrigam .
.Art. 16. Cumpr-idas as' exígencias estabelecidas pelo
Mlntstezío daIndustrta, e reconhecida a utilidade da fmportação dos euímaca indicados, attendendo-se â' raça. e- á P08slblltdade de sua acclímação na zona a que se dcstínarem, sera

·autoflizadoo requerente a fazel' no Thesouroo deposito
em ouro da sornma correspondente {~im})Ül>ta-ncia da encommenda, eonrorme forarbitrado.
Aitt. '17.0 deposito de que tra'ta o al'tigo antcriot' .ser<í,
PéStituido .na mesma. especíe ao requerente, no caso de se não

r<:laliizart' ,a ürrpol'tação dos anmraes que hou-rerén-eom..

'1tleIl.da:do.
A'rt,18. Quando a encemmenda for

)?~SIiii'OO-ir-si3-'lma.somma

s~tlsf\>it8,

em parte,

correspondente ees entmaes que não
h,rtuvcrem sido entregues.
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Art. 19. O Governo não prestaré auxilio algum á, ímportação de anímaes pronedentes de paízes onde reínem epísootías,
que possam. aücetal-os,

Art.. 20. venücando-so que o animal importado, ou adqut-

rido no paiz, se "acha aeommettído de doença. contagiosa,
deverá ser ímnedíatamente sacrificado.
Art. 21. Para plena e fiel execução deste regulamento
serão expedidas as íustmcçõcs necessarías.

-_.-

DECRETO N. 6455 -

DE 10 ])E "BRIL ])];1 1907

Appr ova as bases regulamentares para o ser ví co de povoamento do solo nacional.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Braz\!.
usa ndo da, autorização conferida na alinea b,do u, XIII; do
art. 350." lei n , 1017, de 30 de dezembro de 1900, decreta ~
Artigo untcc. Pícam approvadas as bases regulamentares
para o serviço do povoamento do solo nacional que com este
baixam, asstgnadas pelo Ministro de Estado da, Iudustría,
Viação e Obras Publicas.
Bases regulall1e.n,tares para o serviço
de povoamell'to do solo nacional" i,.s
quaes se refere o clec::t:eto n. 64Stt~
desta data
TITULO I

Capitulo uníco
DISPOSIÇÕES PJ1ELIMINARES

Art. 1. O serviço de povoamento do solo naeíonal sel'~
promovido pela. União,. medíante accôrdo com 0$ oovemes
EstQ..doaes, emprezas de- viação ferrea ou fluvial, companhias
ou associações outras, e particulares, observadas as garap,tiªs
necessarías á sua. regularidade, na conformidade das presentes
bases.
Art. 2. Serão acolhidos como ímmígrantes os estrangeir~$
menores de 60 annos, que. não soffrendo de doenças contagíosas, não exercendo profissão rllícíta, nem sendo reconbocídos
como criminosos, desordeiros, mendigos, vagabundos; demen...
tes, ou invalidas, chegarem aos portos ·nacionaes' com passagem
de terceira elasse, â custa da União, dos Estados ou de.ter..
cetros ; e osque, em igualdade de condições, tendo pago aSSLH1S
passa8'.e.nSI qulzerem gOZflrl' dos favores concedidos aos recém-

.chegados,
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Os maíores de 60 annos e o, inaptos pàra o trabalho só

serão admittidos quando acompanhados de. suas fanillias, ou

quando vierem para a companhia destas, C(\mtanto que haja,
na mesma familta, pelo menos, um íadivíduo valido para outro
invalido, ou para um até dons, maiores de 60 annos.
Art. 3. Aos ímmígrantes que se estabelecerem em quaiqUl}l" .ponto do paíz, e se dedicarem a qualquer ramo de agrí-

cultura. industrial commercío, arte ou oocupação utíl, são
garanttdos. o exercício pleno da sua actívídade ; inteira liberdade de trabalho. desde que não haja offensa á segurança, á
saude e aos costumes publicas; liberdade de crenças e de culto;
e, finalmente, o gozo de todos os direitos civis, attríbuidos aos
nacíonaes pela COnstituição e leis em vigor.
Art. 4. A Uníão dirige ou auxilia, de commumaccôrdo
com os Estados e sem embargo de acção ídentíca por parte
destes, a íntroducção e localização do immigrantes -que se dis-

ponham a fixar-se como proprietarios tel'ritol'iaes; protege e
guia os ímmtgrantes espontaneos que careçam de patroctnto
para a sua nrtmetra ínstaílação: e, Só em casos exeepcío..
naes, introduzirá, 'á, sua custa, ímmigrantes que se ·destinem
a trabalhar sem acqnísíção de terras, onde venham residir.
TITULO Ir

Da coloníaação
CAPITULO I
DOS NUOLEOS COLONIAES E SUA FUNDAÇÃO

Art. 5. Nucleo colonial, para os eft'eitos deste decreto, é a
reunião de lotes. medidos e demarcados, de terras escolhidas,
ferteis e apropriadas á agricultura ou 6.. industria agro-pecua..
ria, em bOUB - condições, de salubridade. com abundancía de
agua potável para os diversos misteres da população. contendo
cada um delles sulliciente área para o desenvolvimento do trabalho do adquirente, servidos por viação capaz de perIílÍ.ttir
transporte commodo e faoíl, em favoravel situação eeonomíca,
o'preparados para o estabelecimento de ímmígrantes comoseus
propríetaríos.
Art. 6. A fundação de nucleos coloníaes poderá ser pro'
movida:
L Pela União, com auxilio dos Estados',
H, Pelos Estados, com ou sem auxiliada. União.
UI. Por emprezas de viação ferI'ea ou fluvial, companhias
ou assocíações, e por particulares, com ou sem- auxilio da
União e dos Estados.
Paragrapho untoo. A União poderá intervir na fundaçã«
de auoleos eolontaes P01' ernprezas de viação férrea ou 'fluvial
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companhias ou associações, e por particulares, embora os fundadores não gozem de auxílios officiaes, quando entender pro"
ciso instituir providencias reguladoras do serviço e medidas
repressivas de abusos.
CAPITULO li
DOS NUCLEOS FUNDADOS PELA UNIÃO

Art. 7. A fundação de núcleos coíoníaos, sob a administração directa da. União e auxilio do Estado interessado, effectuar-se-ha com observancia dó disposto neste decreto .e, es~
pecialmente, das seguintes regras:
I. A União fará a escolha da localidade, e levare, effeito
a formação do nuclso.
. lI. Si as terras forem devolutas ou de propriedade do Eg·
tado, o Governo Federal entrará emaccordo com o re.pecüvo
governo no sentido de lhe ser cedida a ãrea precisa para 'a
formação do nucíeo.
Neste caso, o Estado auxiliará a discriminação, si preciso,
nos termos da sua legislação de terras i e permltth-ã.que
sejam effeotuados os trabalhos preparatoríos e~ definitivos ~
-estudos prelímínares para a melhor repartição em lotes, e
para o traçado das linhas de communícação interna e oxterna;
medição e demarcação dos lotes ruraes ; obras de saneamento,
quando necessarlas ; construcção de casas, estradas e eamtnhos j preparo, em cada lote rural, da área destinada ás primeiras culturas; organização da séde do nucleo.sí convier,com
os competentes lotes urbanos; e localização dos nnmlgrantes.
lII. Logo que se achem medidos e demarcados os .lotes,
conforme a regra antecedente, haver-se-há por cífectiva a cessão dos mesmos á União, com a. clausula irnplicita de serem
vendidos a ímmlgrantes, ou utilizados em proveito do nucléo .
IV. Si as terras forem de propriedade particular, .serão
adquiridas amigavelmente, por compra ou eonvenção., ou desaproprladas pelo Estado, realizando a União os trabalhos preparatorlose definitivos, DOS termos da alínea JI.
V. O Estado fornecerá gratuitamente aos ímmigrantes
ferramentas e sementes, como auxilio ao primeiro estabelecimento, podendo também a União conceder-lhes íguaos favores, além de vantagens outras, constantes destas bases.
VI. Si o Estado quiser- fundar, junto á sõde do nucleo,
campos de experíencía e demonstração, serã reservada a área
necessária para esse fím, e concedido o auxilio pecuníarto estatuído em Iei, de accôrdo com o plano e orçamento previamente
approvados.
Art. 8. O Estado poderá prestar quaesquer auxíuos em
beneficio dos immlgrantes, independente dos concedidos pela
União, e instituir premias de animação.

a
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Art. 9. Os titulos províscrtos e definitivos de propríe"
dade dos lotes serão passados pelos funccíonarros federaes que
para isso forem desígnadoe.
Art. 10. O prcducto da venda dos lotes pertencerá á União,
salvo o caso de convenção com propríetaríos de terras partfculares, que. per contracto, se tenham obrigado 11 permittir
a fundação do núcleo, e a venda dos lotes, mediante restituição
da ímportancía ajustada e prefixada pela transferencía das
terras e bemfeitorias.
Art. 11. A cobrança da divida dos immigrantes, proveniente da venda de lotes e casas, e de auxilíos que não sejam
gratuitos, será feita pela Uníâo,
Art. 12. A escolha de localídades para nucleos colomaes
far-se-ha mediante prévio estudo regional, e merecerá attento
exame da administração.
Art. 13. Serão preferidas para núcleos .coloniaes as Iocalt..
dades que, sendo reconhecidamente salubres e satisfazendo ás
exígencías definidas no art. 5°, rennam os seguintes requísítoss
1. Altitude conveniente e terras adaptaveís á polycultura,
Il. Situação á margem ou nas proximidades de vias ferreas,
aro trafego ou em construcção, de vias fíuvíaes servidas por
navegação a vapor, nas vizinhanças de centros populosos,onde
possam os propríetaríos de lotes vender lucrativamente o
producto do seu trabalho.
lII. Abundancia de águas correntes, perennes e potáveis,
de sorte a abastecerem os occupantes dos lotes e a servirem aos
trabalhos agr-ícolas e índustríaes.
IV. Configuração topographica e condições que permíttam
ser o terreno facilmente agricultado por processo mechaníco.
V. Existencia de mattas, no local ou nas proximidades,
que, favorecendo as condições clímaterícas e a productívídade
da região, tornem também seguro o fornecimento economíco
de madeiras para as construcções e obras coloniaes.
VI. Area sufficiente para ampliação do nucleo, de maneira que os descendentes dírectos dos primeiros immigrantes
localizados, membros de suas familias, ou pessoas de suas relações, residentes no estrangeiro, possam, no caso de constituição de novas famüías, ou de ser por elles chamados, vir
residir como propríetaríos de terras no mesmo núcleo ou nos
arredores.
Art. 14. Escolhida u localidade para o núcleo, organízar-se-ha sem demora o plano geral e o orçamento provável
dos trabalhos, dividindo-se, em seguida. as terras em lotes,
com a precisa perfeição, levando-se a eífettotodM as obras
neeessarías, removendo-se quanto possa ser nocivo á saude
publica, estudando-se, projectando-se e preparando-se um systema regular de estradas e caminhos de communicação, se-gundo ínstruccões expedidas.
Art. 15; Havendo cursos devagua, e convindo; poderse-na inicial' o trabalho pelo levantamento do, mesmos a
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goniometro, implantando -se estacas (piquetes) cujos topos fiquem rente com o sólo, assígnalada cada uma com apropriada
tacha de cobre papa 'indicar , precisamente a linha traçada,
tendo ao lado as competentes estacas te-temunuas, -com'a devida numeração, de modo que se torne facil a posterior locação das linhas divisarias dos .lotes, que forem projeetados.
Organízadaa planta hydrograpaíca, projectar-se-ha sobre
ella o plano de distribuição das terras .em lotes, seguíndo-se
a respectiva locação no t01'rcno.
Art. 113. Não existindo cursos da agua ou não se fazendo míster o,seu levantamento, a divisão das terras em lotes sará. precedida de attonto reconhecimento das condições looaes,
Art. 17. Os lotes serão methodicamente numerados, e as
suas Iínhasdivísortas seguirão, sempre' que não houver inconveniente, os rumos norte-sul e Ieste-oeste verdadeiros.
Art. 18. Si a posição e importancía do nucleo exigirem 11
formação de uma séde, ou futura povoação, será'teserVl1di1
para isso arca suffíclente, bem situada, na parte mais plana
da zona e que preencha as necessidades ínherentes á salubridade de centros populosos, realizando-se o preparo do local
e as construcções e obras índispensavels, de accôrdo com o pro

jecto feito.
A séde será o ponto de convergencia das príncípaes'estradas
do nucleo.
AI't. 19. Em cada nucleo, conservar-se-hão lotes disponíveís para grupos escolares, ensaios de cultura' de voge..
taes que se possam adaptar ás terras da, zona, campos dedemonstração, serviços índustriaes, ou outros fins.
Art. 20. Os lotes serão classificados em ruraes e urbanos.
§ 1. o Lotes ruraes serão os destinados á lavoura e criação,

com área bastante para o trabalho dos colonos que os adquirirem.

§ 2. o Em geral, a area de cada lote rural não ultrapassarã

25 hectares, si o nucleo demorar â margem ou nas proximi-

dades de estrada de ferro ou de rio servido por navegação a
vapor, podendo ir até 50 hectares nos demais casos.
§ 3. o Lotes urbanos serão os da séde do uucleo, destinados
a formar a futura povoação, tendo as frentes voltadas para

ruas e praças.
§ 4.' A área de cada lote urbano não excederá de 3.000

metros quadrados, salvo si destinada a fins espeoíaes.
Art. 21. Normalmente. em cada lote rural, será construída
uma casa em boas condições hyg íenícas, para resídencia do
írnmígrante e sua farnílla, preparando-se também terreno para
as primeiras culturas, que hão de ser feitas pelo adquirente.
§ Lo Para attender a ímmígrantes que preâram construir
as casas por sua conta e a seu gosto, poder-se-hão conservar
lotes sem casa.
§ 2. 0 Dando-se a hypotheae do paragrapho precedente, poderá ser facultado, gratuitamente, ao adquirente do lote e á
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sua família alojamento provísorío, até terminar a construoção e por pra.zo .não excedente de um anno.
Art. 22 Os lotes ruraes serão vendidos mediante pagae .

mento á vista ou a prazo, passando-se no primeiro caso um

titulo definitivo de pro ortedade, e no segundo um titulo provi-

sorío, que será substituído pelo definitivo logo após fi. termi..
nação dos pagamentos.
§ I.' Ao comprador de lote, sob condição de pagamento em
prestações, é licito liquidar espontaneamente o debito, ao todo

ou em parte. antes do prazo, em qualquer tempo, afim do

apressar o recebimento do titulo definitivo de propriedade.
§ 2. 0 Oecorrendo o caso do paragrapho anterior, o compra..
dor gozará. da bonificação conferida no § 2' do art. 40.
Art. 23. 03 lotes urbanos só serão vendidos mediante pagamento ímrnedíato.
Art. 24. Os lotes vender-se..hão a preço medico, prévia"
mente marcado, e dependente de sua. área e Situação.

Art. 25. Ao preço dos lotes, em que haja casa, será addí..

cionado o valor venal desta.
Art. 26. A agricultores acompanhados de família poderão Vender-se a. prazo os lotes ruraes.
Ar't. 27. O agricultor que não se achar nas condições do
art. 26, só, mediante pagamento á vista, poderá. adquirir um
lote rural.
Art. 28. Ef permittido ao ímmigrante, aeomp.inhado de familia, adquirir novo lote, desde que obtenha titulo definitivo do
primeiro j constando. porém, a famílía de mais de cinco pessoas
aptas para o trabalho. ou havendo o ímmígrante desenvolvido
a. cultura ou o beneficiamento do primeiro, ser-lhe-lia conesdída prerereneía para a compra. ainda que a prazo, do segundo
lote cootiguo OÜ proxímo.
Art. 29,. Ao ímrnlgranbe estrangelro, que, sendo, agricultor e contando menos de dous annos de entrada no pala,
contrahir casamento com brazfleira ou filha de braztlelro nato.
ou o agricultor nacional que se casar' com estrangeira aportada ha menos de dons annos como Irnmigt-ante, será concedido
um lote de terras com titulo provtsorlo, que se substituirá por
outro definitivo de propriedade, sem onus algum.para o casal,
si este tiver, durante o primeiro anuo, a contar da data do tttulo provísorío, convivido em boa harmonia e desenvolvido a.
cultura e o aproveitamento regular do lote com animo de continuar.
Art. 30. Ao Immígraate estrangeiro ou ao nacional, nas
condições do artigo. antecedente. que quízer adquirir' um lote a
titulo definitivo, ímmedíatamente após o casamento, venderse-há por metade do preço que estiver estipulado.
Art. 31. Do titulo provísorío dado ao immígrante deverão
constar o preço total do loto e as pnncípaes condições para
obtenção do titulo definitivo.
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Art. 32. 0' lotes cujos titulos definitivos sejam expedidos
a ímmígrantes, q ue nada. devam ao núcleo, constituirão pro..
príedade plena dos seus adquirentes.
Art. 33. Emquanto dever ao aucleo, o occupante do lote
não poderá, sem prévia autorização cscripta de quem estiver
no local á. testa. dos serviços, vender, hypothecar, transferir,
alugar, dar em antíehrese, permutar ou alienar de qualquer
modo, directa ou tndírectamente, o mesmo lote, nem a casa e
as bemfeítorías.
Art. 34. Os ímmígrantes terão transporte gratuito até ao
nueleo.
Al't. 35. A03 Irnmígrantes recern-ehegados ao nueleo serão
fomecídos, a titulo gratuito, sementes e ferramentas de trabalho, como sejam enxadas, pás, alvíõss, machados e foices.
Art 36. Dentro dos seis primeiros mezes, a contar da data
em que chegarem ao nueleo,e até á colheita e venda dos productos, os immígrantes vindos do estrangeiro e Ioeaiízados como
proprietarios terão, si o necessitarem, o auxilio índíspensavel
á sua manutenção e da familia.
Art. 37. Durante o prazo de um anno, contado de accôrdo
com o artigo antecedente, mínístrae-se-hao a todos os ímmtgrantes serviços medicas e pharmaceutíoos, a titulo gratuito.
Esse favor poderá ser dilatado por prazo maior, a juizo do eu..·
carregado da administração do nucleo.
Art. 38. Nos núcleos coloníaes serão mantidos armazens ou depositas de generos alimentícioa, e outros de primeira
necessidade. para garantia do abastecimento da população, a
preços modícos, sendo inteiramente livre aos ímmígrantes
comprarem esses generos, por sua conta, onde lhes aprcuvei-.
Art. 39. No primeiro anuo de estabelecimento. ou por prazo
maior, si o Governo assim resolver, facilitar-se-ha aos im..
mtgrantea, que o quízerem, a compra ou o aluguel de instrumentos e machtnas agrícolas, anímaes e vehiculosque forem de
mister para a cultura dos lotes, beneâolamento e transporte
dos productos.
'Art. 40. Os preços dos lotes, com ou sem casa, quando
comprados a prazo, bem como quaesquer auxilias quando não
sejam remuneração de trabalho, ou classificados como gratuitos,
constarão de caderneta entregue ao devedor, organizada em
fórmade conta corrente, e constituirão debito dos ímmigrantes, levado â conta do chefe de familia, que deverá começar a
arnortízal-o, em prestações annuaes, o mais tardar no fim do
segundo anno do seu estabelecimento; desde cuja data, em
falta de pagamento, se contará o juro "de mora á razão de
3 % ao anno sobre as prestações vsncídas.
§ ~.o Quando o núcleo estiver situado á margem ou proxímo
de vias ferreas ou de rios em que houver navegação a vapor, o
prazo para as amortizações será de cinco annos,a contar do primeiro dia do terceiro anue do estabelecimento do rmmígrante ;
em caso contrario, ou quando o Governo entender conveniente,
o prazo será de oito annos nas mesmas condições.
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§ 2. O ímmígrante, que pagar seus debitas antecípadamonte, terá direito .á. boníflcaçãoç calculada <t razão de, 12 %. ao
anno, palas prestações a pagar,
§ 3.° O immigranteque pagar a somma correspondente
ao valor do lote, receberá S0111 demora o titulo definitivo de
propriedade do mesmo, embora não esteja extincto qualquer
outro debito, acaso contrahido com a aômíníetraçâo do
Q

nucleo,
Art. 41. Fallecendo o chefe da familia, em cujocíome

houver sido expedido o titulo provísoríovou definitivo de proprledada, o lote passará aos herdeiros ou legataa-los nas
mesmas condições em que era possuído.
Paragrapho uníoo. Si onucleo ainda não esüver emancípado, a transterencia serã feita administrativamente, por
ordem offlcial, sem intervenção judtcíaría.
Al't. 42. Qualquer- debito que, porventura. haja contrahído
com.o núcleo Ochefe de familía que falleccr deixando viuva e
orphãos, será considerado extíncto, salvo o proveniente da
compra do lote a prazo.
Art. 43. Si o lote tíver sido comprado a prazo e fallecer o
adquirente deixando pagas, pelo menos, ires prestações, serão
dispensadas em favor da víuva ou dos orpbãoaas demais prestações ainda não vencidas,expedindÚ"'se titulo definitivo de
propriedade.
Art. 44. O Governo manterá aulas de ensino primaria
gratuito, e fura organizar exposições e feiras d;.} productos
agrtcolás e índustríaes, sempre que convier, nos núcleos
coíomaea.
Art. 45. Serão instituidos premies para estimulo dos produetores que mais se distinguirem nas exposições, ou por qúalquer outro modo.
Art. 46. Em núcleos destinados a. estrangeiros apenas se
podei-a vender a nacíonaes um numero de lotes inferior
alO o dos que aquclles occuparem , Todavia, qual1doem um
núcleo a quantidade de lotes possuídos por estrangeírosuttingir ou for superior a 300, será. organizada, si conveniente,
uma secção contígua de lotes para agrícuítores naeíonaes.
Art. 47. Em .Estados, ou zonas, onde não existirem CO~
Ionías antigas ou núcleos coloniaes de agricultores estrangeiros, o Governo Federal poderá adaptar "Providencias escepeíonaes, quando índlspensaveís, para garantia da formação
do primeiro nuclec em condições propicias ao seu desenvolvi..
mento, servindo de centro de attracção para o estabelecimento
de crescente numero deimmigrantes.
Art .. 48. Em íustrucçõcs especíaes serão regulados osser..
viços e obras de cada nucleo, attendendo-se as círcumstanctas
peculiares á localidade, e ás necessidades occurrentes.
Art. 49; A emancipação dos nucleos eoloníaes eerã resolvida
pelo Governo, logo que cesse a necessidade de auxtlíos aos ím..
mlgrantes loealísados,
.

Ac'rOSDo PODER EXECUTIVO

765

CAPITcLO lU
DOS NVCLEOS FVND:\DúS PELOS ESTADOS, DE: AOCÔRDO

em! A. UKIÃü

Art. 50. A União podera realizar a íntroduocão de, ímmígrantes, que, sob o patrocínío dos Estados, houverem de ser localizados, como proprtetaríos, em nucleos que os Governos estadoaes resolvam fundar por iniciativa e conta, TH'OPl'Ía, ou por
eontracto com provrietô.l'ios terrítonacs. desde que sejam devidamento reconhecidas a situação favoravel dos nucleos, a
excellencta de condíções hygíenicas, a superior qualidade das
terras e a normalidade dos trabalhos de adaptação áquelle fim.
Art. 51. Aos ~stados, que fundarem nucleos coloniaes 80b
sua admínlstrução directa, a União poderá concoder anxilios.
na conformidade do artigo seguinte e na medida dos recursos
orçamentarios disponíveis.
Art. 52. A fundação de núcleos coloníaes soba administreção dír-acta do Estado e auxilio da, União obedecerá ás condições previstas neste capitulo e especialmente ás seguintes:
r. O Estado escolherá (1. localidade quo j1l1ga1' íavoravel ú,
salubridade, cultivo, prcducção, segurança, fucíttdade de communicacões, e economia de transportes, sujeitandc essa escolha,
com o plano geral do nucleo, inclusive typo das casas e todas
as indicações precisas Ct approvação do Governo Federal, para
os eifeitos do auxilio que a União haja de' prestar.
II. Approvados a escolha.s o plano supra referidos, o:EstaéLo
:ttl,l'â executar os trabalhos preparatorios e definitivos.
UI. Feita':'! as obras precisas, de sorte a. f'!cal.' garantido
o transporte cornmorlo e o estabelecimento regular de írnmígrantes, e suas familias, em lotes perfeitamente delímitados e
demarcados, conforme o plano approvado, a União promovera
â sua custa a vinda dos mesmos afim de serem Iocalízados, por
conta do Estado, ao qual fica livre o direito de escolha elos immígrantes por íntermedío de emíssaríos especíaes.
IV. Todos os serviços elo núcleo serão custeados pelo Estado.
V. O Estado sel'D.. auxilíado pela União com 25 %' da ímportancía que efr'Gcti varnente despender com a fundação do
nucleo , não devendo esse auxilio ultrapnsssar 800$ pOI' 1'<1milía estrangeira que foI' Jocallzatla ,
Tres serão as prestações pagas pela União:
a) A primeira, v..té 250$, por casa do typo acceíto pelo 00,
Ve-l'110 Federal. construída em lote rural;
b} A segunda.tambem não excedente. de 250$. logo que o ímmígrante e ramítta tomarem posse do lote e houverem recebido
o titulo provtsorío ou o definitivo de propriedade dc rnesruo ;
c) A tereetra, flnalmente, de valor nuaecsuperíor a 300$,
conforme avalíacãe feHa pelo runceíonaeío federal para

i-sso desígnado, quan.d,c: o ímmígranto e famiHD, contarem. seis

meses de estàbelectmel1tiJ no lote.
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Art. 53. Em núcleos auxiliados pela União, a porcentagem

de lotes destinados a nacionaes não deverá excederde 10 0/. dos
reservadospara agricultores estrangeiros.
O auxilio pela collocação de cada familia de colonosnactonaes poderá. attingir, no maxímo, SOO$, pagos em prestações,

conforme as alíneas a e b do n. V do artigo antecedente,
porém depois de eífeetíva localização de famílias estrangeiras,
em quantidade que correeponda á porcentagem acima men-

cionada.
Paragrapho uníco. Sem auxilio da União, poderá o Estado
formar, com o numerode lotes que entender, secções. contíguas,
destinadas a nacíonaes.
Art. 54. Os títulos de propriedade dos lotes serão-expedidos por íunccíonaríos estadoaes, de accôrdo com as respeetívas dísposíções em vigor.
Art. 55. Ao Estado pertencerão 75 'I. do producto da
venda dos lotes, salvo aceôrdo existente com os proprietaelqs
das terras vendidas aos ímmtgrantes ou eolonos; devendo os
25 % restantes ser recolhidos aos cofres da. União em reeompensa dos auxilios prestados.
Art. 56. Qualquer debito, contrahido pelos immígrantes
para com o núcleo, só poderá ser cobrado pelo Estado,
Art. 57. Osnúcleos fundados pelos Estados com auxilio da
União devem subordinar-se a regímen semelhante ao adaptado
por esta.
Art, 58. Verificada a utilidade da oonsteueção da via
férrea eoonomíea para ligar terras devolutas colonizaveis ou
núcleos coloniaes, com estações de estradas de ferro, centros
consumidores, portos marítimos ou fluvíaes, a União poderá
auxiliar a eonstrucção mediante subvenção, paga de uma só
vez, á razão de 6:000$ por kilometro, aberto ao trafego.
Em contracto prévio serão definidas as condições ar observar, quer de caracter tecnníeo, quer relatívàsa prazos, indemnízação do auxilio concedido, extensão maxíma a. subvencionar e quaesquer outras.
IMPlTULO IV
COLONIZAÇÃO POR EMPREZAS DE VIAÇÃO

Art. 59. O povoamento de terras margínaes ou proxímas
de estradas em construcção ou em trafego, bem como de rios
servidos por navegação 11 vapor, deverá ser emprehendido
e actívado pelas respectivas empresas, independente de
qualquer íuíoratíva do Governo Federal ou dos Estados, de assocíações ou de particulares.
Art. 60. Entende-se por empresa de viação ou simplesmente empreza, para os fins deste capitulo, qualquer entidade
singular ou coUectiva que tiver a seu cargo a construcção e
exploração de estrada de ferro ou de rodagem, ou serviço de
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navegação, em virtude de contraeto definitivo com a. União

ou com os b:stados.

Art. 61. O povoamento eifectuar-se-ha mediante a localização de íamilla» de ímmigrantes habituados a trabalhos de agricultura ou de índustría agro-pecuaría, como proprletaríos de
lotes regularmente medidos e demarcados, situados ~ margem
ou dentro da zona de 20 kilometros, para cada lado do eixo da
estrada ou do thalweg do rio navegado, formando núcleos ou
linhas colontaea,
Art. 62. A empreza de viação que quizer utilizar-se dos
auxilias e favores, consignados neste capitulo, precisa' do observar as disposições deste decreto, e obter prévia autorlzaeão
offlcial, que o Governo concederá, quando convier, limitando
a. sua responsabilidade na medida dos recursos orçamentarlos

dísponíveís ,

Art. 63. A escolha das localidades mais apropriadas a
núcleos e linhas coloníaes obedecerá a prévio estudo de todas
as círeumstanctas essenoíaes ao seu desenvolvimento, tendo..
se especialmente em vista a benignidade do clima é salubrí..
dade, abundancia, qualidade e distribuição das aguas ; condíções orocraphícas, natureza e fertilidade das terras e sua aptidão productiva; extensão em mattas, capoeiras, campos, e
culturas; área disponível e tudo quanto for de interesse
examinar para a constituição proveitosa dos nucleos,
Art. 64. A escolha das localidades, feita pela empresa,
fica sujeita a estudo e informação do respeotivo engenheiro
fiscal, ou de funccionario federal para isso designado, exame e
aceeítação do Governo Federal.
Art. 65. O plano geral, comprehendendo a dívísão das
terras em lotas, área destes. estradas de rodagem e caminhos
víclnaes a construir e typo de casas para os immigrantes, será
submcttido á approvação do Governo Federal e executado na
conformidade do quo for approvado, sob pena de não serem
prestados 03 auxílios e favores de que trata este capitulo.
Art. 66. As terras necessarias para os nuoleos ou linhas
eoloníaes serão adquiridas pela empresa por compra, concessão,
ou aeeôrdo com os Estados, ou com os pnoprtetaríos, podendo,
quando necessarío, ser autorizada 11 desapropriação.
Parug rapho unieo, E' imprescindível a verificação antecípada, de estarem as terras desembaraçadas de litigios ou de
onus reaes, ou da exístencra de con cessão ou contraoto, que
assegure a transrerencía das mesmas, livre de todo e qualquer
encargo.
Art. 61. Sempre que a situação do nucleo ou 11 quantidade
de lotes ruraes exigir o preparo de uma séde, ou futura. povoação, 11 empreza f'undal-a-ha com os competentes lotes
urbanos, e segundo o projecto approvado.
Art. 68. A' proporção que os Iotes 1'U1'ae8 forem ficando
promptos, e servidos por viação regular, serão localizadas as
ramínas de ímmígrantes.
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Al't. 69. A empreza manterá, pelosmeios maís conveníentes
ao seu alcance, e de accôrdo com o GOVel'UO Federal, um serviço
de propaganda no estertor- para avenda dos lotes, devidamonto

demarcados e preparados) a, immigrantes exercitados em trabalhos do agrtcultura on de índustría agro-pecuaría, em ordem

a, nos mesmos, virem estabelecer-se.

AI't.' 70. O GovernoFederal poderá autorizar ou promover,

1)01' sua conta, a íntroduccão de immigrantes destinados, aos
nucleos ou ás linhas coloniaes, concedendo passagens desde o

porto do paíz de origem até ao de destino" bem como os
meíos de desembarque e hospedagem, e o transporte até á
estação mais proxíma do nucleo ,

Art. 71. O serviço de localização, inclusive auxílios para o
primeiro estabelecimento, correrá a exnensas da empresa. que
deverá fornecer aos ímmigrantes recem-chegados ferramentas
e sementes, e proporcionar-lhes, sempre que não houver íncon"reniente, trabalhos a salário na estrada ou nas proximidades
dos lotes, afim de tornar fucll "a manutenção dos mesmos,
abastecendo-os, quando preciso, de adeantamentos em generos
alimenticios, ou em moeda, até (1.. primeira colheita.
Art. 72. Os lotes ruraes, com as bemfeítorlas que porventura tiverem, serão vendidos aos ímmígrantes mediante pagar
monto á vista ou a prazo.
Art. 73. O' preço dos lotes e das casas, e as condições de
pagamento, dependem de approvação do Governo Federal, que
se reserva. a faculdade de exercer acçã.o fiscal sobre quanto
for de interesse para a prosperidade dos colonos, e relativo aos
dírenos que lhes são garantidos.
Art. 74. A empresa fica obrigada a facilitar o transporte
dos productos coloníaes, concedendo abatimento ou redueção
de fretes, na r<lizão de 50 °/0 das tarifas em vigor, durante
cinco annos a contar da dai;), do estabelecimento da primeira
tamilía, em lote <10 nucleo ou da. linha colonial cuja fundação
se fizer nas condições deste capitulo, ou for emprehendida pela
União ou pelos H:stad.os, com a localização de ímtnigrantes
estrangeiros, como proprietartos,
Art. 7.5., A empl'ezafacultal'á aos ímmígrantes Iocallzados todos os meios, ao, seu alcance, para o melhor beneflctamente dos' prcductcs, animando. a formação e o incremento
de pequenas indu-strias j promoverá, nos nucleos quo fundar, a, -oseacão de escolas de ínstrucção primaria gratuita,
e construíra templos para ê: culto religioso professado pelos

mesmos ímmígrantes.

Art. 7ô. O Governo Federal concederá, a titulo de auxilio,
premíos á, empreza de viação que effectuar com regularidade
11 localização de immigrantes estrangeiros, como propríetaríos,
nos termos destas bases'.
Esses'premias serão combinados e fixados por occasíãc de
ser approvado o plano geral de que se occupa o art. 65 deste
decreto e não deverão exceder os seguintes-maxímos :
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I. 200$ por casa construída em lote rural. uma vez quo
seja de typo officlahuente approvado c pertença a família de
ímmigrantes.
n. FOl" familia. de ímmígrautes, introduzidos do estrangeiro, á custa- da' empresa, e não jâ residentes no paíz, ínstalIada em lote ruraf
aJ 100$, quando a familía contar seis mezes de IoeaIlzada;
b) 200$, quando a familía estiver lia um anuo' localizada, e
hoúver ampliado a cultura ou a criação', com animo de contínuar ,
m. 5:000$, por grupo de 50 lotes ruraes, occupados P<lt'
famílias de ímmígrantes estrangeiros, que. no mesmo núcleo e
dentro .em deus annos daeollocação da primeirafarnilia, houverem recebido 08 titulas dcfínítívos de propriedade.
Art. 77. Quando asfamilias de ímmtgrantes agrícultores
não forem introduzldas do estrangeiro ti. custa da. emprez,at
obrigar-se-ha esta a Iocalizad-as nas mesmas condições das do
art. 76, não havendo, porém, direito stnão aoa pr-emies I e 111.
Art. 78. Effecttvamente occupados 50 lotes ruraes _por
famllías de ím.nigrantes estrangeiros, poderá a, ernpreza Iocalizar cinco famtltàa de nactonaes em lotes contiguos, e assim
sueeesstvameute, concedendo o Govérno, neste caso. os mesmos
premíos referidos no artigo precedente para collooação de
familias estrangetras. ..
...
Art. 79. E' licito á empreza obter do Estado interessado
quaesquoe outros favores ou auxilias além dos, concedidos
pelo Governo Federal.

CAPITULO V
COLONIZAÇÃO POR CO:lrPANIUAS ou ASSOCIA9,ÕE~, E PAlÍTrcULARES

Art. 80. As companhias ou associações, e os partíeuíares
ídoueos, que dispuzerem de torras em situação e eircumstancías
propicias á colonização, e se obrigarem a dívídíl-a c em lotes; e

etfectuarem a, venda destes a ímmtgrantes estrangeiros, agrjeultores, que nos mesmos passem' a residir como proprietario8,
poderão receber auxiltos -da União e dos Estados, segundo o
regímen que melhor convenha a cada caso.
§ 1.0 São condições essenoíaes para que a União preste
auxâlíos :
a) Estarem as terr~$ isentas de Iítigíoa, hypothéca 'Ou
outros onus reaes do quàlqnervnatureza, ou ficar provada a.
exístencía de contracto regular entre o devedor e o eredor hypothecarío, em termos de poder o' ímmover sei~ transferído <),0,3
immigrantes livre -de todo e qualquer encargo,
Executivo ...... 1901
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b) . Existencla de ál'éa necessária, ajuízo do Governo, para
o estabelecimento de 50 famlllas de ímmigrantes, pelo menos.
em igual numero da lotes ruraes, contíguos, ou disseminados
em.. uma região cujo raio maxímo não exceda de 12 kílometros,
c) Serem as terras ferteís, em zona absolutamente salubre,

á distancia conveniente de centros commercíaes e'aos quaes. se

liguem por estrada de ferro ou de rodagem, em condiçõesque
permíttam aos colonos a expansão das culturas e mdustrías, e
a. venda dos productos com lucro compensador do seu trabalho; existenóía de manancíaes de agua potável, de maneira
que todos os lotes fiquem providos desse Iíquído para o consumo dos habitantes e para o serviço de rega; fínalmente, o'eonjun,to de ctrcumstancías índlspensaveis á prosperidade dos
novos proprletarios.
d) Exame, ofüctalmente feito, da região e dos documentos
referentes ás terras, o verificação do preenchimento das condições supràmenolonadas.
e} Terem 0$lotes área surüclente para o desenvolvimento
do trabalho dos seus adquirentes.
§ 2.0 O Governo Federal não fornecerá quantia alguma
por adíantamento,
Art. 81. Uma vez veríücado o preenchimento das condições essencíaes referidas nó artigo antecedente; os immigrantes
com farnílía, que houverem de S31' Iooalízados corno propríetarios, poderão ser introduzidos pela União dírectamerite OU' me..
diante a restituição das passagens pelos preços que vigorarem,
comtanto quo:
a) estejam elles habilitados á compra dos lotes a dinheiro
e disponham de recursos para se manter por conta própria,
cultívando a terra. ou explorando qualquer índustría, até a pereepção dos primeiros lucros, sem outros favores; ou
b) os propríetaríos das terras provem ter firmado con..
tracto com 03 mesmos ou com o Governo do Estado interessado,

em termos

garant~dores

da. effectívidade dosoompromíssos, não

Só da venda dos lotes demarcados o promptos, por preços ra-

zoaveís, como também da prestação da auxílios de que possam
osImmígrantes necessitar para o seu primeiro' estabelecimento
I

até conseguirem manter-se por conta propría.
Art. 82. Além do auxilio prestado na conformidade do artigo anterlor, a União poderá conceder, ás respectivas companhias ou associações e particulares, .premiDs por famtlías de
~mmigrantes agricultores, localizadas, quando contarem deum
anuo até anno e meio de estabelecimento regular. em estado
prospero e com disposição de permanecer.
§ 1.' O numero de famílias cuja localização dê díreíto a
premias; bem como a ímportancía e o. modo de distribuição
destes, serão prefixados pelo Governo Federal. em cada caso.
§ 2.' O Estado interessado poderá auxiliar a medição e demarcação dos lotes e concorrer com quaesquer outros favores.
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AI't. 83. Quando o Governo Federal reconhecer, de accôrdo

com os arts. 80 e 81, a exístencia de círcumstancias asssezuraderas da collocação íavoravel de ímmígrantes como pr01?~íeta~
1'1OS. e autorizai- a companhia ou associação ou G particular a
providenciar no sentido de preparar os lotes parn os 1'00(1)01',
tarnbem marcara prazo para a conclusão dos trabalhos precisos, sob pena de cessar- ao responsabilidade da Unlão, quanto á
prestação de auxílios e premias.
.
Art. 84. A's companhias ou associações e aos partíeulares
idoneos, que promoverem o povoamento, em larga escala. de
terras. de sua propriedade, no caso do § I», aUneas a, c, d e e,
do art. 80, e se propuserem a Iígal-as, por vias fcr-eeas economícas. com estações de estrada de. ferro existente. centros
consumidores, portos marítimos ou ftuviaes, poderá o Governo
Federal conceder, si conveniente, e mediante contracto prévio,
uma unica subvenção de 6:000$ por kiIometro aberto ao
trafego.
Em eontracto prévio serão definidas as condições a
observar. qucrteclmicas, quer relativas a prazos, extensão

-maxima a subvencionar, índemnízacão do auxilio concedido,
ou quaesquer outras.
Art. 85. Os bancos de credito agrícola e os syndícatos
agrícolas, que se constituirem segundo a legislação em vigor,
uma vez que se sl1jeitem ás condições deste decreto, terão
preferencia para a obtenção dos auxilios e premias na confor...
midade destas bases.
CAPITULO VI
DAS· LINHAS COLONIAES

Art. 86. A partir de pontos marginaes de estrada de
ferro em trafego ou em eonstrucção, ou de rios eIU que houver
navegação a vapor, poderão ser estabelecidas linhas coloníaes,
sempre que convier.
Art. 87. Linha colonial, na conformidade deste decreto, e
uma estrada de rodagem ladeada de lotes, medidos e demar..
eados, seguidamente ou proxímos uns dos outros, destinados a.
ser povoados por Immígrantes, como seus propríetaríos,
Art. 88. As linhas coloniaes deverão situar-se em zonas
que satisfaçam as condições essenciaes, exigidas para. os
nuoleos, e serão de prefereucia abertas, em terras devolutas,
em terras particulares desaproveitadas, ou mal utilizadas,
quando os accídentes do terreno ,ou a sua constítuíção em fa.ixa3
de melhor natureza e mais accentuada fertilidade, ou outras
círcumstancías eventuaes; aconse-lharem. a adopção desse systema para seu melhor aproveitamento.
Art. 8g. Em terras devolutas. as linhas coloníaos serão
construi das somente pelo respectivo Estado, ou mediante accôrdo com o mesmo.

°

ACTÔS DO

77:1.

soem

EXECUTIVO

Al't. 00. O estn;beIecimeht<? definitivo de linhas. coloníaes
em terras de proprieda.d~ particular poderá 8el' realizado pelos
propríetarios ou- de aecôrdo com estes; salvo SI, estudadas o
projeotadns houver _impossibilidade de convenção o ficaI' provada a vantagem da desapropriação das terras por utilidade
publica.

Art. 91, As linhas eolouiaes, p[t.ra todos os effeltos, são
equiparadas aos nucleas coloniaes.
TITULO IH

Da tmmím-ação
CAPITULO I
DA lNTRODUCÇÃO DE I:M~IIGRANTES

Art. 92. O Governo Federal promoverá a íntrodueção de
ímmlgrantes quo, sendo agricultores e acompanhados de fa'"
mílí a, desejarem fíxar-se no paíz como proprtetãrtos territoníaes,
lotes de núcleos eoloniaes, ou de terras outras que
satisfaçam as oxígencías deste decreto.
Art. 93. A íntroducção serã feita_ à proporção que os lotes
de terras forem ücando medidos, demarcados e prornptos para
os receber.
Art. ~M. Em círcumstancías extraordinarlas e para attender de prompto á necessidade dê notaria evidencia, a sou
juizo, o Governo Federal poderá. também importar á. sua
custa mestres praticas de.agrteultura ou índustría, ou ímmígrantes de qualquer nacíonalídade e profissão, para trabalhos
do construcçào de vias ferreas, obras publicas, ofâeínas ou
outros fins, que offorecam garantia decollocação vantajosa
aos mesmos rmmígrantes.
Art. 95. São considerados ímmígrantes expontaneos-os
ente vierem de portos- estrangeiros- com passagem de. 2~ ou
3:< classe; por conta propria,
Art. 96. A Uuíão restttue aos. immigrantes expontaneos
que forem agricultores. eonstltuídoa em familia, pelo menos:
com tros pessoas maiores de 12 annos e menores de5\}j aptas
prt'!'a o trabalho, e que se .estabelecerem como propníetartosde
terras, a ímportancía correspondente ãspassagens de 311< classe
do porto de embarque ao de destino.
::. § 1,. o A ímportaneta das passagens, para, os fins da rtastiR
tutção. será catculada pelospreç()s, pagos no mesmomez ãs
companhias de navegação qne tiverem transportado.. entre os
mesmos portos, Immígrantes por- contadaUnião ou, na; f(tlta:,
por conta dos Bstudos,
Na ausencía de base para . essa-computo, a r<:~tituição_
í':Cl',<:t'fcita de accô;r:do com os preços cori'~ntes~·cobradoíJ pelas.
10[o1'u1a8 companhias.

em
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§ 2. o Caducará o direito a essa restituição si os ínteressados não a requererem dentro da dons annos, contados do dia da
entrada do vapor que os tiver transportado.
Art. 97. Emquanto se não tornar sufficientemente abundante e crescente a entrada de immigrantes expontaneos no
paiz, a União fornecerá gratuitamente - sem que os benefloíados tenham de indemnizar Q 'Governo ou quem quer que
seja - aos estrangeiros que exerçam a profissão de azrleujtores e cheguem acompanhados de suas familias, ou a chama~
do das mesmas, uma. vez que estejam nos casos de ser acolhidos como immígrantes nos termos do art. 20 , e venham
estabelecer-se como proprietarios territoriaes:
I. Passagens de 3(1, classe 'desde oportode embarque até ao
Rio de Janeiro ou qualquer outro porto nacional, em que
esteja montado o serviço de recepção e hospe.tagem.
Ir. Nos podas supra referldos-c-recepção, desembarque vde
suas pessoas e bagagens, agasalho, alimentação, tratamento
medico, e medicamentos, em caso de doença-e-çá sua chegada e
pelo tempo índjspensavel, até seguirem para a localidade
de sua escolha.
1I1. Transporte em estrada de ferro ou linha de navegação
a vapor, até á estação ou porto de destino.
Art. 9S. Aos ímmígrantes expontaneos e aos que, com passagem pa.. ga pelos Estados, ou por terceiros, vierem com destino ao porto do Rio de Janeiro ou a portos em que o serviço
de recepção c hospedagem estive!' organizado, serão facultados
pela União, os mesmos favores mencionados nos ns. II e Ill do
artigo precedente.
Art. 9ft. Terão também direito aos favores declarados no
art. 97 os rmmígrantes cuja entrada.. se realizar por conta da
União, nos termos do art. 94..
Art. 100. As bagagens dos ímmlgrantes, inclusive instrumentos agrarioa ou de sua profissão, gozam de isenção de
direitos de importação, de accôrdocom a legislação em

vigor•

Art. 101. Serão prestados aos: ímmtgrantes todos os escla..
reclmeutos, que desejarem obter', por intermed.io de ínterpretes, Ilue os hão de acompanhar, sempre que preciso for.
AI't. 102. !t' livre aos immigrantes escolherem e tomarem
o destíno que desejarem, sendo absolutamente vedado que se
lhes faça qualquer imposição neste sentido.
Art. 103. Osrepresentantes do Braztl, e os encarregados
do serviço de e.nlgracão no exterior, usarão de tojos os meios
precisos para evitár a vinda de passageiros de 2a. e 3(1, classe.que
não possam ser acolhidos COIDO tmmígrantes, eX~1>i do art. 2°
deste decreto.
Os encarregados da recepção. os medícos em serviço de
saude e policia dos portos brazlletros, impedirão o desembarqus dos mesmos, e as companhias de navegação, que os
transportarem, são obrigadas a repatrtal-os.
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CAPITULO II
DAS FOR.MALIDADE':l PARA. JNTRODUCQÃO DE UIMIGRANTES

Art. 104. A ini;ro,lucção de ímmigrantes, por conta da
União será effectuada pelas companhíaa de navegação ou arma;..
dores que forem competentemente autorizados pelos representa.ntes do Governo Feâeral, para isso habilitados, mediante
prévio ajusto de preço e condições que assegurem a hygiene e

commodida.de dos passageiros, com observancia das disposições

deste decreto.
Art. 105. O ajuste poderá ser feito com uma, ou mais de
uma companhia" como e quando resolver o Governo Federal,
dando-se preferencia ãquellas que melhor attenderern aos íntuít03 do mesmo GOV81'.QO, e offerecerorn maiores garantias e vantagens de preço, rapidez de viagem, accornmodação e tratamento dos lmuügrautes.
Art. 106. QUct.lquer ajuste para íntro.luccão de ímmigraates só vígorara emquanto convier <to Governo Federal, que
se reserva o "direito, por' acto seu ou de seus representantes
competentes. de exercer ampla acção fiscal, escolher 08 ímmígrantes, rOCUS<1r os que não preencherem as condições estatelectdas, sustu- os embarques, limitar o numero de passagens,
e,finalmente. rescíudn- o ajuste em qualquer tempo, sem
índemnízação alguma.
Art. lO? Por conta da União sómente serão introduzidos
os ímmígrantes, cujas passagens os representantes elo Governo
Federal, JXLra isso habilitados. requisitarem das companhias
com as quaes haja ajuste em vigor.
Art. 108. Na. vlgeneia do ajuste, as comnanhlas 'ficam
também obrig adus a:
..
1. 'Conceder a. todos os emigrantes, que estíverem no caso
de ser classíüeados como ímmigrantes, em face do art. :;:.0 deste
decreto, e q uízerem vir com passagens de 2n ou 311 classe, pagas á
sua custa (exponraneos), o abatimento de 10 % sobre os preços
officialmente ajustados, conforme as idades e os portos de embarque e destino.
Il , Realizar' por preços nunca. superiores aos ajustados
com o Governo Federal, segundo as idades e entre os mesmos
portos, o transporte dos ímmtgrantes que, porventura tiverem de serintroduzidcs por intermedio dos encarregados ofâcíaes do serviço federal, em virtude de solicitação dos Governos
dos Estados, emprezas, associações c parüculaecs, correndo as
despezas por conta. exclusiva destes.
Art. 10J. Terão prcferencla parao transporte, pelas C011)panhías de navegação que houverem firmado ajuste nos _ter~
mos deste decreto, os ímmígrantes expontaneos, os chamados
por parentes já estabelecidos no Brazl}, os requisitados otn~
eíal e nominalmente, e as familías ' de agricultores em que
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sómente se sontarem Indivíduos maiores de 12 armes e menores de 50.
Art. 110. As companhias que tomarem a si a introdueção
de immigrantos são obrigadas a avisar ao Governo-a. data. do
embarque no estrangeiro, dia provável de chegada, nome do
vapor que os transportar e numoro xle ímmtmantes-cccm
antecedencía de oito dias, pelo menos, da chegada.
Art. 111. Os ímmígrantes introduzidos por conta do Governo Federal virão acompanhados de uma lista, em dupücata,
contendo o nome, idade, estado, nacionalidade e proüssão, grão
de parentesco com o chefe da familia e numero de volumes de
bagagem de cada um, com declaração dos immigrantes que
certifique não terem elles feito despesa alguma. com passagens para. si, suas famílías e bagagens.
Esses documentos deverão vir com o visto do encarregado
do serviço no porto de embarque, ou, na. faltade.$te runecíoaarío, com o visto do consul ou agente consutar braziIeiro,
Art. 112. A companhia quo transportar immigrantes po~
conta do Governo Federal, organizará. tambem uma relação.
círcumstaucíada das bagagens que lhe forem entregues, afim de
apresental-a, com os demais documentos, aos encarregados da
recepção no porto de desembarque.
Art. 113. 03 tmmlgrantes íntroduaídos a pedido e pol'
conta dos Estados, emprezas, associações e parüculares, mediante intervenção dosencarregados ofâcíaes do serviço federal.
serão Igualmente acompanhados dos documentos exigidos para
os que veem por conta de Governo Federal.
Art. 114. As baeagens dos ímmígrantes deverão vil' nos
mesmos vapores que os transportarem; e a. respectiva com..
panhía, ao recebel-as no porto de embarque, enteegarã a' cada
emigrante, ou a cada chefe de famllla, um recibo com desígnação do numero de volumes que lhe pertencerem, e de
marcas que facilitem a restituição.
Esses recibos de-verão conferir com a relação de que trata
o art. li2 deste decreto.
Art. 115. O parentesco, a idade, moralidade e profissão
dos ímmigrantes serão provados por documentos. dignos de
fê, visados pelo encarregado offlcíal do serviço no porto de
embarque ou, na falta deste íuucclonar!o, pelo consul ou
agente consular brazileiro, a qualquer dos quaes aS8~ste o
direito de recusar esses, como outros documentos, que Julgar
viciados, ou deficientes.
Art. 116. Nos ajustes com as companhias de navegação
serão determinadas' as regras a observa!" quanto á composição das famílias de tmmígrantes agricultores, que devam ser·
introduzidas por conta do Governo Federal, e, bem assim,
quaesquer outras condições que interessem ao serviço.
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CAPITULO III
DOS SERVIÇOS Dm REOEPÇÃO, DESEMBARQUE. ,HOSf'EDAGEi\f,
SUSTENTO E EXPEDIQÃO DOS IMMIGRANT·ES

Art. ll7. Os serviços de recepção, desembarque, hosped.agem, sustento e .expedíção dos immigrantes serão eãeetuados
por contada UUlâJ, no porto do Rio dó Janeiro.
Art. 118. Nos portos estadoaes, os aervtços de que trata O'
amgo antecedente tícarão a cargo do Estado interessado" podendo a União concorrer com os auxílíos íudtoados neste capítrilo. mediante mutuo accôrdo,
-" Art. 119. A União auxiliará os Estados nas despezas de
recepção, de-embarque, hospedagem e sustento, si osimmi~·
.grantt;3s tiverem sido introduzidos por cantil, do Governo Pederal, o li si forem expontaneos, achando-se nas condições previstas nestas bases.
Art. liO.Fúra dos casos do artigo antecedente, os serviços
l'eferidos não serão .custeados pela Uniáo, podendo sel-o
porconta dos l~sta,doB, emprezas, associações ou partieulares,
Art. !21.8em prévia Ilcença ofãcíal não é permIttido
a .emprezas, associações, ou particulares, encarregarem-se
dg desembarque de ímmigrantes.
Art. 122. Os auxihos da União, nos casos: do art. U9,COllw
aístirão em pagamento aos Estados' de uma quota previamente
fixada e calculada. em média por lmmígrante, attendeado ás
condições do porto, ao modo de desembarq no e ao tempo de
hospedagem, que não devera ir além de seis dias, salvo
doença do .ímmtzrante ou de pessoa de sua familia.
Paragrapho unlco. Desde que o (Ioveruo do Estado. interessado entre em accôrdo com a União. quanto á, quota, de
que trata este arttco.o sovemo Federal manterá na respectiva
hospedaria um funcclonarlo federal, afim de proceder ao
computo da ímportaneía dos auxilios que tiverem de sal'
pagos, provídeneíar, quando necessarío, acerca do destino dos
immigrantes e prestar as informações de que precisar.
Art. 123.0 traneporte nas vias férreas, maríümas e fíuviaes correrá por conta da União quando os Lnmígr-autes torem espontaneos e o solíeitarem, 'e quando introduzidos. á
custa do Governo Fe .eral, de emprezas, associações ou particulares, ou quando essas vias de commumcação estiverem sob
a administração do Governo Federal.
Art~ 124. A conducção em estradas geraes ou de rodagem,
desde a estação da via ferrea, porto marítimo ou fluvial,
em que o ímmigraute desembarcai', até ao nucleo coíoníal
ou localidade de destí no. será fornecida pela União, si o nucleo
estíver sob sua administração dire.cta. ; e. a eusta dcs Estados,
emprezas, associações ou partíeuíanea, quando estiverem
fundando nucleo, ou houverem promovido (1, ida dos ímmí....
grames.
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Al't. 125. A hospedagem dos ímmigruntes recem-chegados
ao nueleo coloníal ou á situa.ção de destino ficará a cargo da
admínístração do nucíeo ou dos que houveram diligenciado a
ida dos mesmos, quer seja a União, quer os: Estados, empresas
à.ssociações ou partículares ,
AI't. 126. Os serviços de recepção, desembarque, hospedagem, sustento e eon.lucção dos ímmigrantes merecem assí..
duas cuidados da administração publica, sendo elles sempre

cercados de todo o desvelo -e attenção.

CAPITULO IV
DO FAv>:m DE REPATRIAÇÃO

Art. 127. O Governo Federal concederá repatríacão ,
quando solicitada, aos ímmtgrantes agricultores introduzidos
POI' conta da União, si contarem menos de deus annos de
estadia no Braxi], e estlverem nos seguintes casos:
r. Viuvas e orphãos que não puderem absolutamente

prover a sua subslstencln, nem ti verem outros mern broa da
tamllía que lhes sirvam ele amparo.
U. Os que eüeetí vamente se inutilizarem pDI' eufer-mídade íucuravel, ou por desastre soffrído no serviço em que se
empregavam, e não ncarem amparados por outros membros
da familia aptos para o trabalho,
lII. ~sl)Jsa e filhJSmenores de 12 annos da ímmígrante 119
caso supreeítado, si, em verdade, não puderem prover fi., subsls..
tencía da fami lia.
IV. Menores de 12 annos, membros da. família de Immígrantes, nas ctrcumstanclas acima referidas.
Art. 128. Para se conceder repatriação aos ímmtgrantes
nos casos I, UI e IV elo artigo antecedente, é tambem
preciso que tenham ellss vívído habttualmente sob a teeto e
uníco acmno do chefe de familia, cuja falta ou inutilidade
motivar o pedido.
Art. 1~9. Aos ímmigrantes expontaneos, como taes reoonhecídos segando o disposto neste decreto, estando nos casos do
art. 127 eombmado com o ~rt. 128, serã concedida reuatrb,ção,
si solicitada. .
..
Art. 130. Aos ímrnigzantes nas condições dos tres artigos
antecedentes, que quízerem voltar ao paíz de origem, o
Governo r'ederal coneederá passagens de 3'" classe até ao porto
mais próximo de destino e o auxilio de 50$ a 200$, conforme o
numero de pessoas da ül;milia e o percurso a fazer, para as
despezas de returno.
Art. 131. Os lotes de ieloras possuídos a titulo deftnítívo
pelos ímmígrantes que tiverem direito á repatríacno, poderão
ser por elles vendidos ou transferidos em seu proveito, sem
offensa a direitos de teroeíros, relevando-se qualquer debito
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que acaso tanham elles contrahído com a União; a, si o
título for provisorio, conceder~se~ha. autorização para que os

vendam ou transfiram em S:6U beneficio, com os mesmos direi-

tos que lhes assistirem t

TITULO IV

CAPITULO UNlGO
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 132. Serão annualmente concedidos, pelo Governo
Federal, premias de viagem â localidade ou país de origem, a
ímmígrantes que, contando nunca menos de tres annos, nem
mais de seis annos de residencin. no Braztl, estabelecidos como
propríetartos territoriaes, a titulo definitivo, possam ser
classificados entre os mais adiantados e distinctos por seu
proceder, por seus habitas de ordem, moralidade etrabalho.
'
Art. 133. O Governo Federal determinará, todos os annos,
o numero de immigrantes que devam gozar dos premias
mencionados no artigo antecedente e autorizará a escolha,
facultando-lhes passagens gratuitas de ida e volta para. fi,,via.gemo
Art. 134. F&cilitar~se-ha, quanto possível, por interpretes e outros meios, a tracsmíssão o o recebimento da
correspondeneía postal e teJegraphica entre os immigrantes
e seus parentes, ou conbecídos, residentesno estrangeíro-.
Art. 135. A fundação de nueleos colonlaes destinados exclusivamente a agricultores nacíonaes s6 será realizada pela.
União, quando a necessidade publica o exigir 60 Estado
interessado não os puder organizar, devendo, em todo caso..
entrar este com parte da dcspeza,
Art. 136. O Governo Federal empregará os meícs meceasaríos para tornar largamente conhecidas no exterior, as vantagens naturaes, a multiplicidade de recursos e facllidade de
vida que o Brazil offerece aos indívíduoe laboriosos que
queiram empregar a aetívídade em qualquer ponto do seu
territorio.
. Al't. 137. PaI'a. plena o fiel execução deste decreto serão
expedidos os actos complementares e as ínstrueçõea que forem.
mister.
Art. 1~8. Revogadas as dtsposíções em contrario.
Rio de Janeiro, 19 de abril de i907. - Miguel Calmo..
du Pil! e Almeida.
>
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DECRETO N. 6456 - DE 20 DE ABRIL DE 1007
ApPl'ova o plano de viação rer-rea, realizando a ligação' geral
dos Estados do Rio de Jaucieo , Minas Gera.es e Esplr it o
Santo.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Bl'azil,
attendeudo ao que requereu a Ttie Leopold"Ína Raflway COin1Jw'.'l'Y,
Umitecl, e usando da autorização constante do n. XIX. do artigo
35 da lei n. 1617, de 30 de dezembro de 1006, decreta:
Artigo uni co. Ficam approvadas as clausulas que com este
baixam assígnadas pelo Mínístro de Estado dos Negocias da.
Industrta. Viaçã» e Obras Publicas, J?i11'a execução do pla~o de
viação férrea, realizando a ligação geral dos Estados do RlO de
Janeiro, Minas Geraes e Espirlto Santo, e marcado o prazo
ímprorogaveí de dous aunos para conclusão dos respectivos
trabalhos.
Rio de Janeiro, 20 de l1bl'il de 1907, 190 da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Jligt{el Calmon clt! Pin e Atmet'da.

Cla.usulas que acouupanh'''ll'J'(J; o
n.

64U.6~

cãecu-c.t.o

desttl.. dat!\t

1

A Ttie LeopoZdina Ra-itway Company, UI}~ited,obriga-se a executar,
na forma. das presentes clausulas, o plano de viação ferrea,
realizando a ligação geral dos Estados do Rio de Janeir~, ~Jinafj
Geraes e Esplríto Santo, c a concluir os respectivos trabalhos
de construcção no prazo maximo do dons (2) annos, contados
da data da (1'l1prOVtl,ção dos estudos deünítivos da primeira secção.
li

Pal'a cumpruuento do disposto na clausula I, a companhia
adqulrtra do, Governo do Estado do Espirito Santo, por compra,
a Estrada de Feno Sul do l']spirito Santo, e construirá o seu
prolongamento até á estação Muniz Freire, na Estrada de
Ferro de S:.mto Eduardo ao Oachcelro do Itapemu-im, iniciando
os respectivos trabalhos de oonstrucçâo dentro de dous mezes,
da. data da approvação dos estudos da la secção.

m
Fica fixado o prazo de doze mezes, a contar desta data,
para a revisão completa e apresentação ao Governo dos estudos
definitivos do trecho de Mathílde a Muniz Freire, obrigando-se
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a companhia a apresentar xíentro rle seis (6) mezes qs estudos
dos trinta (30) primeiros ktlometros, e os re~tantes. suecessívamante,
1)01' secções nunca inferiores a vlllte(20) kIlometros.

A companhia- fará proceder aos estudos do ramal, que

também se G.lbriga a construir, do ponto mais conveniente
desta linha. para. o Estado de Minas, apresentando (;8 estudos
de reconhecimento á approvação do Governo, dentro de seis (6)
mezes da, data da publicação das presentes clausulas, ~ os
deflnítívos doze (i2) mezes depois ele approvados os de reconhecí-

menta.
iV

A Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo, com .08e1.1
pl'olongamentoe ramal, ficará incorporada á rêde geral da
TheLeopoldina Raitway COYnpany, li1nited, como tal, sujeita ao
estatuído nos contraetos em vigor entre esta co Governo
Federal e, consoguíntemente, subcrdínadu ú sua immediata fiscalização.

v
..r\. companhía concorrera, para as despezas de fiscalização
das novas linhas, a que se referem as presentes clausulas, com
D, ,importancia de seis contos de réis (6:000$) annualmente, 1'000Iludo] ao 'l'hesouro por semestres adeantados.

Vi

São applicaveís às linhas de que tratam estas clausulas
todas as disposições do regulamento approvado pelo decreto
n, 1930 de 2.6 de abril de 1857, concernentes 1.t pulícia e
segurança das estradus de feITO, 0, Igualmente, as dos que
vierem a ser estabelecídos em bem da regularída.lo destes serviços, no que não contravíerem às presentes clausulas,
VII

A The Leopoldina Railtoay Oom,pany, limiled,obrigarse a estabelecer, para toda a sua rêde, o serviço de trafego mutuo com
as estradas do ferro .e emprezas de navegacão, a que for
applíeavel, c, bem assim, com ~l; Repartição Ger-al dos 'I'elegraphos, mediante as condições que rorem approvadas pelo Governo
Fcderul.
Viii

A companhia, de accôrdo com as leis c rezulamentos
aduaneiros em vigor, gosarã, durante trtnta (30) annoa, de isenção de
direitos de. importação, inclusive os de expediente, para os
materlaes destinados aos servíeos deconstrucção d03 prolongamentos e ramaes, autorizados pelo Governo Federal, bem
como á conservação e movimento elas linhas em trafego, sendo
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que este f<1 vor não se tornará effectívo sínão depois que a
cornpanhia provar que adquiriu, por compra, a Estrada de Ferro
Sul (la Espíclto Santo.
§ L D Si. ao fim deste prazo, não houver a ronda brutn
da companhia attingldo, para a extensão das linhas aetualmonte em trafego, a média de dez. contos de réis (10:000$) por
kilometro, será, mantido o favor da Isenção de díreítos, dentro
dos: quinze anuas consecutivos. até que esta média, de ronda
bruta. se torne eífectíva.
§ 2. D Fica entendido que a. isenção de direitos de i111~
pOl'taçn.o não abrange as taxas para melhoramento de portos,
que, pela natureza diversa, não podara. ser relevadas, nem consideradas como inclusas naquellas.
IX

Pelo não cumprimento
qualquer outra faltn" para
especial, o Governo imporá
contos de réis (500$ a 2:000$)

das presentes clausulas, Ou por
que não se haja eommínado pena
multas de quinhentos mil réis a deus
e o dobro na reincidencia.
X

caducara, de pleno' direito, independente de aceão ou
iuterpellação judicial, a presente concessão, si não estiverem
terminados os trabalhos de oonstrucção do trecho de Mathilde a
Muniz. Freire dentro de dous annos e meio, da da.ta da assígnatura do termo de contracto da, presente concessão.
XI

Para 1'8stituíção da ímportancía dos direitos aduaneiros,
que a companhia teria de pagar sem a isenção concedida
ex-vi da clausula VIII, entrará esta para o Thesouro Federal
com as seguintes quotas, annua.lmente, calculadas sobre a
renda bruta da linha da Víctorta ao Cachoeiro do Jtapemtrím:
a) quatr-o por cento (4 %), quando a renda. bruta attingil>
a oito contos (8:000$) por kilometro, c emquanto for ínferíor a
dez contos (10:000$);
b) seis 1)01' cento (6. %)'. quando a renda bruta, ,attingir a
dez contos (10:000$) por ktlometro, o emquanto fOI' inferior a
doze contos (12:000$) ;
c) dez POl' cento (lO %), quando a nenda bruta attingir
ou exceder a quinze contos (15:000$) por kilonn.tro.
Paragrapho uníco , Terminada a restituição' integral dos
díreítos aduaneiros, nos termos desta clausula, pagará;; a companhía ao Governo da União a quota anuuat de cinco por cento
(5; Y~') sobl~e a l'endabruta da. linha mencionada, desde que
attinja ou' exceda a quinze contos (15:000$) por kilonmtro',
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XII

Caducará, de pleno direito, sem dependeneía de acção ou
ínterpelleção judicial, esta concessão, si, dentro de seis meses
da. data da publicação deste decreto no Diarío Official, não se
achar uttímada a compra da.E'3trada de Fel'l'O Sul do Espírtto
Santo; ou si, no prazo de 30 dias, a contar da mesma data, não
houver a companhia asslguado o termo de contracto desta
concessão,
Rio de Janeiro, 20 de abril de 1907.- Mígtlel Calmon âw
Pi/i, e AlYneída,

DECRETO N. 6457 -

DE

22

DI' ABRIL DE

1907

Abre ao Míntater ío da Justiça e Neg ocíos In ter iorea o credito
e s traor dí narlo de 9:000$ para pagamento de gratificação
a dons auxl li ares do Supremo 'I'r ibunal tredeeal .

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Braztl,
usando (la autorlzação contida no art. 3 do decreto legislativo
n, 14(3ü, de 8 de janeiro do anno passado, c ouvido o Tribunal
de Contas. nos termos do art. 70, § 5°, do regulamento approvado pelo decreto n. 2409, de 23 de dezembro de 1896, resolve
abrir- ao Mínísterío da Justiça e Negocias Interiores o credito
extraordínario de 9:000$ para occorrer ao pagamento, no corrente anno, da gratificação de dous auxílíares, em commíssão,
para o serviço especinl da publicação da jurlsprudencla do Supremo Tribunal Federal.
Rio ela Janeiro, 22 de abril dalg07, 19' da Republíca ,
Q

AFFONSO AUGUSTO 1'10REIRA PENKA.

Augusto Tal:a1'es de Ly?yt.

DECRETO N. 6458 -

DE

22

DE ABRIL DE

1907

Ahre ao Min is te r io da Justiça e Negcclos Interiores o credito
de 23i:160$H9, suppl.emen tar á ver-ba n. 38 do art.2° da
lei de or camento do exé r cici o de 1907.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazíl.
usando da autorização concedida pelo art. 6° do decreto legislatívo n., 1645. de 10 de janeiro ultimo, resolve abrh- ao Ministerío da Justiça e Negocies Interiores o credito de 231: 160$119.
supplementar á verba n. 38 do art. 2' da lei de orçamenio do
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oxercíclo de 1907, para Decorrer ao augmento de despeza proveniente da reforma do Corpo de Bombeiros, de que trata o
refer-ido decreto TI. 1645, sendo ~06: 589$475 paro, o pessoal e
24:'570S()44 para o material, de accordo "com a demonstração
junta ."
Rio de Janeiro, 22 de abril de 1907, 190 da Republíea .
AFFONi:;O ArorsTú ~ioREmA PENNA.

Al!{jt<sto Taxares de LY1Yl.

DECR!~TO

N. 64::;9 - DF. 22

VE ABRIr. DE

i 007

Abre no Minis te ric da Justiça e Negocios Interiores o credito
de 1.121.:727$763, s upp lementa r

a

ve rb a n. 15 do art. 2°

da lei de orçamento do exer-clcto de 1907.

o Presidente da Republíca dos Estudos Unidos do Brazil,
usando da autortzaçâo concedida pelo a.rt. II do decreto Iegislativo n , 1631, de 3 de janeiro ultimo, resolve abrir ao
Mlnisterlo da Justiça c Negocias Interiores o credito de
1.121:727$763, supplementar á verba n, 15 do art. 2° da Ici de
orçamento do exercício de 1907, de aecordo com a. demonstração junta, para Decorrer ao augmento de despesa proveníente
da reforma da Secretaria da Policia e do Serviço Policial do
Distrlcto Federal, de que tratam o. decretos M. 6430 e 6440,
de 30 de março deste anno ,
Rio de Janeiro, 22 de abr-il de 190i, 190 da Republíea.
AFFONSO ACO'(7STO :tl'1on,E!Rcl,. PEN;s"A.

Augt!,s(o Tacares de LYi'«.

Demonstração do credí.to pr'ecíec par'a o auçmento de despesa
com a r-efor-ma da Secretaria da Policia e do Serviço
Policial do Districto Federal de que tratam os decretos
ns. 6439 e 6440, de 30 de março de 1907.

Importancía d e s ~
pendida eom o

pessoal,no poriado de 1de janeiro
a 2 de abnll de
100i.Tabellan.1.

201:206$i36
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Importancía fi.... despender-se com o
pessoal. a contar
de 3 de abril a

31 de dezembro
de 1907. rabena
n, 2
1.233:514$335
"Material. 'I'abella
n. 2...
474:600$0001.708:114$3551.909:4118091
A deduzir:
Creditas votados na
verba n , 15 da
loi de orçamento
do excr-c icto do

1907 :
Repartição da Policia
, ..
Secretaria
.
scventes (pessoal
sem nomeação).
Gabinete medico ..
Dito de identificação e de estatía-

tíca-

6:000$000
36:060$000

, ..

18:450$000

culos.•'•........

li: 100$000

Inspecção de vehíj

575:2138328
104:800$000

n s p e o t or a de
agentes
.
í

3:000.~000

755:523$328

Casa de Detençâo

Pessoal de nomeação
.
Pessoal sem nomeação
.
Credito preciso ....

12:800$000
10:360$000

32:160$000

737:683$328
1.121 :727$763

Primeira Secção da Dlrectoria de Contabilidade da secrctaría da Justiça e Negocias Interiol'ús,22 de abril d61907.Carvalho e SOH:m, direetor <lo secçã-o, ínter-íno.i-- J. Bordini.
director geral.
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TABELLA N. 1
Demonstração da deapeza feita com a Repar-tdçâo de Policia,
Secretaria, Gabinete, Deposito da Polícía e Casa de Detenção, de accordo com a taueua explicativa -dc or'camenüo
do exer'ctcío de 1907, verba n , 15, no per-todo de 1 de
janeiro a 2 de abril do corrente anno ,
Venciment o
annna l de
cada eropre g a d o
pela tabella expl icati vu

Despesa na
classe de i
de janeiro
a 2 de abril
de 1907

Total

PESSOAL

Icepartíção da Policia

1 chefe ele policia ... 15:000$000 3:833$333
3 delegados auxiliares •.....•••.•.• 9:000$000 6:900$000
20 delegados de circumscrtpções urbanas.••..••.... 6:600$000 33:733$320
8 delegados de eírcumscr p
es
suburbanas ...•. 3:600$000 7:360$000
3 escrivães de delegacías auxiliares 3:600$000 2:760$000
20 escrivães de delegacías urbanas .. 3:600$000 18:400$000
8 escrivães de delegacías suburba1:866$666 3:816$280
nas..•..........
107 ínspectores urbanos 1:800$000 49:220$000
57 ínspectores subur1:440$000 20:976$000
banas .•.•••.•...
6 escrivães em disponíbílídade , (Não
houve alteração.)
í

ç

õ

.......... ..........
-----

-----

146:998$933

Secretaria

1 secretario ..........
6 oíliciaes ......•.....
5 esorípturaríos......•
7

amunuenses.........

5 praticantes ....••...
Executivo- 1007

7:200$000

4:8=0
3:6
O
2:6oof&00
I :200 O

OO
l:ia°096
7:3,9
4:
000
4:65=4
1:53,60
S9

xcros
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1 tnesoureíro .........
1 porteiro ............

8 contínuos....... .'....
2' auxiliares da polícia
dp porto.. (Não
bouve alteração.}
3 telephonistas........
Para quebras ao
thesoureíro. (Não
houve alteração.)
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4:800$000

1 :226~666

1 :800~000

3:680$000

1:800$000

1:380$000

2:000~000

511~109

----26:782$193

Pessoal sem nomeação
(3

serventes...........

1 mestre de lancha, 9$
díartos. (Não houve

1:000$000

1:533$324

alteração.)
1 machlnísta, fi;;; diarios" ' (Não houve
alteração. )
1 foguista. 5$ diarios.
(Não houve alteração.)

4
•

m~~~be!~~~ 4~~t7~~
alteração. )

O(~binete

-----

28:315$519

1:533$333
7: 666f665
245,.333'

9:445$331

medico

1 chefe...............
5 medicas ............
1 medico toxicologista.

6:000~000

6:000$000
960$000

-----

Gabinete de identificação
e de estatisUca

1 chefe

.

4:800$000

1:226$666

.

2:550$000
2:000$000

1:954$99$
1:533$327

3 encarregados de secção •. ~
3 auxiliares

',_ ~.

0.0"

Deposito da PoUcia

1 administrador

(Não
houve alteração.)
3 auxiliares. (Idem:.)

4:714$991
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Inspectoria de vehicttlO8
I inspector, ..........

I escrevente .... .'.....
6 auxiliares...........

2 400~00
I 500 000
I 200$000

Iwepectoría de agentes
I ínspector ........ -. -. .

3;000$000

613m3
383,' 33
1:839 996

---

2:836$662

766$666

766$666

Guarda civil

ínspector geral. (Não
houve alteraçãc.)
I sub-ínspector. (Idem.)
I almoxarífe. (Idem.)

Pessoal de 11omeaçr.io
do chefe de policia
200 guardas de lll>clas-

se. (llão houve alteração.)
400 guardas de 2a elasse. (Idem.)
·Gratificação ao chefe do
expediente. (Idem.)

Casa de Detenção
I admtnistrador ......
I ajudante. (Não hou-

4;800$000

1:226$666

-1 eseripturarto.......
1 almoxarífe. ('Não

2; 400.3000

613$333

.} medico .•..•.'•••••..

3:600$000

ve alteração.)

I chefe de expediente.

(Não hou ve alte-

racão.)

houve alteração.)
2 escreventes. (Não
houve alteração.)
I enfermeiro.

(Nã~

020$000

houve alteração. )

I roupelro , (Não hou-

ve alteração.)
porteiro. (Não hou-

vo alteraçãc.)

---3:271$108
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Pessoat de nomeaç(lo do
administrado]'

1 chefe dos guardas ..

16 .gnardas .•••.•••. o.

1 cozinheiro. (Nã o
houve alteração.)
1 cocheiro ..••••.•••.
1 servente de cocheiro

1 :40~000
J :OOO~OOO

357$775
4:088$864

1:000$000
930$000

255$554
245$:133

----4:947$526

8:218$634

----20 I : 296$736

Primeira Secção da. Dn-ector-ía de Contabilidade da Secreda Justiça c Negocios Interiores, 22 de abril de 1907.O((:i'1)a~ho e Sousa, director da secção, interíno.-J. Bordini,

tal'j~

director geral.

TABELLA N. 2
Demonsüraçâo da deepeza com. a Secretaria da Policia e com
o Serviço Policial, do Districto Federal, de accordo com a
reforma de que tratam os decretos -ns. 6439 -e 6440,
de 30 de março de 1907, a contar de 3 de abril a 31 de

dezembro do mesmo anno
Vencimento
aunua l de
cada emp r e g a do
pela reforma

Despézana
classe de
3 de abril
a ,31 de de-

zembro de
1907

PESSOAT,

Policia civil

1 chefe de policia ... 24:000$000
3 delegados anxíítal'e-s ......•.•.••. 10:800$000
10 ditos de dístrícto
de 3!\. entrancía.
8:400$000
10 ditos de districto
de 21), entrancia , 7:200$000
8 ditos de distrlcto
de 11\ entrancia.
0:000$000

iW comrníssarlos depo-

licía de I' elàsse.
100 ditos de pcíícía de

2;). classe

24:120$000
62:533$330
53:600$000
35:733$328

4:000$000 89:333$226

.

3:600$000

marítima; .. '.' ..

4: $00$000

1 ínspector 'depolicia.

17:866$666

2ô8:000$00~

3: 573$333

Total
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5 sub-inspectores de
policia marttíma
2 auxiliares de policia

marítima.

3: 000$000

11: 166$665

4:800$000

3:f>73$333

2:400$000

14~:933$280

3:600$000

2:680$000

2:400.$000

3:573$332

789

(Não

houve alteração.)

1 mspeetor de 'segurança Jlublica...
80 agentes de segurança.......... .
administrador do
deposito de presos. (Não houve

alteração. )

3 auxiliares do deposito de presos.
(Não houve alteração. )
I ínspector de vehí-

culos .•......•..

2 escreventes da In-

speetoria de Vehículos
.
10 auxiliares da Inspectoría de Vebiculos .••.•..•...
3 escrivães de delegacias auxiliares
10 escrivães de delegacias de 3t1- en-

trancia
.
escrivães de delegacias de 2(1, entranoía
.
8 escrivães de dele-

2:400$000 17:866$660
7:200$000 16:080$000
6: 000$000 44:666$660

10

4:800$000 35:733$330

gacias .de 1(1, eu-

traneía ......•..

3:000$000 2i :440$000

23 escreventes de de-

legacias .. :
.
28 ofileiaes de justiça.
n escrívães . em dis-

2:400$000 41:093$318
2'400$000 50:026$618

----

ponibilidade.(Não
houve alteração.)
Secretaria

1
4
I
8
I

secretario

otâcíaes.• '

~,

..

.

oütotal de gabinete
escripturarios.:.!.
ofileial archívísta.,

8:400$000 6:253$333
6:000$000 17:866$66.4
7:2.0~20 5:360$000
4:800~wO 28:586$564
6:000$000 4:466$656

945:593$103

l1J0
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12 amanuensee
.
1 thesoureíro .•.•...

I fiel de thesoureiro
4 telephontstas
.
1 porteiro
8 continuas

.

.

3:6001'000 32:160$000
6:000 0004:460$666
2:400 COO 1:786$666
2: 400$000 7: 146$661
3:000$0002:233$333
2:000$000 II :911$056

--------.........

122:237$'7,2

Para quebras ao the-

soureiro.(Não houve

alteração.)

Peseoat sem norneação
6 serventes......... 1:200$000
1 mestre de lancha,
9$ dtaríoe. (Não
houve alteração)
I machíníste., 9$ diarios. (Não houve
alteração. )
.1 Joguista,5$ uia;rios. .
(Não houve alto-

5:359$999

ração.)

4 marlnhei1'úS,4$ diarios cada um.
(Não houve.alteração, )

"....

127:507Ji,7lO>

Gabinete medico legal
l~

medicas 'H'" '.
1 assistente do Iaboratorio
.
o', • • ,.,

7: 200$000 64: 3208000
2:400$000

1:786$6lD6
~--.---

66:106$666

I servente ........ "

1:200$1)(J0

'893$333

Gabinete de identificação e
estatística

I director ...... , ...

1 encare e g-a dtl -da

secção dlJ ~dMti·
fleaeão ••• ,. ~ ••', ..

3 auxiliares. n

,., . . . .

6:'000$000

4:466$666

3:573$393
i,,04O$OOO

66: 999$ü99
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encarregado (esc ripturarío) ela secção de ínfor ma-

ções.....•....•...

4'800$000

3,573$333

3,600$000

5:360$000

tíca ............•
auxiliar (amanuen-

4:800$000

3:573$333

se) ..............
I encarregado (escrtptura rio) da sec ç ão photographíca ...........
auxiliar (amanu-

3:600$000

2:680$000

4:800$000

3:573$333

3:600$000

2:680$000
1:488$882

2 auxiliares (amanu-

enses) ..........
1 encarregado (e801'i·
pturario) da seeção de estatis-

ense) ..........•

continuo ..........

2:000.~000

-----

Guarda civil

inspector g e ra l.
(Não houve alte-

ração.)

1 sub-ínspector, (Não
houve alteração.)
I almoxa r i f e. (Não
houve alteração.)
Pessoal de nomeação do
chefe de policia

200 guardas de !' classe.
(Não houve alteração.)
400 guardas de2' classe.
(Não houve alte-

ração.)

Gratificação ao
chefe do expediente. (Não houve
alteração.)
Casa de Detenção
I administrador .....
I aj udant e. (Não
houve alteração.)

7:200$000

5::360$000

I medico ...... , .....

6:000$000

4:466$666

3J:008$88Ó
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I chefe do expediente.
(Não houve alteração.)
2 esCl'ipturarios.....
4:800$000
1 almcxa r f e. (Não
houve atteração.)
2 amanuenses.. .....
3:600$000
~ escreventes.
(Não
houve alteracão.)
enfermeiro. (Não
houve alteracão.)
roupe iro. (Não
houve alteracão.)
porteiro (Não
honve alteração.)

7:i46$666

í

5:360$000

22:333$332

1 chefe dos guardas..•
24 guardas
..
1 cozínheíro. (Não hOUM

ve alteraçãc.]

.5 cocheiros

.

2:400$000 1:786$666
J :440$000 25:728$000
1:200$000

4:466$605

----31:98i$331

54:314$663

------

i. 233:514$355
MATERIAL

Repartição da Polícia

Objectos de expediente,
liVI'OS, asslgnaturas
de jornaes, revistas,
eneademações e im-

pressões ........•.... 14:000$000
.Aoqulsição de moveis .. 15:000:)000
-Coriducção de enfermos, alienados e cadaveres (Assistencia
Policial)
. 36:000$000
Linhastelegraphícas ou
telephonicas •....••.. 8:000$000
j\btorla! para o gabinete de identificação
e estatlsttca
. 2:000$000
Para custeio, carvão e
lubrrâcantes de Ianchas .........••.•.... 25:000$000
Installação do gabinete
medico legal,

com-

7~13
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prehendendo acquísíção de apparelhos c
mate ríal para. o Iaboratorio e livros para
a bibliotheea........ 34:000$00U
Para compra de mobilias e accessorlos
para a ínstallação da
Inspectoría de Vehi. eulos... ., .. . .. .. . ..
lnstallação da Inspectoria de Policia Maritlma, acqulslção de
mobilias e utensílios.

I: 000$000

6:000$000

Custeio de sete automoveis inclusive r-eparas
. 30:000$000
I

Im pressão do boletim
da Policia
..

Para acqutslção de am-

3:000$000

bulancíus, padiolas,
lanchas, auto moveis e
bicycletas

280:000$000 454:000$000

Casa de Detenção

Forragem, ferragem,
arrelamentos, curativo, remonta e acquísíção de anímaes
e compra de vehículos........................... 20:600$000

474:600$000
1. 708: 114$355

Primeira Secção da Directoria de Contabilidade da Sacre·

tarís da Justiça e Negocios Interiores, 22 de abril de 1907.Carvalho e Sottza, director de secção interino.- J. Bordini,
director geral.
DECRETO N. 6460 Deaap rop r la,

DE

25 DE ABRIL DE 1907

por utilidade publica, a denominada Fazenda
de Mangulnhos ,

O Presidente da República dos Estados.Unidos do Brasil,
usando da autorização (jus lhe confere o art. 14" da lei n, '1616,
de 30 de dezembro de 1906, decreta:
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Artigo uníco, Fica desapropriada, por utilidade publica,
a denominada Fazenda de Manguinhos, onde se aoha o Instituto
Sorotherapl co Federal.
Rio de raneíro, 25 de abril de 1907, 19(1 da Republíca,
AFFONSO AUGUSTO :\JOREIRA PENNA.

Augusto Tacares de LYj·a.

DECRETO N. 6461 -

DE

25 DE

ABRIL DE

1907

Abre ao Minist er ic da Industrial Viação e Obras Publicas o
credito de200:000$para a cons tr uccão de uma ponte sobre
o rio Par-nabyba, que facilite aa commurdcações entre os
iuun í ci p ios do triangulo mineiro e 05 do sul do Estado
de Goyas .

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bi-azil,
de accõrdo com o n, XXVl,lettra b, do art. 35 da lei n. 1617
de 30 de dezembro de 1906, decreta:
Artigo unico. Fica aberto ao Minísterio da Induatria,
Viação e Obras Publicas o credito de 200:000$ para ser applícado {~ construcção de uma ponte sobre o rio Parnahyba, que
facilite as comrnunícaçõos entre os municípios do triangulo
mineiro e os do sul do Estado de Goyaz,
Rio de Janeiro, 25 de abril de 1907, 19' da Republíca ,
AFFOKSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

lJ1iguel Calmon du Pin e Almeida.

DEORETO N. 6462Regula

fi.

DE

25

DE ABRIL DE

1907

situação dos Yíce-Consulados remunerados pelo Thesouro
Federal.

o Presidente da Repuhllca dos Estados Unidos do Brazfl:
Considerando quo é preciso regular a situação dos ViceCousulados nas cidades de Rivera e Mello, no Estado Oriental
do Uruguay c Afvear, ·na Republica Argentina, creados pelo
decreto n, 1636, de 3 de janeiro de 1907;
Considerando que o decreto n. 2194, de 16 de dezembro
de 1895, estabeleceu-que os Vice-Cousulados de igual categoria,
areados pelo ar.t~ $0 da lei n.322, de 8 de novembro do mesmo
anno, ficariam debaixo da [nrísdícção dos Consulados geraes

xcros no PODER

EXECUTI\,O

existentes nos respectivos petizes, ao passo que o decreto
n. 3202, de 26 de janeiro de 1899, determinou que outros
creados pelo art. 12 da lei n. 560, de 31 de dezembro de
1898, se ccrrespondet-larn dtrectamente com

o 1\1ini.st,erio das

Relações Extoriorese o delegado do Thesouro Federal em
Londres;
Considerando que é conveniente sujettnr todo') os ViceConsulados remunerados pelo Thesouro Federal a. um rcgímcn
uniforme e que esse deve ser o determinado pela Consolidação
das Leis, Decretos e Decisões referentes ao corpo consular
brazíleíro para os vlce-eonsules em geral:
Decreta:
Art. 1.0 Todos os více-consules remunerados pelo Thesouro
Federal serão sujeitos á jurisdi'cÇI[o dos consulcs geraes exístentes nos paízes em que estiverem estabelecldos e só caril elles
se eorresponderão para todos -os effeítos, inclusive para a
communícação dos saques dos seus vencimentos, que f,w ão
dírcotamente sobre (I, Delegacia elo referido T11osou1'o em
Londres.
Art. 2.° oontínuam em vigor as disposições dos arts. 2(1,
3', 4' e 5' do decrete n. 2194, de 16 de dezembro de 1895.
Art. 3.(1 Ficam revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro. 25 de abril de 1907, 19' da Republica.,
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA. P.E!\'NA..

Rio-Branco.

DECRETO N. 6463 -

DE

25 DE ABRIL DE 1907

Approva asdausulas para a revisão do ccutunct.c da Ilompa..
n hi a de Estradas da Ferro Noroeste do Br-aaí l e rucdtêcacüo
do traçado Bahur-ú..O uyabá.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Braú],
attendendo ao que requereu.a Companhia de Estradas de Ferro
Noroeste do Brazü e usando das autorisações oonstantesidos
ns.XXV, lettrac,e Xlll, Iettra o, do art. 35 da leín, 1617, de
30 de novembro de 1906, decreta:
Artigo unico , Ficam approvadas as clausulas quecomeste
baixam asslzundas pelo Minístro da Estado dos Negoeios da Industría, Viação '(1 Obras Publicas, para a revísão-de-coutracto
da Companhia de Estl'adas de Ferro Noroeste do Bl'azil, eele-
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brado nos termos do decreto n , 5349, de 18 de outubro de 1904, e
modificação .do traçado Bahurü-Cuyabã ,
Rio de Janeiro, 25 de abril de 1907, 19' da Republioa.,
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA·PENNA.

J.11igHeZ Calmon clu Pin e Alnwida.

Clausulas a que se refere o decreto n. 6463, desta data

A Estrada de Ferro Bahurú-Ouyabã, objecto do contracto vigente da Companhia de Estradas de Ferro Noroeste do Brazil,
celebrado nos termos do decreto n. 5349, de 18 de outubro de
1904, terá o seu traçado alterado, a partir do kilometro 309,
de modo a terminal' em Oor-umbã, procurando a travessia preíerível daria Paraná nas immedíações da corredeira do Jupíã,
e passando por Aquídauana ou por outro ponto maí , conveniente no
curso francamente navegável do rio Aquidauana, ou de affluente

seu.

n
São concedidos, 'Para os fins deste coutracto, os seguintes
favores:
1. o Privilegio por 60 annos, contados da presente data, para
a construoção, uso e goso da estrada. do ferro mencionada.
2. 0 Isenção de direitos do importação sobre os materiaes
necessarlos ao estabelecimento da mesma estrada de ferI'o e suas
dependencías, bem como sobre o carvão de pedra indíspensavel
para o respectivo custeio.
Esta isenção não se fará effectíva emquanto a companhia
não apresentar no Thesouro Federal ou na Delegacia INscal do
respectivo Estado a relação dos sobreditos objectos t especificando a.
correspondente quantidade e qualidade, que aquellas repartições
fixarão annualmente, conforme as instruoções do Mínísterío da.
Fazenda.
Cessará o favor, ficando Os companhia sujeita: ,á restituição
dos direitos que teria de pagar o á multa do dobro desses direitos,
imposta pelo Ministerio da Industría, Viação e Obras Publicas ou
pelo da. Fazenda, si se provar que ella alienou, por qualquer
titulo, ohiectos importados, sem que a isso precedesse licença
daquellea Ministerloa e -pagamento dos respectivos direitos.
3.° Direito do desapropriar, na fórma da lei, os terrenos do

domínio particular, predtcs o bernfeitorías que forem precisos

para o leito da estrada, estações, armazene e outras dependenelas necessarías ao cumprimento das presentes clausulas,
4.° Garantia. de juros de 6% 'ao anno, durante 30 annos, ,sobre
o capital que for empregado, até ao maxímo correspondente a
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30:000$ por kílornetro, em uma extensão de linha. correspondeate
ao trecho cornprehendido entro Bahurü e a cídude de cuyaba, nos
termos da, clausula XXXIII.
lI!

o povoamento das terras margtnaes ou proxímns (t estrada
devera SOL' emprehendído e activado pela companhia, independente de qualquer íníoiatíva do Governo Federal ou dos Estados,
de associações ou de parttculares.
§ 1.0 O povoamento effeetuar-se-ha mediante fi, localização
definitiva. do famí lias de ímmrgrantes, habituados a trabalhos de
agricultura. ou de lndustrla agro-pecuaríu, como proprletarlos de
lotes regularmente medidos o demarcados, situados á margem
ou dentro da zona de 20 k ilornetros para cada lado do eixo da
estrada, formando nuc1808 ou Jínhas coloniaos, isto é, estradas de
rodagem ladeadas de lotes.
§ 2. 0 A escolha das localidades mais apropr-iadas aos núcleos
obedecerá .a prévio estudo de todas as círcumstauctas esaencíaes
ao seu desenvolvimento, attendendo-se, especialmente, á benignidade do clíma e salubrídade : abundancía, qualidade e dísn-ibuloão
das aguas j condições orographtcas, natureza c fertilidade das
terras e sua aptidão productiva ; extensão em martas, capoeiras,
campos e culturas ; área' díspouivel e tudo quanto seja de interesse
para mais proveitosa eolloeação de immigrantes estrangeiros.
§ 3.° A escolha das localidades, feita pela companhia, fica sujeit'1 a estuda e informação do respectivo engenheiro flscal, exame
o acceítação do Governo Federal.
. §. 4.° O plano geral, comprehendendo a divisão das terras
em lotes, área destes, 8Btradas de rodagem e caminhos vícínaes
por eonatruir, e typo de casas para os immigrautes, será, submettido pela companhia á approvação do Governo Federal e
executado na conformidade do que for approvado, sob pena de
não serem prestados os auxtlíos e favores, de que trata o § 17 da
presente clausula.
§ 5.° As terras necessarias para os núcleos ou linhas colontaes serão adquiridas pela companhia, por compra, concessão,
ou accôrdo com 08 Estados ou com os propríetartos, podendo,
quando necessarlo, realizar-se a desapropriação, de aecôrdo com
a disposição constante do n. Xl!!, lettrab, do art. 35da lei n.1517,
de 30 de dezembro de 1005.
.
.
§ 6.° Em cada lote, nas proximidades da casa de morada, a
companhia fará preparar o terreno para as primeiras culturas.
§ 7. 0 Sempre que, a juizo do Governo Federal, a situação
do nucleo ou a quantidade de lotes ruraes exigir o preparo de
uma séde, ou futura povoação, a companhia fundal-a-ha com os
competentes lotes urbanos e segundo o plano approvado,
§ 8. 0 A' proporção que os lotes ruraes forem ficando promptos
e servidos por viação regular, serão localizadas as famílias' de
ímmigrantes.
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§ 9. A companhia manterá. pelos rueíos mais convenientes
ao seualcance. um serviço de propaganda no extertor para a
venda dos lotes, devidamente demarcados c preparados, a ímnrlerantes, exercitados em trabalhos do agricultura ou de índnstria. [~gl'o~pccuaria, em ordem a, nos mesmos, virem estaG

beleccr-se.

§ 10. O Governo Federal poderá autorizar ou promover, por
sua conta. a íntroducção de ímmtgrantes destinados aos núcleos,
concedendo passagem desde o porto do paíz de- origem até ao
porto de destino, bem como os meio'; de 'desembarque, hospe-

dagem e transporte até <:t estação mais proxíma do nueleo .

§ 1L O serviço de localização, Inclusive au xillos para o primeiro estabelecimento, correrá a expensas da companhia, que
devorá fornecer aos ímmígrantcs recem-chegados ferramentas e
sementes, e proporeíonar-Ihes, sempre que não houver ínconveniente, trabalhos a salarío na estrada. ou .nas proximidades do
lote afim de se tornar fácil a manutenção dos mesmos, fazendO-lhes, quando preciso, adeantamentos em generos alimentícios
ou em moeda, até á primeira colheita.
§ 12. Os lotes ruraes, com as bemfcltorins quo tiverem, serão
vondídos aos immigrantes, mediante pagamento fI, vista ou a
prazo.
§ 13. Opreço dos lotes e das casas e as condições de paga..
mente dependem de approvação do Governo Federal, que Se reserva a faculdade de exercer aeção fiscal sobre tudo quanto fóI' de
interesse para a prosperidade elos colonos e relativo aos direitos
que lhes são garantidos.
§ 14. A companhia fica obríeada a facilital' o transporte dos
produotos coloníaes, concedendo abatimento ou redueção de fretes.
na razão de 50 % das tarífas em vigor, durante cinco annos, a
contar da data do estabelecimento da primeira famílla em lote
do Ducleo ou da linha coloníal, cuja, fundação se realizar nascon..
díções deste contraeto, ou for emprehendida pela. União ou pelos
Estados, ,por associações ou por particulares, com a localização do
immigrantes estrangeiros, como propríetartos.
§ 15. A companhia proporcionará aos ímmígrantes localizados todos os meios ao seu. alcance, para o melhor, benefi..
ciamento dos productos, animando a creação e o incremento
de pequenas índusmas : promovera o estahcleoimento de escolas
de ínstrucção primaria e profissional gratuita a, de ·campos de
expericncía c demonstração, econstl'uirá templos para o culto
reggioso professado pelos immígrantes,
§' 16. Os "immigrantes estrangeiros, como os nacíonaes, go..
sarão de: inteira liberdade dentro da lei e nenhum genero de.
cultura, de commorcio, ou índustría, lhes será vedado.. desde
que não seja contrario á .segurança,â saude e aos, costumes

publícos,

§ 17. O Goveruo Federal concederá. a tltulode auxilío.ios
seguíntes :premias a. 'companhia sieífeCÍ,U8sl', com regu.lal·id~de;
a Iocalíaação de: ímmigrantee, corno propríetaríos, nos termos
deste eontracto :
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l°, até 200$, por casa construula em lote rural, uma vez
que seja de typo offlclalrneute approvado e pertença á familia
de ímmígrantes ,
2°, por família ,d.e i.l1lm~gr8:l1tes, lnêroduzida do estrangeiro
á custa da companhía, e nao Já residente no paiz , localízada
em lote rural:
a) aM- 100$, quando a família contar seis mezes de loca...
Iizada ;
b) até 200$, quando a família estiver ha um anuo localizada
e houver desenvolvido a cultura ou creação com animo do C011;.,
tmuar :
.3< até 5:.000$; por grupo de 50 lotes ruraes, oceupados 1)01'
famllías de ímmígrantes, que, no mesmo núcleo, c dentro de
dous annos após effectiva localização, houverem recebido os
titulas definitivos de propriedade dos respectivos lotes.
§ 18. Quando os immigrantes não forem introduzidos do
estrangeiro á custa. da companhia, obriga-se elJa a Ioealieal-os
nasimesmas condições dos que, houver introduzido, mediante a
concessão dos premias dos DS. 1 e 3 do par-agrapho antecedente.
§ 19. E' licito á companhia obter dos Estados interessados
quaesquer outros favores e auxilias, além dos que constam do § 17.
§ 20. A companhia sujeita-se ás medidas regulamentares
ínsütuídas ou mandadas observar pelo Governo Federal, em bem
do serviço de colonização.
§ 21. O Governo Federal obriga-se a. solícítar dos governos
estaduaes cessão gratuita á empresa das ternas devolutas margínaes ou proxímas á estrada, para serem colontzadaa.nos termos

deste contracto.

§ 22. 03 auxílios prestados á companhia pelo Governo Federal, para o povoamento das terras comprehendidas na zona
privilegiada da estrada, serão limitados na me-dida dos recursos
para este fim consignados no orçamento.
§ 23. A companhia apresentará, para cada secção de, 150
kílcmetros de estrada, o plano geral de organização de cinco
nucleos coloníaes, tendo no mínimo cada um . 100 lotes ruraes,
apropriados à agrícultut-a ou á industria agro-pecuaria.
Os prazos para preparo e constituição deftnítiva destes nucleos serão de tres annas,· a contar da terminação dos da clausula v;
§ 24. Pela falta de cumprimento do disposto no paragrapho
auteríor o Governo imporá á companhia a multa de 20:000$. e
o dobro na reineídencía.

IV
Dentro do prazo de seis mezes, contados da data deste decreto,<1 companhia apresentará ao Governo estudos de reco-

nhecimento, que o habilitem afixar os prineipaes pontos de
passagem da linha, desde o kilometro 309 até corumba.
Paragrapho uníco, Deverão, constar desses, estados os. traçados aproveita veisda linha, a que se refere a descrípção da
zona percorrida, as distancias a altitudes approxímadas,
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v
Os estudos definitivos e o orçamento da estrada .sorão apresentados á npprovaçâo do Governo por secções, a partir de cada
um dos extremos, por onde forem atacados os trabalhos, com exteusão nunca íntei-íor a 150 ktlometros, comprehendidos entre pontos
obrigados de passagem; fica marcado o prazo maxímo de seis
mezes contado da data de approvação dos estudos de reconheoímente para apresentação dos. de duas secções; os das secções
seguintes serão apresentados de modo a satisfazer o disposto no
período subsequente,
Para os effeitos da garantía de que trata a clausula XXXIII,
a extensão da linha a construir em cada. anuo será fíxada
pelo Governo, 'tendo-se em vista as difâculdades da execução,
após a approvação dos estudos definitivos de cada secção, obrígando-se a companhia a construir no mínimo 300 kilometros
por anuo, sendo 150 kilometros para cada um dos extremai; devendo o trecho de Bahurü a Aquídauana ou a outro ponto mais
conveniente no curso navegável do rio deste nome ou de affluente
seu, ser entregue ao trafego até junho do 1910. Os trabalhos de
coastrucção da pente comprehendída entre este ultimo ponto e
Corumbá serão encetados logo que aquelle trecho seja entregue ao
trafego.
Constarão taes estudos dos seguintes documentos:
1. o Planta geral da linha e perfil longitudinal com índlcação
dos pontos obrigados de passagem.
O traçado será tndlcado por uma linha vermelha e continua
sobre a planta geral, na escala de um por 4.000, com. indicação
dos raios de curvatura, e a configuração do terreno representada
por meio de curvas de nível equídístantes de tres metros: e bem
assim, em uma zona de 80 metros, pelo menos, p<1ra cada lado,
os campos, mattas, terrenos pedregosos, e, sempre que fôr possível,
as divisas das propriedades particulares, as terras devolutas e as
minas.
Nessa planta serão indicadas as distancias kücmetncas, contadas do pauto de partida da estrada de ferro, a extensão dos
alinhamentos rcotos, e bem assim a origem, a extremidade, o
desenvolvimento, o raio e o sentido das curvas.
O perâl iongitudinai será feito na escala de um por 400 para
as alturas, e de um por 4.000 para as distancias horizontaes,
mostrando, respectivamente. por linhas pretas e vermelhas o terreno natural e as platafol'mas dos córtes e aterros. Indicará por
meio de tres linhas hortzontaes, traçadas abaixo do plano de comparação :
1. As distancias kilometricas, contadas a partir da origem da
estrada de ferro.
11. A. extensão e inclinação das rampas e contra-rampas, e as
extensão dos patamares.
Ui. A extensão dos alinhamentos reetos, o desenvolvímentae
raio das curvas.
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No perül Ioncirudmal e na planta será indicada a posição das
estações, parndas, obras de arte e vías de communícnção
transversaes.
2. o Perfis transversaes lU, escala de um- POI' 200 em numero
sufflcíente para o calculo do movimento de terras.
3. o Projecto (lo todas as obras de arte necessarías para o
estabelecimento da, estrada, suas estações e dependeneías, o abastecimento de agua ás Iocornotlvas, incluindo os typos geraes que
forem adaptados.
Estes projectos se comporão de projecções horízomaes e vertíeaes, e de secçõestransversaes e Iongítudluaes, na escala de. um
por 200.
4. o Planta, de todas as propriedades que tal' necessario adquirir
por meio de desapropr-lação.
5. o Relação das pontes, vlaductos, pontilhões e boeíros, com
as príncípaes dimensões, posição na linha, systema do construeção
e quantidade de obra.
o Tabella ela quautid.ide das escavações necessarías para
se executar' o projecto, com íudtccçõcs sobro a classificação provavel, e bem assim das distancias médias do transporte.
7. o Tabella dos alinhamentos e dos seus desenvolvimentos,
raios das curvas, inclinação e extensão das declividades.
8. o Cadernetas authentieas das notas das operações topographíeas, goodesícas c astronomicas, feitas no terreno.
9. o Tabella por preços compostos e elementares em que se
basear o orçamento.
!O. Orçamento da despeza total do estabeleci menta da estrada,
dividido nas seguintes classes:
L Estudos dcünítivos e locação da Ilnha.
n. Movimento de torras.
Ill. Obras de arte correntes.
IV. Obras de arte cspeciaes.
V. Superstructura. das pontes.
VI. Via permanente,
VII. Estações e edíflcios, orçada cada uma separadamente
com os ncoessoríoe necessaríos, orâcíuas e abrigos de machlnas c
ô.

de

00..1'1'0$.

VUL Material rodante, mencionando-se especíüoadamente o
numero de locomotivas e de vehlculoa de todas as classes.
IX. Telegrapho electrlco ,
X. Administração, direcção e conducção dos trabalhos de
eonstmcção.
XI. Relatorío geral e memoela descriptíva não somente dos
terreno:; atravessados pelo traçado da estrada, mas tambom da
zona mais directamente interessada.
Neste relataria e mamaria desorlpüva serão expostos,c0tn
a possível exactidão, a estatística da população e da producção,
o trafeO'o provavel da estrada, o estado, a natureza e a fertili·
dade los terrenos, sua aptidão para as diversas culturas, as
Executivo __ 1907
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l'iqug.zas mlneraes e florestces, os terrenos devolutas, a posstbíüdade. e conveníencía do estabelecimento de .núcleos coloniaes, os
caminhos convergentes para, a. estrada de inrro ou· os .1'11ma05
que.oonvler construir, e os pontosmais convenientes pa;}:~& estações.
VI
Procut-ar-se-ha dar as curvas o maior raio possivel.O raío mínimo será de 150 metros.
As curvas dirigidas em sentido contrario deverão ser soparadas.por- uma. tangente de 10 metros, pelo menos.
A declividade maxuna sera de 2 0/., limite só admissivel em

casos excepcíonaos.

A estrada scr[~ dividida em secções de serviço de locomotivas.
procurando-se em cada uma, destas uniformizaras condições 'te:chnica.qde· modo a effeetuar o melhor a..proveitamento da força dos
motor",,_
As rampas, contra-rampas o patamares serão ligados por
curvas VêTticâos de raio e dosenvolvímonto convenientes. Toda
rampa seguidm. de contra-rampa será separada desta por um
patamar ele 30 metros, 1)010 menos ; nos tunuois e nas curvas de
pequ.eno raio. se evitará, o mais possível, o emprego de fortes
declives.
Sobre .a..s grandes pontes e viaductos rnetaillcos, bem. cOIQ,o á
enteada dessas obras, se procurara não empregar curvas da.
pequeno raio, aLI fortes declividades, aüm de evitar ao producção
4a:víbraçõeanceivus. ás Juntas e articulações das diversas peças.
- --As paradas e estações serão de prefereneía situadas SObJ;8
porção da linha em recta e de nível.

VII
A estrada será de via singela, mas terá. os desvios o Ilnhas
auxiliares q ue forem necessaríos para o movimento dos. trens.
Adi~tancit1. entre as f<1C8S internas dos trilhos será de lm,OO,
sendo estés, no mínímo, do peso de 26 kiloa por metro corrente.
As dimensões do perfil transveesal serão sujeitas á aplll'ovação

do Governo,"
AS

valletas Iongiüudinaes tarJo as dimensões e declive neces..

saeíos para da.r rprompto escoamento ás águas.

A Inclinação dos taludes, dos cortes c aterros serã fixada em
vísta da aUura destes e natureza do terreno.
VlIl

A.CUlnpanhi:a/ executará todas as cbras de arte e farâtodos
os trabalhos nseeesartoa para que a, estrada, não crê" obstaculc
a;!gi.JitA: aoveseoamento das

o,lltx·as

via,~.

águas apara, que adil'ecção das

d,e communícação existentes não receba sínão as me...
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difíeações mdtspensaveís, precedidas de apprcvação do Governo ..
Os cruzamentos com as ruas ou caminhos publicas poderão SOI"'
supei-lores, inferiores, ou, quando absolutamente. se' nãoposs~
fazer. pOI' outro, modo, de nivel, construínrío, porém, a, compsnüía,
a expensas suas, as obras que os mesmos cruzamentos tornarem;
'neeessarrias, ficando tam bem a seu cargo as despezas com: sígnaes &:
guardas quo forem precisos para as cancelías durante o di-a" o' á
noite. 1101'<1 1 U03se caso, a companhia o' direito de afterar;'a"direcgãodas ruas ou caminhos publicas, com a fim de melhorae 09- crN'Za,..
mentes ou.dímmua- o seu numero, precedendea isso: consentímento
do sovemo o, quando tbr de dírelto.da camara Munieipalç sem.que
possa perceber qualquer taxa pela passagem nos pontos, dsínterseceão.
Exeeutarã. as; obras neóessarías á passagem das, aguas. utilizadas. pana abastecírnento ou para, fins índustnaes. ou. agrícofas:, e.
p;;l'rnhtir(~ quo, com Ienücos fins, taes obras's,o'e11'ectuem em
qualq uer. tempo; desde que dellas não' resulte damno' (Íl, propría
í

e?ftn1tlLl>.
A e'Stl'<.1id'a>de'fer~ro: não pederã impedir a. nayegaçâo1dus·.'::ci:08

eu canaes, e-nesse Intuito as pontes ou viaductcs sobre; os rios. e
canacs terão a capacidade necoasu-Ia para que 11 navegação.uãosojol- ernbamxç'tda.
.
Em todos os cruzamentos superiores ou inferiores com as vias
de eommuuícação ordínar-las o oovomo terá o direito de marcar-a e.Itur... . do') vãos dos vlaductos, a largura destes e a que deverá;
hi:'l,'\l"Cl' entre os par-apertos em relação ás necessidades de círcujae,ãD di1:,vi-a publica que, ficar interior.
Nos cruzamentos, de nível os tri-lhos serão colloeados. sem
aatlencla nem depressão sobro o nível da via de, communíeação. queeortav a estrada- de ferro, de modo a não embaraeaeem a circulaçêo de cavros ou carrocxs.
O eixo da estrada de ferro não devera fazer com o' da, ,via.,dg,
v

eornmuclcação.ordínarta um angulo menor de 45<;,',

O;:; cruzamentos do ntvel terão caneellae ou barreiras paea,
vodarom, durante a passagem dos trens. a circulação- da vla,
de eommunícnção ordínar!a, si esta fOI' nas proxímídades da')
povoações, ou tão .frequentada que se torno nccessarla .esta DI':e....
caução, a juizo do Governo, podendo este exigir, além disto, uma.
011sa de guarda, S31l1pl'0 que reconhecer essa necessidade,
IX

K03 tunneís, como nos viaduetos inferiores, devera haver um

íntcrvaüc livre nunca menor de 1m,50. de cada lado dos trilhos.

Al.ém disso haverã, de distancia em dtstancía, no interior dos
tuuneís, níchos.de abrigo.
As--abertura-s'ci'os'poços'de constrncção e.ventilação- dos; tlIn,neis
s~rão-gual',nBCidas de' um parapeito de- alvenaria de-o d:(}Uir'm~trôs
d'e,a.ltura,cnã·o poderão ser feitasem vias de communícação-ests....

tentes.
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x
A companhia. empregarã materiaes de boa qualidade l1aeXocução de todas as obras e segutra sempre as prescrípções da arte,

de modo a obter construcçõca perfeitamente sondas.

O systema e dimensões das fundações das obra s de arte serão
fixados por occasíão da execução. tendo-se em vista. a natureza do
terreno e as pressões supportadas, por accôrdo entre a companhia
e -o Governo.
A companhia será obrigada a ministrar os apparelhos epessoal necessarios ás sondagens e üneamento de estacas de ensaios,

etc.

Nas superstructuras das pontes as vigas de madeira sõ poderão
ser empregadas provísoríamente, devendo ser substituídas por vígas metaUicas logo que o Governo o exija. O emprego do feno fundido em .longerões não será. tolerado.
Antes de entregues â circulação todas as obras de arte serão
experimentadas, fazendo-se passar c, repassar sobre ellas, com diversa velocidade c depois estacionar algumas horas, um trem composto de Iocomotivas ou, em falta destas, de carros de mercadorias,
quanto possível carregados.
As despesas destas experlcncías correrão por conta da companhía.

Xl
A companhia construirá todos os edificiose dependencías neeessarios para que o trafego se eifectue regularmente e sem perigo
para a segurança publica.
As estações conterão &1..!a de espera, bilheteria, accommodações
para o agente, ar-mazena para mercadorias, caixas de agua.Iatnnas..
míctoríos, rampas de carregamento o embarque de. anímaes, ba..
lanças, relog íos, lampeões, desvios, cruzamentos, chaves, sígnaes o
cercas.
As estações e paradas terão mobilia apropriada.
Os edífícíos das estações e paradas terão do lado da linha uma
pl~taforma coberta, pn.r<1 embarque G desembarque dos passageiros.
A'J estações e paradas terão dimensões de accôrdo COlUa Sua
Importancía. o Governo poderá exigir que a companhia faça nas
estações e paradas os augmentos reclamados pelas necessidades da.
lavoura, commercío e índustrta.

xu
o Governo reserva..se o dlretto de fazer executar pela campa..
nhía ou por conta della, durante o prazo da concessão,. alterações
ou novas obras, cuja necessidade a experlencla haja. indicado em
relação á segurança publica" policia da estrada de ferro ou do

trafego.
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XIl!
O trem rodante compor-sc-ha de locomotivas, alímentadores
(tender), de carros lia 1fi, e 28. classes para passageiros, de carros
eapeclaes para o serviço do Correio, vagões do mercadorias, inclusive os de gado, lastro, freío e, finalmente, de carros: para conducção de ferro, madeira, otc., indicados no orçamento approvado.
Todo o material serlt construido com os melhoramêntos e com..
mcdidades que o progresso houver introduzido no serviço de transportes por estradas de ferro. e segundo o typo que for adaptado de
accôrdo com o Governo.
O Governo POdOI'á prohíbir o emprego do material que não
preencha estas condições.
A companhia deverá fornecer o trem rodante proporcionalmente á. extensão de cada uma das secções em que 80 dividil~a estrada e que, fi, juizo do Governo, deva ser aborta ao transito publico j e, si nesta secção o trafego exigir, fi, juizo do fiscal por parte
do Governo, maior numero do locomotivas, carros de passageiros
c vagões, do que proporcionalmente a ellas cabtam, a companhia
será obrtgada, dentro de seis mezes, depois de reconhecida aquella
necessídado por parte do Governo e della sclente, a augrnentar G
numero de locomotivas, carros de passageiros, vagões e mais material exigido pelo fiscal p01' parto do Governo, comtanto que tal
a~gmento fique dentro dos limites estabelecidos no primeiro po,
rtodo desta, clausula.
A companhia ínconvrã nu. multa ele 2:000$ a 5:000$ por mes do
demora, além dos seis meses que lhe são concedidos para, o ··al.l~
gmento do trem rodante acima referido.
E si, passados seis mezcs mais, além do fixado para augmento,
este não tiver sido feito, o Governo proverá o dito augmento do
material por conta da. cornpanlua.

°

XIV

A companhia 1ieI'<.í obriga{la. a. augrneutar o material rodante da
que trata a clausula procedent3,· eID qualquer época, desde que este
seja insufficicnbpnl'j, attendcr ao desenvolvímento do trafego,
comprehendídos ')3 carros destinados exclusivamente ao transporte
do gado em pé.
XV
Todas (~:3 Indemnlzações o despezas movidas pela consn'ucção,
conservação, tr<l.fogo o reparação da estrada de ferro correrão
exclusivamente osom excepção por conta da companhia.

XVI

A companhia sera obrigada a cumprir as disposições do regulamentada 2G de abril do 1857 e bem assim as de quaesqner outros
que estiverem em vigor ou vierem a ser decretados para a policia,
segurança, fiscalização e estatística das estradas de ferro, des.le que
não selam contrarias as das presentes clausulas.
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XVII

A-companhia será obr-igada .aeonservar com -cuidaduvdurante
"todo o tcmpo.dacop.cessãoe a manter em estado depcderemiper...
feitamentc pneenohcr o seu destino, tlnto a estrada de ferroesuas
depeadencius, como o materral .rodante, -sobpona de multa, -sü:8pen~
são, .de concessão Gude ser ,a conservação feita pelo 'Gover110,ú.·{",ust~L
da.cempanhla ..No caso de inte1'1'U]Jção do trufego.vexeedentede :30
-dias,eo!\secu-tLvús, por rnotív i não Jl.l~ti;fic<Hlo. o -Governo t·,e!t;t o
díreítode impor uma mulsav por dla de interrupção, igual_a;~;j-%,
d.a renda bruta do dia anterior ti, alta, e reatabelecent {} tratego,
eorren-Io as despezas por contada. oompanlúa.
XVII!

A eompanhta entregarã <10 Governo, sem índemniseçãoalgnma,
logo que inaugurar o trafego de cada. secção da estrada, uma das
linhas telegraphíoas que é-obrigada a conseruír em totln. a .oxtcnsãe
4a.estrada, responsabilizando-BoeHa pela guarda dos fios, -po~'t<:s'e
.apparelhos -elccsrícos pertencentes ao mesmo (}OvCl'no.
XIX

Durante o tG111})0 do privilegio o Oo\-'o1'no não concedera outras
testradas.de ferro dentro de urma zona de 20 kílometros para ca~la,
la.do do eixo da estrada e 11;:t mesma 'dirccção desta.•
O Governo reserva-se o direito de conceder outras estradas . quc,
tendo -direcções diversas, possam approxímar-se <3 até cruzar .alinha
eonoedida, comtanto que, dentro da referida zona.,nãorecabarU1
.generos ou passageíros com destino 11 pontos servidos: pelas ,El111as
.da companhta.

XX
A ftscalízacão da cstrad» c d03 serviços a, cal',S'O da companhia
;;'38râ incumbida a um engenheiro fisc;~l e seus ajudantes, nomeados
pelo Governo" devendo a companhia entrar annualmcntc jmra. o
'Thesouro,Fedel'al com 11 quantia de 30:0JO$,pOl'somestres
adeantados, para as respectívas despezas.
O exame, bem como o ajuste de contas da receita e despeza,
para pagamento dos juros garantidos, SC1'Ú, feito )J01' pessoal competente designado pelo Governo.
~
E' li vre ao GOVOl'UO, em todo tempo, mandar engenheiros de sua
.conãanea acompanhar os estudos c os trabalhos da, coustrucção,
afim de examinar si são executados com proâcíencta, methodo e
precisa. activldade.
XXI
Si. durautea execução ou ainda depoísda terminação dos tI'8.balbos se veríâear- que qualquer obra-não foi cxccutada eonjorme
as regeas da -arto, o Governo" poderá exigir da companhíaà sua
demolíção, ou reconstrucção total ou parcial, ou tazel-a por administração, á custa da mesrm companhia.
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XXI[

Umanno depois da. terminação dos tnabalhos 11 companhía
e.itregarãao Governo uma planta c idastral de toda. a estrada, bem
como urna relução da s e;taç3es e obras de <trio, c um quadro
demonstrativo de custo da mesma estrada.
De toda c qualquer alt'~'l'açlo ou aC'lui-::içã,1) ulterior FJcril
tambem 811VÍO.JU. plant» ao Governo.

xxm
Os pl'0ÇO~ dos transportes serão fíxados em l!11'i.lhs approvadas
pelo Govemo, não podendo exceder aos dos' moias ordlnartos de conducção no tempo da organízaçâo das mesmas tarifas.
Aatarífas serão revistas, pelo monos, do 'L,l'eSC'111 tres annos.
XXIV
Pelos preços fixados nessas tarifas a companhia será obrigada
a. transportar, constantemente, com cuidado, oxactídâo e presteza,

as mercadortas de qualquer natureza; os passa.geiro,,> c suas bagadomesticas e outros, e os YaIOl'OS que lho rorem

!NQ'~, osanim.~e~

conüados.

XXV

A. eompauuía poderá faz81' tojos os transportes por preçosinferíores aos das t:1rifu,s approvadasvpolo Govcruo, mas deum-rnodo
geral e sem excepção, quer em jirejutzo, quer em íavor dequem
quer que soja. Estas baixas de fretes se farão effectivas com OOOU":
sentimento do Governo, sendo o publico avisado por moia dc annuneíos afüxados nas estações e insertos nos jornaes. Si a compannía
11zo1' transporte por preços inferiores: aos d<18 tarlfas, som aquelle
prévio consentlnionto, o Governo podera n;pplica,l' a mesma redueção
tt todos os transportos do igual categoria, isto é, perteucentesrã
me .ma -elasse de 't<'l..pifiL. o os ü-etes assim reluzidos não tomarão a
ser elevados, como no Ct\.SJ de pr-évio cousenttrneuto do Governo,
Bem autor-lzução expressa d.eto, avisanIo-se o publico com um rnez,
pelo menos, de anteccdoncia ,
As reducçõcs concedidas a indigentes não poderúo elmo ensejo ;,i,

applicação deste artigo.
XXVI
A companhia obriga-se a transportar gratultamen!e :

1°, os colonos c ímmtgeeutes, suas bagagens, rcrramcntas, 'uten·
silíos e instrumentos agraríos ;
2°·, as sementes. os adubos chímíoos e as plantaa envíadas por
autoridades federaes, estadmes e muntcípaeaou sociedades agricolas, para serem gl'i1t'Joita.mcnte distríbuídas pelos lavradores" e
osanimaes reproductores, bem como os objectosdessínados a exposições e feiras de interesse publíco ;
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3°, as malas do Correio e seus couductoros, o pessoal enearre..
gado por parto do Governo do serviço da linha telegraphíca e o
respectivo material, bem como quaesquer sommas de dinheiro pertencentes ao Thcsouro Federal ou ao Estado, sendo os transportes
effectuados em carros especialmente adaptados para esse fim.
serão transportados com abatimento de 50 % sobre os preços

das tarifas:

1°, as autoridades, escoltas pollcíaee c respectivas bagagens;
quando forem em diligencias;
2°, munição de guerra e qualquer numero de soldados do Exer-

cito e da Guarda Nacional ou da Policia com seus oíâciaes e re-

spectiva bagagem, quando mandados a serviço do Governo aqualquer parte da Iínha, dada ordem para tal fim pelo mesmo Governo.
pelo Governador do Estado ou outras autoridades que para isso
forem autorizadas;
. 3°, todos os geueros, de qualquer naturezo que sejam, pelo
Governo ou pelo Governador do Estado enviados para attender aos
800001'1'08 publicas exigidos por secea, inundação, peste, guerra. ou
outra calamidade publica, bem como os matorlaes destinados a ser..
viços publicas de aguas e esgotos, ínstallações hydró-eleetrieas, e
apparefhos aperfeiçoados para a índustría agrícola, pecuaría e

mineira.

Todos 0.'3 mais passageiros e cargas do Governo Federal ou dos
Estados, não especificados acima, serão transportados com abati..
meuto de 15 '/"
Terão também abatimento de 15 'I, os transportes de materiaes que se destinarem fi, construcoão e custeio dos ramaes e prolongamento da própria estrada e destinados a obras publicas dos
municipios p01' ella servidos.
Sempre que o Governo o exigir, em círoumstancias extraordinarras, a companhia porá ás suas ordens todos os meios de transporte de que díapuzcr,
Neste caso, o Governo, si o preferir, pagará â companhia o que.
forconvencionaào pelo uso da estrada e todo o seu material, não
excedendo o valo!' (~ renda média de período identico nos ultimas

tres anuas.

XXVII
Logo que a renda liquida exceder de 12 o o Governo terá odireito de exigir a reducção das tarifas de transporte,
Estas reducções se effeetuarão, principalmente, em tarifas dífferencíaes para os grandes percursos e nas tarifas dos goneros destinados a exportação.

XXVIII
. O Governo poderá fazer, depois de ouvída a companhia, concessão de ramaes para uso particular, partíndo das estações ou de
qualquer ponto da Ilnba concedida, sem que a companhia tenhadtreíto a. qualquer índemnízação, salvo si houver augmento eventual
de despeza de conservação,
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Todas as obras deflnitlvas ou provisorlas, necessarías para se
obter, neste caso, a sogurança do trafego, serão fcitàs sem onus
para a -companhía.

XXIX

Na época. fixada para a terminação da concessão a estrada de

ferro e suas dependoncías deverão achar-se em bom estado de
conservação. Si no ultimo quinquonnío da concessão da estrada
estafar descurada, o Governo t81'{~ o direito de applícar a. receita,
naquelle serviço.
XXX

o Governo terá. o direito

do resgatar a estrada depois de decor-.

ridos 30 annos desta data.
O preço do resgate serã regulado. em falta de aecôrdo, pelo
termo médio do rendimento liquido do ultimo quinquennío O'
tendo-se em consideração a írnportanoía das obras, material o'
dependenoías no estado em que estiverem então, não sendo esse
preço inferior (10 capital garantido. si o resgate se effectuar antes
de expirar o privilegio.
Si o resgate se eííectuar depois de expirado o prazo do pnví-.
legío o Governo só pagará á companhia o valor das obras o material no estado em que se acharem, comtanto que a somma quo
tiver de despender não exceda ao que se tiver effectivamente em·.,;"
pregado na construcção da. mCBmD, estrada. ,

A ímportanoia do resgato POdOl'{L ser paga om titulos 'lla divida,
publica.
Fica entendido que a. pi-esentevclausula só é appl icavel aoscasos ordínarlos, e que não abroga o direito de desapropriação por
utilidade publíca que tem o Estado.
XXXi
A. presente concessão vigorará pelo prazo de 90 annos, a contar
da presente data.
Findo essa prazo reverterão para o domínio da União, sem
índemnízação alguma, a estrada, todo o seu material, dependencias
e bomfeítorías.

XXXU

A companhia não poderá alienar a estrada ou parto desta, semprévia autorização do ooverno.
XXXliI

E' concedida á companhia a garantia de juros: ele G % ao anuo
sobre o capital que, dentro do maxlrno correspondente a 30:000$
por kílomotro, for fixado e reconhecido pelo Governo como necessarío â construcção de todas as obras da, Unha rerren, om uma extensão correspondente ao trecho cornprehendido entre o ponto 'ini""
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dal-e; a cidade do Cuyabã, para acquísição do respectivo materíal fixo e rodante e outros, linha telegraphíca, compra da: terrenos,
tndemnlzaeão de bemfeitorias e quaesquer despezas feitas antes' e
depois de começados os trabalhos de construcção da mesma es~

trada, ate sua conclusão c acceitação defluitlva, e Ser ella aberta

ao trafego publico.
Si os capítaes forem levantados em paía estrangeiro regulará.
o cambio de 27 dinheiros por 1$. para todas as operações.
§ 1. o O capital a quo se refere a presente disposição sel'~ fl..
xado á vista do orçamento fundado nos p'auos e mais desenhos de
caracter geral, documentos c requisitos necessarlos (~ cxccueãode
todos os tl'abalhos, quer digam respeito ao leito da estrada" quer
as suas obras de arte o ediflcíos de qualquer natureza, ou ge 1'0";
firam <10 material fixo o rodante desta e á, sua linha telegrnphíca,
apresentados ao Governo, de conformidade com a clausula V.
Além desses plano, e mais desenhos de caracter geral exigidos,
a companhia sujeitará a approvacão do üscat por parte do Governo
os de detalhe necessarlos ãoonstruoção <.1<.1,8 obras de arte, taescoms
pontes, viad uetos, pontilhões, bocíros, tunnoís, c os do qualquer
edíflcío da estrada de ferro, um mez antes de dar começo á obra,·e
si, findo esse prazo, a companhia não tlvor solução do fiscal,quoz.'
os.approvando , quer exigindo modífícaçõcs, serão altos consíderados
approvados.
No caso de serem exigidas mo líücacões pelo fiscal-do Governe,
a companhia, será obrlgadn a fazel-as ; si as não flzer, sera deduztda do capital gar-antido a 80111m<1 ga~ta na obra, executada soma,
modíâcação exígtda.
§ 2.° Si alguma alteração for Ielta em um -ou malor numero
dos dítos plancs.idesenhos, documentos e requisites j(1, approvados
pelo Governo, sem consentimento deste, <1 companhia, perderã o dlreíto á garcmtia dos juros sobre o capltal que se tiveI' despendíde
na obra executada, segundo os planos, desenhos e documentos e
111,",i5 requisitos assim alterados.
Si, porém, a alter<l,ção for feita com approvação do Governo e
delta I\'sulhr economia na execução da obra construída segundo a
dítu alteração, a metade da somma resultante desta economta. será
deduzida do capital 'garantido.
-§ 3.° Para os tlns da garantia de juros fica fixada em 1.40.
kilometros a distancia de Baburü a Ouyabã : podendo o Governo,
caso a extensão da, estrada se reduza em virtude da modificação de
traçado, de quo trata a clausula I, elevar, dentro do capital maximo garantido, o maximo de 30: 000$ por kílometro tl.té 35: 000$,
ou mandar applícar o satdo do capital garantido na construeção do
ramal que julgar mais conveniente.
XXXIV

A garantia dejnros far-se-ha effectiva, livre de quaesquerhnpostos, em semestres vencidos, nos dias 30 de junho e 31 de dezembro de cada anno e pagos dentro do terceiro mcz, depois de flndo e
semestre, durante o prazo de 30 annos, pela seguinte fór111a:
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§ 1.0 Emquantodurar a consrrucção das obras osjuposde

e % serão pagos sobre

as quantías que üíverem sídovautorísadas

pelo Governo e .recolhldas a um estabelecimento bancarío para ser
empregadas ·(L medida quo forem necessarias
As chamadas Ilmltar-se-hão ás quantias exigidaspelaconstrl1cção
das obras em cada anuo. Para oste fim a companhia apressntarã
ao Ministerlo da Indcstna, Viação e Obvas Publieas.vno Rio de Ja-

ueiro, dous.mezes antes elo começo das obras, oeeu rospecüvo ar..

imento.vque será funda.. do sobre as mesmas bases em que se .mndou o orçamento .geral que serviu ,pal'f!, a, fixJ.ção doonpjtal garantido.
Decorrido o .primeiro anuo do deposito cessará o .pagamento
·dos juros para a .parte desse deposito que não tenha sido,applicada
na oonstruceão, e emquanto o não for. Os juros pagos durante esse
anuo sobre .a quantia não applicada serão creditados ao Governo e
deduzidos do pl'iInciro,pag,:tmento a fazer-se,
§ 2. o Os jures pagos. pelo estabeleeimentovbancariovsobre as
quantias deposttada s serão creditados á:gttl'antia do Governo e bem
assim quaesquor reudas eventuaos cobradas pela companhia. como
sejam as do tr.insfercncías de acções, etc.
§ 3. o Nos capítaes levantados durante a c.instruccão não sera
incluído o custo do mater íal rodante nem o de machinas e appurelhoa de qualquer natureza necessaríos ao sou reparo e eouservação, o qual sósera lançado em conta para garantia dos juros seis
mezes antes de serem o dito material, rnachínas e apparélhos aclma
referidos empregados no trafego da esn-ada.
§ 4.° Si, porém, convier à companhia levantar maior capital
tio que o Jl8COSSa1'ío ].JM'a as obras de um anuo, poderã .fazol-o,
consentindo o Governo, desde que o deposite no Thesouro Federal
ou na Delegacla e.n Londres, para ser reembolsado á medida
quo a, dcspeza ele construcção exigir o mediante pe.lído dirigido
com antecedencía de 90 dias.
:\"cstc caso os juros garantidos de (3 c
ao anuo scrão.p.igoe
sobre as quantias que iorem depositadas, a contnrrlas datas dos
depositas.
.
§ 5.° Entregue a estrada ou p'H'te dcst. ao ti-ansíto publtco, os
Juros correspondentes ao respectivo capital serão pagos em presença
dos balanç.is da liquidação da receita e dospeza do custeio da .estrada, exhíbidos pela companhia o devidamente examinados pelos
agentes do Governo,
ç

xxxv
A construcção das obras não será interrompida

j

e, si o forpor

lna.is de tres mezes caducarão, de pleno direito, o pr-ivilegio, a gaI

rantía e .maís favores acima. mencionados, independente de acçãe
ou ínterpellação judicial, salvo o caso de força maior, julgado tal
pelo Governo e somente por elle.
Si nos prazos 'fixados na. clausula V não estiverem concluídos
todos 0.'3 trabalhos de construcção da estrada, e esta aborta ao tra~
fego publico, a, companhía pn.gar{L uma multa ele 1 a2 % , a juizo
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do Governo, 1'01' mez de demora sobre as quantias despendidas pelo
Governo. com a garantia ltté essa data ,
E si passados 12 mCZCSl além d03 prazos fixados, não ücarem
cúncl~idos todos os tr<:'tba.lho.s acíma rcrerldos, e Hão _estíver a as·
trada aberta ao trafego publico, ílcn..rão sambem caducos o prí.vílegio,.a garantia é mais favores j(lt mencionados, salvo caso de tOI'Ç'.a,
maior, só pelo Govarno como tal reconhecido.

A perda do privilegio c da garantia de juros e mais íavorea
não será extensiva à parte da estrada que estiver concluída.

Si, terminada a construccão de qualquer trecho, ao companhia
não puder, de prompto, eftectuar novo deposito, por círcumstanoías
superiores aOS seu) esforços, ou pela sítuação precarla do mercado
ande ti verem de ser lançados os novos tttulos, de modo a não ficar
obrigada a acceitar cotação Inferior {~ que lhe é noeessarta para a
obtenção de recursos, com que possa, dar fiel cumprimento (~S clausalas de StU~ concessão, o Governo eoncoder-lhe- ha permíssão para
interromper a construcoão pelo tempo que alle entender SOl' ncceesarío para remoção da dltüéuldade que possa, de momento, perturbar a marcha regular dos trabalhos que a companhia é obrigada
a executar.
XXXVI

As despesas de custeio da estra.. da comprehendom as que so
fizerem com' o trafego do paasagcíros: de mercadorias, com reparos
o eouservação do materinJ rodante, officlnas, estações e todas' as
depenrlencías da via 1'01'1'01, tacs como armazéns, officinas, depositas
de qualquer natureza, do leito da estrada.. c todas as obras <lo arte
ã eüa pertencentes.
XXXVII
A companhia obriga-se ainda;
1. o A exhiblr-, sempre que lhe forem exigidos, os 1ÍY1'OS de reeélta e dospeza do custeio da estrada o seu movimento; pl'estai'~
todos os esclarecimentos o informações quo lhe forem reclamados
pelo GOyerno em relação ao trafego da mesma estrada ou pelos
Governadores dos Estados, pelos üscaes por parte do mesmo Governo ou quaesquer agentes destes, competentemente autorízudcs :
e, bem assim, 11 entregar semestralmente aos supradítos físcaes
um relataria clreumstauctado do estado dos trabalhos em construcção e da estatistica do tra.fogo, abrangendo as despezas.
do custeio convenientemente especificadas, e o peso, volume,
natureza e qualidade das mercador-las que transportar, com
declaração das distancias médias por olla per'corridas,da. receita
de cada uma das estações e da estatistlea de passageiros; .sendo
estes devidamente classificados, podendo o Governo, quando o entender conveniente, índícar modelos para as ínrormacõcs que a
companhia tom de lhe prestar regularmente.
2. Aaccoltar, como definitiva e sem recursos, a decisão
(lo Governo sobre as: questões que se suscítarem relativamente
ao uso reciproco das estradas de ferro que lho pertencerem ou:
Q
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out.ra. empreza, ficando entendido que. qualquer accôrdo quo
celebrarem não prejudicará. o direito do Governo <1.:J exame, das
estipulações que eíféctuarem. o á modificação destas, si entender
que são oftensívas aos interesses do Estado.
3.° A submetter á approvação do Governo, antes do começo do
trafego, o quadro dos seus empregados e a tabella dos respectivos
vencimentos, dependendo igualmente qualquer alteração posterior
de autorlzação e approvação do mesmo Governo.

4

XXXVIH

'Logo que a renda liquida exceder de 8 % o excedente serã
repartido igualmente entre o Governo e a companhia, cessandoesta
divisão logo que forem restituídos ao Estado os juros por este
'pagos.
XXXIX

Para todos os effeítos da garantia de juros, a escrípturação,
quer das despesas do estabelecimento c do trafego, QU31' du receita
da estrada do ferro garantida, será completamente discriminada
da das demais linhas férreas da companhia, mediante bases que
serão approvadas pelo Governo, ou por este estabelecidas, uma vez
que não contrariem as presentes clausulas.
XL

A companhia estabelecerã, ao longo das linhas e á. díst-mcta
íntermedta do 300 kilometros, campos de experlencía e dcmonstração, dn-igidos por pessoal competente e destinados it. Instrucção
dos operarias agrícolas no manejo dos modernos instrumentos
agrár-ios, nas praticas racionaes de cultura de plantas naeíonacs
região, além de euidai- da obte ição de
e exotloas, adaptaveís
plantas e sementes seleeeíonadas, para serem dístribuida..s gratuitamente aos lavradores.
ã

XLl

A companhia obriga-se a admittir e manter trafego mutuo com
as emprezas de víação férrea e fluvial, a que for appltcavel, e, bem
assím, com a Repartição Geral dos Telegraphos, na fôrma da s leis
e dos regulamentos em vigor e de accôrdo com M normas adeptadas, na Estrada de Feno Central do Brazil.
XLII

No caso de desaecôrdo entre o Governo c a cornpanlüà sobre a

íntellígencía das presentes clausulas, será esta decidida )lOI'arbitres

nomeados um pelo Governo e outro pela companhia.
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Sios arbitrús-llomeados não chegarem a accôrdo cada uma,
ias' partes indicJtrá ma-is um nome e a sorte d'csignarà o deserupa-

tador,
XLllI

A companhia, organízada de aceôrdo com as' leis e regulamen..
tos em vigor, terá domicilio legalna Republica, ou representanre

no paíz com plenos e illimitados poderes para tratar e resolver- deftnitívamente, perante o admtmstrativo ou o judiciarlo braztleiro,
quaesquer questões que com ella aqui se suscitarem, podendo o
dito representante ser- demandado, e recober citação íníctalo ontras,
em.que por direíto.se exija- cítacão-pessoal.
As duvidas e questões que se manlíestarom entro: ella.o o no'vemo, ou entre ella e os particulares. estranhas á íntellígencía das.
presentes clausulas. serão resolvidas de uecôr-do com a legislação
brazíleira e pelos tribunaes braetlelrca.
XLiV

Pela inobservancla.de qualquer das presentes clausulas, para
a qual não se tenha. cornmínado pena especial, poderá o Go-verno
impor multas de 200,~ até 5,;000$, eo dobro' na reincídencía.

XLV
Si, decorrrdosos prazos- fixados, com excepção dos. constantes do,
dacla.. usula IH', não quízer o Governo prorogal-os, poderá. declarar caduco o contracto, salvo o disposto no final da clausula

§ 23

XXXV.
XLV!

Os casos omissos nas presentes clausulas serão regidos pela Iegislaçào civil e administrativa do Brazil, quer em relações da com-

panhia com o Governo, quer nas SLIas relações com os particulares.
XLV[(

O contracto devera aorassíguado dentro de 30 'dias. contados da
publicação das presentes clausulas, sob-pena de ficar' sem eífeito esta

revisão.
Rio de Janeiro, 25 de abril de 1907.-31iguet Calmon dt! Pin. e
Almeida.
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DEORETO N. 6464-

DE

29

DE ABRiL DE

1907

.áppr ova , provisoriamente, o regulamento para a Confeder-acão

o

do Tiro Braaflaír o.

Presidente da Republioa.. dos Estados Unidos do Braztl ,

<ia aceôrdo com o disposto no art. 6' da lei n. 1503, de 5

de setembro de 1906, resolvo approvar, provisoriamente. o
regulamento para. a Confederação do Tir'o Brazlleíro, que
com este baixa, assígnado pelo marechal Hermes Rodriguesd-Ui Fonseca, Ministro da. G.uerra.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 1907, lO" da Republíoa.,
AFIIOXSO AUGUSTO MOllE1RA PENNA ..

Hermes

R~

da Fófl,secct'.

RegulaJl:ueni;o para a Conrederação elo
rriro Brazileiro!)- a qu.e se re'f"ere o
deorei;o n. 6464~ de 29 de ab:i:"il
de 1:907

OAPITULO I
F1NS DA CONFEDERAÇÃO DO TIRO BRl~.ZILEIRO

Art. l.' Deaccordo com o decreto legislativo n, 1503,de.5 de
setembro de 1906, fica creada a Confederaçãodo Tiro Brazileiro
dependente do Minísterio da Gnerra e ímmedíataments suhordínada ao estado-maíor do exercito.
Art. 2.' A conrederação do Tiro Brazfleiro <l a reunião de
todas as sociedades naeíonaes do tiro que preencherem e acceítarem as condições estabelecidas no decreto acima retendo e no
presente regulamento.
Art. 3.° O fímda, confederação é methodísara ínstruecão nas
sociedades de tiro; auxiliar e encorajar os: esforços destas sociedades e promover ,[1 fundação de outras em todos os pontos
do terràtono nacional, de modo que cada município tenha pelo
me-nos, uma,
CAPITULO II
DIRECÇÃO E PROPAGANDA

A1't•. 4.,' A dírecção da confederação sera exercida .por uma
eommissiíonomeada. pelo Presidente da Republica e se comporã
da um dIreetor, que exercera o cargo gratuitamente, e de um
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thesoureíro-pagador, ofâclal reformàdo ou eifectivo do exercito,

que terá além dos seus vencimentos a gratificação consignada
.no art. 6'.1 deste regulamento,
parugrapbo uníco, Essa com missão, que será o orgão de
propaganda e de estatistieR, será auxiliada em seus trabalhos
por um secretario e tres amanuenses, todos propostos pelo díreator e nomeados: o lo, pelo chefe do estado-maior do exercito
o os ultimas .pelo commàndo do dístrícto, onde estiver a. sede

da confedoração.
O secretario serà um otllcíal elfectivo ou reformadodo exer.eíto e terá gratificação identica ã. do thesoureiro-pagador ; os
amanuenses serão officiaes reformados ou inferiores do exercito

perceberão além dos seus vencímentos as gratificações con-sígnadas no art. 6° deste regulamento.
Art. 5. o A séde da dírecçâo da confederação sera na Capital Federal; provisoriamente, porém, será estabelecida na cidade do Rio Grande, E.stado do Rio Grande do Snl, onde já.
existem tres sociedades.
Ar\. 6.' Para o custeio da propaganda, cada sociedadeda
,(3

confederação contríbuíra com uma quota mensal que será assim
applícadae l/W para gratíücação ao thesoureíro-pegador, não

devendo esta gratificação exceder de 200$; I/iopara a do secretarío, não devendo exceder da mesma quantia; .i / 10 para. as
dos tres amanuenses, não devendo exceder de 50$, para cada
-um, e 7/ H) e os excedentes dos decímos destinados ás
gratificações, para o expediente da propaganda e da estatísttca,
Art. 7.°Mensalmente as sociedades da confederação envíaeão
á. commíssão um boletim sobre o numero de sacias, contríbuições, estado financeiro, numero dos matriculados nos cursos
11e tiro e de' evoluções, íustruetores, classificações, concursos,
exames e seus resul tados, serviços do utílídade areados e mantidos, o emtim sobre tudo que possa interessar á estatistica.
De possa dessas informações, a commíssão fará organizar

um boletim geral denominado - Boietim da Confederação do
Tiro Braztleíro -, que será impresso e mensalmente remettido
ao estado-maior do exercito, aos commandos dos districtos

militares, aos chefes dos Governos dos Estados e dos municípíos, ás sociedades da confederação, ás bíblíothecas publicas
B aos jornaes editados, no paiz, em idioma nacional.

Art. 8.' Ao director da confederação compete:
a) empregar esforços perante os chefes dos Governos esta-

duaes e muntcípaes no sentido de patrocinarem a ereação de
sociedades e linhas de tiro;
bJ tomecee a quem lhe solíeltm- todas as ínformações para

fundação de sociedades e linhas de tiro e seu runcetona..
mento ;

.. c) apresentar annualmente ao estado-maior do exercito
um relatorío recapítulaudo todos os dados estatfstícos, índí..
cando e propondo as medidas que [ulgar necessarías para des..
envolvimento da propaganda e não estiverem na sua alçada;
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à) ordenar os pagamentos de todas as contas da confederação
depois de processadas pelo secretario.
Art. 9." Ao thesoureíro-pagadoe cumpre:
a) escrlpturar todo o movimento de receita e despeza ;
b) receber todos os dinheiros remetttdos á confederação e
eifectuar todos os pagamentos ordenados pelo director;
c) prestar trlmensalmente, na repartição fiscal maís proxíma, contas do movimento financeiro, continuando porém o
saldo existente sob sua guarda. até o fim do exeroíeío, em que,
pagas todas as contas, será recolhido á dírecção geral da contabilidade da guerra o que exceder de 1:000$000.
Art. 10. Ao tnesoureíro-pagador serão remettídas mensal-

mente, em, vale postal ou carta com valor declarado, pelas
sociedades, as quotas que lhes competirem e que serão aeompanhadas 'de uma guia, da qual será enviada cópia ao dírector,

Art, li. Os saldos annuaes, recolhidos á direcção geral da
contabilldade da guerra, serão applíeados na compra dos pre-

mias instituidos pelo estado-maior do exercito para os concursos que se realizarem em 14 de julho, na Capital Federal,
e a 15 de novembro, nos Estados,
Esses premíos constarão de armas, objeotos de arte ou dí-.
nheíro,

>

CAPITULO III
DAS SOCIEDADES INCORPORADAS A' CONFEDERAÇÃO DO TIRO
BRAZILEIRO

Art. 12. As sociedades da Confederaeâo do Tiro Bl'azilelro,
são agremiações constituidas com o fim de dar aos brasííeírcs,

seus sooíos, o ensino elementar de infantaria e especialmente
o de tiro, e gozarão das regalias concedidas pelo decreto n, 1.503,
de 5de setembro de 1906, e outras estabelecidas nesse regula-

mento.

Art. 13~ Essas regalias são as seguintes:
a) receber o subsidio de 10:000$ do ThesoUl'o Federal, de conformidade com o paragrapho unico do art. I" do cítado deereto ,
b) ter as garantias da lei n. 816 de 10 de junho de 1855,
para a facilidade da acquíslção dos terrenos tndíspensavoís
áS linhas de tiro;
c) ficarem os sacias eívís, que houverem prestado, perante
uma commíssão nomeada pelo chefe do estado-maíor do exercito, exames relativos ao conhecimento e manejo das armas portateia, aescela do soldado e á de secção, obrigados apenas á
metade do tempo do serviço aetívo quando for creado o serviço militar obrígatorío ;
d) concorrer aos premiasdestinados aos concursos a se
realizarem a 14 de julho, na Capital Federal, e 15de nevembeo,
nos Estados;
Exeoutivo - i90'7
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e) receber do. Intendencía geral da guerra. ou dos deposites
desta nos Estados, mediante pedido do estado...maior do exercito
e autorização do Ministerio da Guerra, armamento e munições,
indQmnisando estas pelo J?reço do custo;
f) utilizar com autorízação do commandante da guarnição
os serviços de inferiores e praças do exercito de guarnição na
localidade, para os serviços auxiliares de ínstrucção, armeiros,
marcadores e apontadores, mediante as seguintes gratificações:

Inferiores

»
cabo

»

'/, dia .
1

»

'/, »

1 »

1$."200
2$000
$800
1$500
$600
1$000

Anspeçadas ou {'/' •
soldados
I.
g) ter â sua disposição, para tocar gratuitamente nos dias
de concurso, as musicas militares, de accordo com o comman ..
dante da guarntção,
Art. 14. As condições para encorporação á confederação são
as seguintes:
a) provar ter pelo menos 500 sacias contribuintes, apresentando uma relação nominal dos socíos com indicação da idade,
naturalidade, filiação, estado e preâssão:
b) provar o patrímonío de 5:000$ recolhidos á caixa economíca pelo conselho dírector i
o) submetter á approvação do estado-maior do exercito a
organização, regulamentos, ínstrucção, plantas e orçamentos

para as linhas de tiro j

d) fícar sob a ímmediata fiscalização do estado-maior do
exercito, que deverá ter um representante junto a cada uma das
sociedades;
e) fazer os exercícíos de tiro com as armas portateís regu-

Iamentares do exercito;
f) franquear as linhas de tiro aos corpos do exercito e ás

guarnições dos navias da armada, combinando com os chefes
dessas forças os dias e horas em que devem ficar as linhas á sua
disposição;
g) concorrer para o serviço de propaganda e de estatlstíca
a cargo da eommíssão de que trata o art. 4° com a quota de
1$ por mez e por cada grupo de quatro socios ;
h) manter CUl'SOa theorícos e praticas de tiro, elementares,
e de evoluções de infantaria até a escola de secção j
'I fornecer á commíssão de propaganda o boletim mensal
de que trata Oart, 7'.
Art. 15.. 1l,uallJ.uer sociedade que resolver incorporar-se á
Cenfederação .do Tiro Brazileiro requererá por intermedio do
seu conselho director ao chefe do estado-maior do exercito a sua
inclusão na dita confederação.
Esse requerimento será instruido com os documentos exígidos polo a~t. 14 alíneas 4), b) e o) e com a cópia da acta da as-

ACTOS DO PODER EXECüTIVO

819

sembléa geral em que se declarou acceltnr tudo quanto é exigido
pelo decreto n. 1503de 5 de setembro do 1900 e no presente regulamento.
Este documento, bem como o de que trato a alínea a) do
art. 14, deverá ter as firmas dos membros do conselho dírector
reconhecidas por um notaria.
Art. 16. Os representantes do estado-maior junto ás sociedades de tiro serão ofâeíaes sffectlvos ou reformados do exercito,
não lhes cabendo nenhuma interfereneía na administração da
sociedade.
Art. 17. Ao representante do estado-maior do exercito
cumpre:
a) visar os documentos relativos á instrucção e aos exercicios dos cursos de tiro e de evoluções;
b) acompanhar as Inspecções do armamento e os exames da
munição, cujo registro, bem como os pedidos, assígnara ;
c) verificar quando entender o stoch da 'munição, para o que
requisitará do presidente lha seja facultado esse exame, no qual
será sempre acompanhado pelo díreotor do tiro;
d) dar mensalmente ao estado-maior, pov escripto, conta
de todas as suas observações.
Art. 18. O Presidente da Republiea fará ínspeccíonar
sempre que julgar conveniente as linhas das sociedades de tiro,
suspendendo as garantias concedidas no caso de se verlficar a
falta de observancía das disposições regulamentares.
Art. 19. No caso do dissolução da. sociedade, por qualquer
motivo, e já havendo ella recebido o subsídío.ou parte deste, passarão para o domínio da. fazenda nacional todos os bens moveis
e ímmoveís, devidamente inventariados.
CAPITULO IV
DO FUNCCIONAMENTO DAS SOCIEDADES DA CONFEDEaAgÃO

Al't. 20. Approvados pelo estado-maior do exercito os documentos apresentados, o seu chefe offlciará ao conselho dírector communtcandc-lhe essa approvação, autorizando o func..
cionamento da. sociedade e dando a esta o numero de ordem,
numero que deverá ser applícado em todos os seus documentos.
Ao mesmo tempo o chefe do estado-maior olficiará ao Mi..
nistro da Guerra afim de serem dadas as provídencías sobre o
pagamento do subsídio oomodetermina a lei, communícarã
ao director da confederação do tiro a incorporação da sociedade,
e nomeará o seu representante junto a esta.
Art, 21. Recebida a autorização de funccíonamento, e no
caso de estar prompta a linha de tiro ou de ter á sua disposição
alguma federal, o presidente da sociedade,' depois de ouvir o
dírector do tiro, requisitará do chefe do estado-maíor do exercito armamento e munição.
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Art. 22. O armamento para cada alvo, isto é, para cada.
posto de tiro, será:
2 fuzis Maus~r, regulamentares;
2 clavinas Mauser, regulamentares:
2 rewolvers Girard, regulamentares;
2 rewolvers Nagant, regulamentares.
Este armamento será fornecido a titulo de emprestímo, podendo qualquer das armas, quando inutilizada e devoívída, ser
substituída por outra. A munição será pedida na quantidadejuIgada necessarla, mas sujeita ao criterío do chefe do estado-maíor
• paga prévíamente pelo preço do custo á repartição fiscal
mais proxíma,
Art. 23. O conselho díreetor remetterá, logo que tiver a
sociedade autorização para funccionar, á eommíssão de propaganda, cópia dos documentos mencionados no art. 14, alíneas a)
e c), o nome adaptado e o numero de ordem que recebeu.
Art. 24. Installada a Unhada tiro e prompta a funceíonar,
recebidos o armamento e munição, serão inaugurados os exereícíos.
OAPITULO V
OOMPOSIÇÃO DAS SOCIEDADES DA CONFEDERAÇÃO

Al't. 25. poderão f.zcr parte das sociedade da Confederação
do Tiro Brazileiro:
1. Todos os brazileiros maiores de 21 annos, até 60, no goso
de seus direitos civis e políticos, sabendo ler e escrever';
2.(1 Osjovens de nacionalidade brasíleíra de 15 a 21 annos de
idade, sabendo ler e escrever, si tiverem autorização escrtpta de
seus paes ou tutores.
Art. 26. A pessoa que desejar fazer parte de uma sociedade
será proposta, por escrípto, por dous soclos que attestem a veracidade de suas declarações.
Nessa proposta se declararão por extenso nome, naturalidado, idade, filiação, estado, profissão, domicilio do proposto, que
assígnará também a proposta.
O conselho director acceítarã ou não o proposto, sem appelIação', havendo, porém, direito a esta si o proposto fOI' menor de
30 annos e declarar querer matricular-se nos cursos de tiro e de
evoluções, Neste caso o conselho.dírector- aceeítarã a appellação
e convocará uma assembléa geral, em que o assumpto será resolvida por maioria absoluta de votos.
Art. 27. O socío será. inscripto no livro de registro, onde
tomará. um numero de ordem, que acompanhará sempre seu
nome em toda a escrípturaeão da sociedade.
Art. 28. Todo socío se compromette, ipso facto, a cumpríiem todos os pontos o regulamento da confederação e a concorrer
!Iara o desenvolvimento da propaganda do tiro.
(I
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Art. 29. Qualquer sacio poderá demíttir-se da sociedade:
mas si de novo desejar voltar a ella, será submettído ás condíções do art. 26 e á contribuição de que trata o paragrapho
unieo do art. 31.
A)'t. 30. Qualquer sacio poderá ser eliminado da sociedade
quor por iufracção do regulamento, quer por faltas de ordem
moral.
CAPITULO VI
REOEITA E DESPEZA DAS SOCIEDADES

Art. 31. Os recursos financeiros de cada sociedade se comporão de :
a) contribuição de admissão e mensalidade;
b) subvenção da União, do Estado e do municipio ;
c) donativos de socíos, de sociedades naeíonaes ou de parti'"
culares ;
d) lucro na munição fornecida a titulo de reembolso aos
atiradores nas sessões e nos concursos de tiro, não podendo a,
taxação desse lucro exceder de 20 '/,.
Paragraplio uníco, As contribuições de admissão dos socíos
são devidas uvna s6 vez e por occasíão da admissão, e serão de:
25$ no mexímo.
.
As mensalidades dos socios não poderão excedel',. mesmopara
os matriculados nos cursos de tiro e evolução, de 5$000.
Mt. 32. As despezas socíaes serão feitas pelas seguintes rubricas:
a) montagem e organização da linha de tiro e seus annexos,
inclusive materíal sanítarlo ;
b} instituição de cursos de tiro e de evoluçõos;
c) pagamentodas munições;
d) compra e conservação do material de estudo e para os
exercícíos de tiro e de evoluções ;
e) gratificação aos marcadores e demaís pessoal de serviço;
despesas da secretaria, compra de livros para a oscrlpturação e publicações;
g) contrtbuíção para a confederação do tiro e premíos.

n

CAPITULO VIl
DA ADMINISTRAÇÃO DAS SOCIEDADES

Art. 33. Cada sociedade será administrada por nm conselho director, que se comporá. do chefe do município e do
commandante de um dos corpos da guarnição militar, ou na
falta, do eommandante de um dos batalhões de força estadual
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e mais dos seguintes membros eleitos pOI' um anuo em assembléa geral:
Um presidente, um vice-presidente, um dírcctor do tiro,
um thesoureíro, um secretario e cinco vogaes.
Paragrapho unico, Os sacias menores de 21 annos não poderão votar nem ser votados.
Art. 34. Ao conselho director incumbe:
a) examinar a receita e autorizar a despesa ;
b) determinar as épocas de tiro e dos exercícios de evoluções;
c) estabelecer o preço da venda da munição e, quando entender conveniente, marcar a quantidade a SOl' fornecida gratuitamente aos socíos:
d) regular o programma dos COl1eUl'SOS e fixar o numero,
valor e qualidade dos premias a serem pela sociedade concedidos aos vencedores;
e) erear os serviços previstos neste regulamento como
obrigatorios.
Art. 35. O conselho direetor, que se reunirá por convocação do presidente da sociedade, só poderá deliberar quando
presente mais da metade de seus membros.
As convocações serão feitas dous' díes 'pelo menos .antes do
dia marcado para a sessão j todos os membros do conselho director terão voto nas deliberações, e as decísõesserão tomadas
pela maioria dos votos presentes.
De cada sessão do conselho se lavrará uma acta em livro
especial.
Art. 36. O presidente da sociedade entregará mensalmente ao representante do estado-maior as relações referentes
aos trabalhos da mesma sociedade e dellas enviará cópia ao
director da Confederação do Tiro Braaileíro ,
Art. 37. O presidente da sociedade requisitará do commandante militar, na localidade, o' pessoal necessarto para os
diversos serviços das sessões de tiro.
Art. 38. Eleita na mesma eceasíão que o conselho dírectof,· mas não fazendo parte delle, haverá uma commíssão de
contas composta de tres membros, a qual reunír-se-ha uma vez
por anuo, nas vésperas da eleição do novo conselho, examinará
a escrípturação e: lavrarã o seu parecer para ser apresentado á
assembléa geral , Essa asseinbléa reunir-se-ha na 2a. quinzena de
agosto.
CAPITULO VllI
LINHAS DE TIRO

Art. 39. As sociedades poderão servir-se da linha de tiro
d o Governo Federal, nas localidades em que existir alguma.
Neste caso, porém, a ínstcuccão serâ dada. na sede da sociedade
até o ponto em que começa o tiro reduzido, e só dahí em dearite
na linha de tiro.
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o presidente da sociedade combinará com a autoridade
militar competente os dias e horas em que os ínstruotores deverão exercitar os seus alumnos,
Art. 40. Qu,mdo a sociedade tiver' linha de tiro ínstallada, o presidente combinará com os commandantes das forças
de terra e navaes os dias e horas para osexercícíos dessasforças.
Durante essas horas a linha de tiro fica sob a responsabilidade
do ofâcíal commandante da força que uella fizer exercício, sem
nenhuma ínterferencía do conselho dírector , As armas, munições, material e pessoal para estes exercícios serão fornecidos pela propría força.
Art. 41. Os serviços dos marcadores será fei to tomando-se
para base o que estiver adoptado para o exercito.
Art. 42. Em cada posto de tiro haverá. um apontador encarregado de receber dos atiradores os vales de munição e eutregar-lhes os cartuchos para o tiro. Será tambem encarregado de escrever nos boletins os resultados do tiro, devendo
para isso observar pessoalmente a marcação e notar a arma,
a munição. a especíe de fogo, a distancia, a posição do atirador,
os cartuchos que falharem, os que se fenderem e quaes os logares das fendas, díffíeuldade de ínteodueção e extracção, communícando suas observações ao commíssarío do serviço.
Art. 43. Os apontadores ficam sol) a fiscalização dos COIDmíssaríos de serviço, nomeados pelo presidente para auxiliar o
conselho director e que exercerão essa cornmíssão por tempo
limitado.
CAPITULO IX
DO FUNcctONAMENTO TECHNICO DA SOCIEDADE

Art. 44. Os exercícios das sociedades da Confederação do
Tiro Brazileiro serão grupados em duas classes: tiro livre;
cursos de tiro, e de evoluções.
Art. 45. Para poderem executar exercícíos de tiro livre
os SOCi08civis serão sujeitos a uma ligeira instrucção dada pelo
Instructor e que versará sobre o seguinte:
a) nomenclatura do fuzil, da clavína e do rewolver;
b) funeeíonamento do mecanismo e da alça de mira;
c) noções índíspensaveís sobre o tiro;
d) exercíctos preparatoríos para o tiro.
Após esta ínstrueção os soeios começarão a exercitar..se no
tiro reduzido e depois no de guerra.
Art. 46. Emquanto o instructor não declarar por um certificado visado pelo dírector do tiro que o sacio está habilitado
a atirar livremente, este não atirará sem a fiscalização direc'ta
do instructor ou de quem suas vezes fizer.
Art. 47. Os cursos de tiro e de evoluções são destinados aos
socíos que desejarem prestar os exames de que trata O art. 3· do
decreto n, 1503, de 5 de setembro de 1906.
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Art. 48. Os sacias matrlculados nesses cursos deverão ter

uma caderneta. individual que constará

ne

tres partes, uma
destinada aos assentamentos em geral, outra para notação dos
exerclcios e a terceira para a dos exeroíelos de tiro.
4rt. 49. Os cursos de tiro e de evoluções serão separados,

mas ficarão sob a direcção do dírector do tiro.•
Art •.50. A instrucção será dada por ínstructores e ajudaptes, tantos quantos forem necessuríos e nomeados pelo
conselho direetcr ,
.
Art. 51. Para a instrncção os SOelOS serão divididos em
grupos; no curso de tiro, cada ~rupo se comporá do numero que
o ínstruetor julgar conveniente, de aecordo com o dírectordo
tiro; no de evoluções, o numero será o mesmo dassecções de in..
fantaria do exercito em tempo de paz, sendo elevado ao das
seocões em tempo de guerra quando o grupo estiver sufâeiente-

mentepreparado,
Art. 52. A ínstrucção será dada de accordo com os pro-

grammasabaíxo detalhados, adaptando-se para o curso de tiro

o livro Tiro Braztlelro, compilação de Antonio CarlQsLopes,
e para o de evoluções as Instrucções adaptadas para a íntantaría
do exercito.
pnOGRAMMA no (lUR,SO DE TIRO

A1'mamento e" munições

1.0 Nomenclatura do fuzil Mauser reeulamentar ,
2.° Idem da clavina Mauser idem.
3.° Idem da munição dos mesmos.
4.° Desmontagem, montagem, limpeza e conservação do
.
armamento.
5.° Funccíonamento geral do mecanismo.
0
6. Funecionamento da alça de mira.
7. o Dados numertcos relativos ao armamento e á munição.
8. 0 Dados balísticos.

9.' Nomenclatura do rewolver Girard regulamentar.
10. Idem da munição.
11. Nomenclatura dó rewolver Nagant regulamentai'.
12. Idem da munição.
13. Desmontagem, montagem, limpeza e conservação do
rewolver Gírard,
14. Idem idem do rewolver Nagant.
15. Funccionamento

geral do mecanísmo do rewolver

Girard.
16. Idem idem do rewolver Nagant •

Theortà do tiro
17. Noções geraes do tiro.
18. Apparelho de pontaría.,
19. lnliuencias exteriores sobre o tiro.
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p[~atica
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do atirador

20. Exerclcios de gymnastica com o fuzil e sem elle.
21. Apontar a arma, comprovar e corrigir a pontaria.
22. Manejar a arma em dírecção nas tres posições regula-

montares.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Carregar e engatilhar.
Actuar sobra a tecla do gatilho.
Regras de pontaria.
Tiro de carga rednzida.
Tiro real e distancia red uzída,
Tiro de ínstrueção.
Avaliação das distancias.
Tiro individual de combates.

Tires com os rewoZvers e pistolas reçvtamensores no exercito

31. Generalidades.
32. Exercícios com os rewol vers e pistolas.
Tiro coueeueo de combate

33.Elfeito do fogo.
34. Emprego das alças.
35. Ponto a visar.
36. Exercícios preparatoríos.
PROGRAMMA DO OURSO DE EVOLUÇÕES

1.° Ensino sem arma.
2, o Manejo de arma, exercício de fogo, fogos diversos,
ordem oxtendlda , marchas e fogos.
3. o Esgrima de bayoneta ,
Art. 53. Nenhum socío poderá ser submettido a exame sem
ter obtido o certificado índíspensavel para o tiro livre e haver
frequentado com aproveitamento, attestado pelo instructor
e director do tiro, 60 exercicios pelo menos do curso de
evoluções.
Art. 54. Para se apresentarem a exame, os matriculados
requererão ao conselho director no correr dos mezes de janeiro
e julho. Os exames terão lagar duas vezes poranno nos rnezes
de março e setembro.
Art. 55. Os matriculados serão examinados nas materias
constitutivas dos cursos por commíssões nomeadas pelo chefe
do estado-maior do exercito.
Art. 56. Do resultado dos exames do cada sociedade será
lavrada uma acta geral da qual se extrahirão duas copias quo,
depois de assígnadas pela commlssão examinadora, serão enviadas uma ao commando do districto e outra ao chefe do estado-maior do exercito.
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Art. 57. Aos sooíos approvados nos esames será expedido
um certificado assígnado pelos examinadores e visado pelo presidente da. sociedade e eêmmandanto da guarníçã..o.
CAPITULO X
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 58. E' expressamente probíbída nas sociedades de tiro

toda e qualquer manifestação de caracter político ou religioso"
Art. 59, Os pedidos de munição serão feitos nos mezes de
março, junho, setembro e dezembro, e o seu pagamento préviamente feito pela sociedade á repartição arrecadadora federal
mais proxíma, devendo o pagamento ser acompanhado de uma
guia em duplicata.
Com o pedido deverão ser também remettidos os documentos
de entrega ou de embarque dos cunhetes de estojos do penultímo
supprímento de munição feita li sociedade e dos cunhetes da
munição estragada, quando houver, para ser trocado. Por
estojo não devolvido, depois do abatimento de 2 %, para extravias, será descontado um cartucho do novo pedido,
Ar;, 60. As sociedades ficam autorizadas a adquirir modelos que se approximem do modelo regulamentar e não possam
prejudicar a ínau-ucção do manejo da arma, para os exercícios do
curso de evoluções, não excedendo essa acquisíção de 100 fuzis.
Art. 61. As sociedades de tiro poderão crear cursos de COM
rographía do Brazil e das zonas fronteíríeas dos paízes que com
eIle se limitarem, e de assístencía aos feridos no campo de batalha.
Art. 62. As sociedades tel'ão sempre suas linhas de tiro
e dependencía francas a ínspeocão das autoridades militares,
admínístratlvas e judícíarlas,
Art. 63. Para regularidade da eserípturação as socíe..
dadas da confederação adoptarão os modelos annexos, podendo,
porém, cada sociedade estabelecer outros mais que julgar eonvenientes.
Art, 64, As sociedades poderão estabelecer uniformes para
os alumnos dos cursos de tiro e de evoluções, submettendo pré ..
víamente os planos á approvação do Ministerio da Guerra.

ª

Rio de Janeiro, 29 de
Fonseca.

ahril de 1907,- Hermes R. da
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MODELO N. 1
PROPOST A DE

socro

Tiro Brazileiro de .
Sociedade n. • • • da « Confederação do Tiro Brazileiro»

para socío desta Sociedade o Sr. . . • . • .
• • • • • • • . natural de • • • •
· com • • • • a,nuos de idade, âlho
de . . . . . . .
• • . • profíssão • • • estado • • •
residente á rua• . • .
• • ., e que comnosco
assigna - esta proposta.
Pl'OPOlUOS

Cidade de. . • • • em
• de ••
. • • . • em sessão
O proposto:
do Conselho Director. .
de. • • de •••• de •

o secretario,

O presidente,

. . .... .
Formate: 22 X iô

1/~

conte.

• ••• de •••
Os proponentes:

00

MODELO N. 2

fi!

LIVRO DE REGISTRO DOSSOClOS
o
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NOME

NATURALI~
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""..,
"
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o

DATA DA

FILIAÇÃO

PROFISSÃO ADMISSÃO

DOMICILIO

g"

s

OBSERVAçõE

"

~

g

j
'"~
§
<3

NOTA - Formato da folha 45 X 33 eenü., devendo, para facilidade, ser dobrada ao meio lIO sentido da
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Tiro Brazdleiro de. • • . . . . . . . . • . . . • . . • •
Sociedade n. . . . da «Confederação do 'I'iro Brazlleiro»,
Registro da ínspecção o exame do armamento. . . • . .
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MODELO N.

4

Tiro Braztlelrc de. . • • . • • •
Sociedade n•••• da «Confederação do Tiro Brasllelro »
Pedido de armas n . . •

Ao Bxm, Sr.

chefo do estado-maior do

exercito.

Rio de Janeiro.
Na qualidade de presidente desta sociedade requeiro a
V. Ex" de accordo com as leis e regulamentos em vigor, queira
mandar a ella fornecer, a titulo de emprestímo, as seguintes
armas:
. fuzis Mauser, regulamentares

Cidade de.

elavínas Mauser

»

rewolvers Girard
Nagant
»

»
»

•. ,em.,,-da

Visto,

Orepresentante do estado-maior,

. . . .. . . .. . . . .
Formato 22x33 eenümctros,

• • • • • do

o presidente,

. .... . .

...

acros
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MODELO N."
Tiro Brazileleo de.
soctedade

Il ,

•

.

da. «Confederação do Tiro Brazlleiro »
Guia" de devolução de armas n. . . . •

Ao Exm. Sr . • •
exercito.

• chefe do estado-maior do
Rio de Janeiro.

Na qualidade de presidente desta sociedade devolvo a
V. Ex., de aceordo com os regulamentos em vigor, as armas
abaixo discriminadas, que se estragaram em serviço, conforme
Inspecção feita a . . • de . • • . . de • . . . ,de cujo resultado junto cópia .
. . Requeiro a V. Ex. mande substituíl-as por outras de íguaes
modelos.

Cidade de

. fuzil Mauser, regulamentar
. ela vína Mauser
»
rewolver Girard»
»
Nagant»

n.

em •• de

de

»
»

»

o presidente,

. . . . .. . ..
o representante do estado-maior,

.. . . . . . . . . . . . .
Formato 22x33 centimetrcs ,

.
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MODELO N.

6

Tiro Braslleiro de,
Sociedade n •.•• da «Confederação do Tiro Brazílelro »,
Pedido de munição n••••

• chefe do estado-maíor do

Ao Exm, Sr.
exercito.

Rio de Janeiro.

Na qualidade de presidente desta sociedade requeiro a
V. Ex ,; de accordo com as leis e regulamentos em vigor, queira
mandar fornecer-lhe a seguinte munição:
cartuchos tiro reduzido para fuzil Mauser a
»

»1'ea1

»)

para rewolver Girard
»»
»Nagant

»a

a

»

a

importa tudo em . . . • • . . • . . réis, que o thesouretro desta sociedade, conforme recibo junto, entregou ao thesoureiro da i •
• • • de 2 • • • • • •
Cidade de

•••

Cln • • •

de . • • • • • ' de •

o presidente,

Visto.

o representante

i

S

do estado-maior,

Qualidade da repartição federal arrecadadora,
Nome da localidade.

Formato 2.2X33centímetros.
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lI\'{)DELO N. 7
Tiro Brazileiro de
Sociedade li.

• •

da «Confederação do Tiro Brazíleíro ~.

Guia n . . • de devolução de . . . .
cunhetes, estojos e carregadores vaslos.
Ao Exm, Sr . • • • . . chefe do estado-maíor do exercito.
Rio de Janeiro.
Na qualidade de presidente desta sociedade devolvo a
V. Ex., de accordo com os regulamentos em vigor, o material
constante da nota abaixo, pertencente ao. _ . _ . . supprímento de munição correspondente ao nosso pedido n. . . .•
que, para memoría, vae sambem detalhado.
Pedido n . • • • de . • • de • • . :Matcl'ial devolvido hoje
estojos Mauser tiro real

• cartuchos Maueer tiro real
»

r-edu-l .

}) reduzido

etdo

rewolver Gir-ard

rewolver Gu'ard

Nagant

•

Nagant

»

carregadores

carr-egador-es

cunhetee Mauser

cunhetes Mauser

»

Gh-ard

»

Nagant

Cidade de . .

•
Nagant

em .. _de . . . . • • de.

Visto,
O representante do estado-maior,

. . . . . . . . .. . . . . .

o presidente,

Formato 22 X 33 ceutimetroe.
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MODELO N. 8
Tiro Brazileíro de • . . • • • • •
Sociedade n ,

o

•

•

•

da «Confederação do Tiro Brasileiro »

Guia n. • • • da devolução
de munição estragada.
Ao Exm. Sr.

chefe do estado-maior do exercite

Rio de Janeiro.
Na qualidade de presidente desta sociedade, devolvo a
V. Ex., de accordo com os regulamentos em vigor, . • . •
cartuchos para fuzil Mauser, tendo feito parte do supprimento
de munição correspondente ao nosso pedido n. . . • de . • .
de . . . . • de • . . . e que foram em inspecção realizada
a • . . de • • • • . de ••• considerados estragados,

Requeiro a V. Ex. mande substituíl-os por outros.

Cidade de . • . . . em. • • de • • • • • • de
Visto,

o presidente,

O representante do estado-maior.
•

Formato .22 X 33 centímetros,
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MODELO N. 10

Boletim de tiro n, •
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MODELO N. 10

VERSO

. - - - - - - - - - - - , . . - - - , - - - - ' - - - _.._ - - - - , - - - - - RESULTADOS
NOMES

nos A1'IRADúRES

OBSERVAÇÕES

Pontos

NOTAS

Arma.
Munição.
Fogo
•
Alvo.

Distancia
Alça.

..

Ponto visado.

Posição do atirado!'.
Cartuchos falhados .
})
fendidos .
Munição gasta.
Hora
•

o apontador

Barometro • • •
Thermometro .

I

Observações me
teorologicas
Hygrometro..

Vento• . • . •
Tempo •••••

NO'l'A - Formato 22 X 33 ceutímetroe ,
t ou o ínstructoi-,
Exeoutivo HI01.":":"· Pago 834- 3

o eommíssarío {

o director de tiro

. ...

MODELO N. ti
REGISTRO-RELATORIO DAS SES~ÕES DE TIRO

Numero de alvos em serviço para tiro real de fuzil.
»
»
»
»
»
»
» reduzido de fuzil.
»
» »
»
»
»
» de rewolver.
Distancias do tiro.
Nome~ dos commíssaríos de serviço.
»
do thesoureiro ou substituto.
»
do armeiro de serviço.
'ti
dos marcadores.
»
dos apontadores.
Munição entregue aos apontadores.
Cartuchos de tiro real Mauser,
»» reduzido Mauser ,
»
»
»

» rewolver Girard.

»
»

» rewolver Gírard ,
»
»
Nagant.

»
»
Nagant.
Munição devolvida pelos apontadores.
Cartuchos de tiro real Mauser.
»
»::t reduzido.
DitliCUld&deS de íntroducção.
» » extracção•

Notas sobre a. munição

í

• Emissões de gazes pela culatra.
Rupturas no gargalo.
Rupturas no corpo.

~

.

».»

enlate.

Notas sobre a munição . • • • Falhas de percussão.
Bngasgamentos.

~

p ressãO

barometrica.

Temperatura ambiente.
Oíreumstanclas atmospherícas. Gráo de humídade,
Direeção do vento.
Tempo.
Incidentes sobrevindos durante a sessão.
Horas de sessão.
Degradações verificadas nas armas em serviço•
•Venda. da munição.
. Cartuohos tiro real a.
»
li'
reduzido a.
»
Girard. . . . .

Cartuchos substltutdos ,
Impactos..
Pontos obtidos. . • •
Por cento em pontos.

»

Obtiveram as tres melhores series:
uetuztl tiro real OH srs.•.
» rewolver os S['5 . . • . . • • •
Cidade de. . . • . . . em. . • de.

Nagant • • • •

Recebido pelo thesoureiro
• Despezas da sessão. . . •
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$
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$

o díreetor
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MODELO N. 13

Tiro BrD.zilelro de . . • , .
Socieda.de n .•. da «Confederação do Tiro Brazilelro».
Certi·ficado n .•• de habilitação de atirador.

Declaro que o socío n . . . desta sociedade senhor.
. • . • . • tendo recebido a ínstrucção preliminar de
tiro exigida pelos cegulamontos, acha-se habilitado a atirar
li veemente de fuzil.

t

Cidade de . • . . . • • • de

vístov-- O dírector de tiro,

........., ...

1011

•.• de . • .

o mstructor

l

rewol ver.

NO'fA - Este cai-tão medira 14 X 11 1/ 2 centímetros, será.
impresso o collado dentro de uma capa de papelão em forma
de livro e revestida de couro ou panno, de modo a tomal-o

portati!.
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MODELO N. 14
LIVRO DE INSCRIPÇÃO PARA A INSTRUCÇÃO PRELIMINAR
DE TIRO

Data110 certifieado dehalIiHtação de atiradO!'

NOT).._ Pormato 22 X 33 centimetros.
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M;ODELO N. 16

.Frente
LIVRO DE MATRICULA E ASSENTAMENTOS

Matricula de atirador n,
de

Em ••• de

Nome. . . .
Naturalidade
Idade •••
Profissão.

.

Residencia

Estado •.
Assignatura do presidente,

. . .. ...... ..
DATA

. . . . . . .. . . . . ..

Asslguatura do director- de tiro,

ASSENTAMENTOS

840
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MODELO N. 16
Verso
DATA

ASSENTAMENTOS

NorA-Formato22 X33centimetros.
Neste livro, em que cada atirador
oocupa uma pagina, inscrevem-se, além
do indicado no modelo, as diversas phases
da. ínstrueção, os resultados e condições

dos concursos em que tomouparte, asclassificações obtidas, frequencía aos exercicios, etc., etc.
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MODELO N. 17
CADERNETA INDIVIDUAL DO ATIRADOR
(5 fOlhas)
A.

Folha individual de assentamentos
Matí'icu!a n.

Nome•• ,

Naturalidade.
Idade •.•
Profissão.
Residencia

Estado . .
Em . . . de
Asalgnatura do prcetdento,

de . . .
Assrgnatura do dircctcr de tiro,

Data

Assentamentos
(Frente)

NOTA - Formato 14 X 21 centimetroa.

xoros
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MODELO N. 17
CADERNETA [NDIVIDUAL DO ATIRADOR

(15 (olhas)

Folha de exercícios de avaliações de distancias

o

DI8TAN4
OIAS

QUE SE OBSERVA

A OLHO
NU'

1 Si se veem as bandeiras •
2 Si se distingue a vermelha da

preta

. • . .

. •

3 Cores que Se distinguem.

4 Detalhes das silhuetas. .
5 Si se distingue um homem a pé
de outro a eavallo

.

•

• •

6 Sisepercebemosmovimentos .

7 Si se distinguem as formações •
8 Detalhe das casas, arvores, etc. •
9 Observações especíaes (posição com

relação ao sol.hora de observação",
estado atmospaeríco, etc.) •

Em . . . de • • . . . • . de. , • • •
Assignatura do atirador,

. ... . . . .... .

NOTA - Formato 14 X 21 centimetros,

Visto.
O íustructor,
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MODELO N. 17
CADERNETA INDIVIDUAL DO ATIRADOR
(5 folha,)

c
Folha de exerciclos de tiro
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DECRETO N. 6465-DE 29 DE ABRIL DE 1907
Approva provisoriamente o regu.lamentc para o Collegio Militar

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Braztl,
usando da autorização conferida pelo art. 3.2 da lei n. 1617.
de 30 de dezembro do anno findo, resolve approvar provisoriamente o regulamento para o Collegio Militar, que com este
baixa, assignado pelo marechal Hermes Rodrigues da Fonseca,
Mínístro da Guerra.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 1907, 190 da Republíca.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Hermes R. da F01/seca.

Regulamento para OCollegío Militar, a que se refere o decreto n. 6465,
de 29 de abril de 1907
CAPITULO I
DO COLLEGIO :MILITAR E SEUS FINS

Art. 1.° O Collegio Militar, organizado a 6 de maio de
1889, é um orphelínato destinado especialmente á educação
gratuita dos filhos orphãos dos ofâelaes eífectivos e reformados
do exercito e da armada e honoraríos por serviços de guerra e
tambem das praças de pret mortas: em combate.
Art. 2. c Aos filhos e primeiros netos dos ofâciaes das
classes acima. mencionadas dar-se-lia tambem a educação gratuita no collegío, com as restrícções, porém, determinadas no
art. 29,
Paragrapho uníco, A menores procedentes de outras classes
soeíaes dar-se-há a mesma educação mediante contribuição pecuniaria.
Art. 3. c Tendo o collegio por fim especial iniciar os alumnos, desde a juventude, na profissão das armas, deve por ísso,
além da instrucção preparatoria neoessarta á matricula em
qualquer academia da Republica, dirigir a sua educação de modo
que, ao terminarem elles o curso, estejam aptos a proseguir
os estudos superiores nas escolas do exercito ou naval, onde
terão preferencia nas matriculas a quaesquer outros candidatos.
Art. 4. o Os alumnos constituirão um corpo, ao qual será
applícado o regimen disciplinar, economico e administrativo
que pertence ao exercito, salvo o que não for praticavel,
unicamente em razão da idade e condição dos mesmos alumnos.
Paragrapho uníco, Os alumnos serão dístribuldos em companhias, attendendo-se, quanto possível, á idade, ao desenvolvímento physíco e aos annos do curso em que estiverem ma-

trícuíados.
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A:et. 5. o Os menores matriculados como alumnos gratuitos,
de que trata o art. 2'\ quando completarem o curso, ficarão
obrigados á prestação do aervtço militar no exercito ou na
armada, de accôrdo com as leis vigentes, salvo o caso de incapacidade physica comprovada em ínspecção de saude, ou de não
haver vaga para a matricula na escola, míütar ou naval a que
se destinem, ou, ainda, ele Indemnízarem os cofres puhlicos das
despezas com elles feitas.
§ I. o A despesa D, que se refere este artigo eomprehenderã
os gastos feitos com tt alimentação.
§ 2. 0 Si, antes de concluir o curso, o alumno se retirar do
collegío, a pedido de sou pae, ficará sujeito á mesma mdemnízação, proporcionalmente ao tempo de sua frequencía.
Art. 6.° E' Internato o collegto ; admitte, porém, alumnos
externos, devendo estes retirar-se somente do estabelecimento
depois de findos os trabalhos theoricos e praticas do dia, na
rórma do regimento interno.
Art. 7. 0 T8rão prefereneia aos lagares de internos os
alumnos de que trata o art. l°, em seguida os gratuitos do
art. 20 8, entre os do. mesma classe, os de menor idade e menor
desenvolvimento physico,

CAPITULO II
DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 8.° O dírector do collegio será coronel ou
coronel effectivo do exercito e de corpo especial, ou
Ihar!a, e exercerá o commando do corpo de alumnos,
Art. 9. 0 O director terá como ímmedíato um major
do exercito, de corpo especial, ou de artílhartav com o
suh-dlrector, e que exercerá as funcções de fiscal do

tenentede arti~
effectívo
titulo de
corpo de

alumnos.

Art. 10. Haverá mais o seguinte pessoal :

a) Dous ajudantes, um do pessoal, outro encarregado do

material, capitães do exercito;
b) Um secretario, capitão de corpo especial do exercito ou,
na falta deste, offíclai subalterno j
. c) Um sub-secretar-lo, otâcíal subalterno do exercito;
d) Um ajudante de ordens, idem idem;
e) Dous escripturarios ;
f) Quatro amanuenses;
.1) Quatro auxiliares de eserípta ;
h) Um bíblíothecario ;
i) Um quartel-mestre, ofâcíal subalterno do exercito;
j) Um agente, idem idem ;
h) Quatro commandantes de companhia, capitães do exercito;
l) OIto subalternos de companhia, otllciaes do exercíto ;
m) Quatro primeiros sargentos;
ri) Um porteiro,

xoros
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Paragrapho uníco. Em falta de offieiaesde que tratam as
lettras h e t deste artigo, poderão ser nomeados para esses
cargos orãcíaes reformados com as necessarías habilitações.
Art. 11. Haverá ainda para o serviço do collegíc o se..
guinte pessoal auxiliar:
(1,) Um preparador-conservador ;

~

Dez ínspectoresde alumnos ;

c Doze guardas ;
) Um roupeíro j
e) Um feitor;
f) Dons fieis j
g) Quatro contínuos ;
h) Serventes em numero neeessarío ao serviço do estabelecimento, a juizo do director.
Art. 12. O pessoal do serviço de saude constará de :
a) Dous medicas';
b) Um pharmaceuüco ;
c) Dous pratícos de pharmaeía j
cl) Um enfermeiro;
e) Os serventes necessarios.

Paragrapbo uníco. Este pessoal será immediatamente subordinado ao dírector commandante do collegío, sob a direeção
do medico mais graduado, que será o encarregado da enfermaria.
Art. 13. Todos os otfJ.ciaes effectívos, empregados na a.dministração do collegío, terão o curso da respectiva arma.
CAPITULO lI!
DA MATRICULA

Art. 14. Os paes ou tutores dos matriculandos deverão
ultimo dia de tevereiro de cada anno, requerimento dirigido ao .Ministro da
Guerra e instruido com os documentos justificativos do estada
em que se acharem seus filhos ou tutelados para obterem
matricula.
Os documentos a que se refere o presente artigo são os
seguintes:
Para todos os candidatos:
a) certidão de idade ou documento equivalente ;
b) certificado de que o candidato não soJIre molestia contagíosaou infecto-contagiosa;

apresentar na secretaria do collegío, até

°

cjattestadode vaccínação.

Para os gratuitos, mais qualquer dos seguintes :
d) patente, titulo de nomeação, fé de offlcio 011 certidão
de assentamentos.
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Finalmente, para os orphãos, maís um dos seguintes:
e) certidão de óbito dos paes ou pae,
Art. 15. os requerimentos sobre matricule serão informados eonjunctamsnte , sendo remettidos todos ao Ministro
da Guerra, de modo que se possam. ultimar os trabalhos relativos á admissão dos novos alumnos dentro da primeira qulnzena de abril.
At-t, 16. Depois de julgados todos os candidatos nos exames
de admíssão, serão elles classificados em dous grupos distínetos
8, de aeoõrdo com esta classificação, proeeder-se-ha ao preenchimento das vagas existentes.
Art. 17. Em um dos grupos serão colloeados os candidatos
a matricula como gratuitos, tendo-se em vista as seguintes
ordens de preferencla :
la, orphãos de pae e mãe:
a) filhos de ofâoíaes eifectivos do exercito e ela armada:
b) filhos de ofücíaes reformados do exercito e da armada;
c) filhos de offíeíaes honoraríos do exercito 0 da armada por
serviços de campanha;
d) filhos do praças de pret mortas em combate;
2:.\, orphãos de pae, filhos de offlelaes das mesmas classes
e na mesma ordem;
30., os demnis fllhos de ofllclaes dessas classes, guardando
sempre iden tica ordem de precedencía ;
4a , os primeiros netos de orâeiaes dessas classes, e na mesma
ordem.
§ 1. o Terão preferencia em cada um dos grupos de que
trata este artigo :
q) os filbos e primeiros netos dos militares de qualquer
classe mortos em combato , em acto de serviço ou por etreito deste;
b) os filhos e primeiros netos dos ofüctaes inutilizados ou
feridos em com bate ou em serviço;
c) os filhos e primeiros netos de offlclaes com serviços de
guerra;
d) os candidatos que obtlverem melhores notas nos exames
de admissão;
e) os que, em virtude da idade, não puderem matricular-se
1:).0 anno seguinte .
. § 2. o Na classificação de cada um dos grupos acima referidos dever-se-ha attender, quanto possível, aos recursos. pe·
cuníaríos dos candídatos, preferindo-se os menos favorecidos dp.
fortuna.
. Art. i8. As vagas de gratuitas que Se derem durante .e
anno não serão preenchidas sinão no anno seguinte, por occasião das matriculas.
Art. 19. No g~upo formado pelos candidatos';' matrícula
como contribuinte. será adoptada a, ordem seguinte .:
a) as eandídatos de qne trat~ o ar,t. 2° que não conseguirem
matricula, por f&lta, de vaga, na classe dos gratuitos;
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b) OS cand'idatos filhos de íunccíonaríoe publicas;

c) os candidatos habilitados a frequentar a 31lo serie do
curso de adaptação;
d) os que exhíbírem documento comprobatorio de quo teequentaram a~ aulas do Gymnasio ~aciona,l ou de que gosam de
ctó1'í"iculttm 1íttce das escolas pnmanas ;
e) todos os demais candidatos segundo os grãos obt-idos nos
citados exames de admissão.
Art. 20. O numero de alumnos, que nunca deverá exceder
de 600, será fixado annuelmente pelo Ministerio da Guerl'a, de
aceôrdo com os recursos do respectivo orçamento e tendo muito
em vista a lotação do estabelecimento, veriücada no começo de
cada anuo por uma commissão de proâssíonaes nomeada pelo
Ministro da Guer-ra, cabendo 2/3 dos lagares aos gratuitos e 1/3
aos contribuintes.
§ 1. o O preenchimento das vagas destinadas aos gratuitos
será regulado de modo que cada. offlcíal do ,':>0 e 4° grupos do
art. 17 só terá direito á matricula gratuita. de um filho, não
havendo, porém, limitação quando se tratar de orpuãoa que
forem irmãos germanos ou consanguiueos ,
Art. 21. O candidato á matricula deverá ter a idade maior
de 9 e menor de 13 annos, referida ao dia 16 de abril do anuo
da matr-íeula..

Art. 22. Ao exame de admissão, a que se refere o art. 16,

serão submettidos todos os candidatos que tiverem obtido, de
aecôrdo com o artigo anterior, a competente licença para matríeula, devendo compor a commíssão julgadora em taes casos
tres professores do curso de adaptação.
Art. 23. Os candidatos á matricula serão, nos citados
exames, submettídoe ás mesmas provas exigidas neste regulamento para os alumnos matriculados nas duas' primeiras serias
do curso de 'adaptação.
Paragrapho untco. O seu eífeito se fará sentir para:
a) habilitar ou inhabilitar os candidatos de 12 ou maís annos
de idade;
b) classificar, determinando a seria em que deve ser matrtoulado, o que tiver de 9 a 12 annos,
Art. 24. O matriculando, que contar 12 ou mais annos de
idade, somente poderá ser admittido na terceira seríe do curso
de adaptação. pelo que o seu exame versará sobre as matarias
da segunda- seríe do mesmo curso; aquelle, porém, que não
tiver attingído a essa idade será arguído vagamente nas materias doeitado curso, determinando-se por meio de grãos as habíIítações que então revelar.
Art. 25. Os ex-alumnos do collegío, que pretenderem novamente matricular-se, terão preferencia a todos os outros candídatos do grupo em que furem classiâeados, si a sua idade ainda
o permíttír e a sua exclusão do estabeleetmento tiver sido mo.
tivada por molestia.

acres
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Art. 26. Os alumnos contribuintes internos pagarão adean-

tadamente e de uma Só vez, no acto da matricula, a joía de cem

mil réis o a pensão annuaí de um conto de réis em quatro prestações trimensaes.
Os externos pagarão a joía de oitenta mil reis c a pensão
annual de oitocentos mil réis, tambem em quatro prestações,
cujo pagamento será da mesma fôrma effeetuado.
§ 1. o Estas contribuições poderão ser pagas mensalmente,
quando os paes ou rcsponsaveís dos aíumnos forem funccíonal'iospublicos.
§ 2.° Os aíumnos a que se refere este artigo ficarão obrigadas a entrar tambsm com o enxoval e fardamento, que serã annualmcn:e renovado e que consta da tabella n. 1, e bem assim
com os livros adaptados. Este fornecimento poderá ser feito
pelo colleglo, desde que a este o interessado entregue préviamente a quantia correspondente.
Art. 27. Os alumnos contribuintes, que não satisfizerem as
obrigações especificadas no artigo anterior, serão desligadose
seus debitas cobrados de aceõrdo com a lei.
Art. 28. Os candidatos do 3' grupo do art. 17, quando matriculados na classe dos contribuintes, por falta de vagas na dos
gratuitos, a que teem direlto, pagarão metade da pensão, além
de todas as outras despezas marcadas para aquelta classe.
§ 1 . o Estes candidatos terão na matricula seguinte, depois dos
orphãos, preferencia, a quaesquer outros, á matricula gratuita.
§ 2.° Os candidatos, filhos dos professores oívís dJ collegio,

pagarão tambom metade da pensão, além das outras despesas
dos eontríbuintes.
§ 3.° Os candidatos, porém, deste artigo não devem preencher mais de 1/4 das vagas de contribuintes.
Ad. 20, Os alumnos gratuitos, cujos paes pertencerem ao
quadro oüectívo do exercito ou da armada, e bem assim os filhos
de offíelaes retorma íos e honorarios com recursos peeuníarlos
ou que exerçam funcçâo publica remuoerada, serão obrigados a
entrar com as quantias correspondentes ás despesas com os
livros escolares (3 o enxoval marcado para os contribuintes,
menos os artigos eonatan tes da tabella n. 2.
Art. 30. Na falta de cumprimento dos dous artigos anteriores, o coIlegio remetterã a conta ás repartições pagadoras, por
onde os mesmos responsaveís percebam vencimentos, para o
respectivo pagamento, devendo a ímportancia ser creditada ao
eolleglo e entregue ao quartel-mestre do mesmo.
Art. 31.. Toda a receíta dos contribuintes será recolhida ao
cofre do collegio; 0, exclusivamente, por este se fará toda a dospeza com esta classe.
Paragrapho unlco. Haverá um livro especial para ser escrtpturadaa receita e despeza dos contribuintes, devendo ser
organizado pelo conselho economíco o remettido á direoção
geral de contabilidade da guerra, o balancete trimensal da
receita e despeza.
Executivo _ :1907

5i
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Al't.32. Ficarão acargo do. estabelecimento a.lavagem e
oow,umagem da roupa, o fornecimento de.pennas, tinta a· mais
~jéctos nêeessaríos aos tr~ba~hos das aulas, tanto para os gratuitos como para os contríbuíutes.
Art. 33. os alumnos internos que attíngírem a0816 annos
de idade passarão a externos) salvo os orphãos quando não tiverem absolutamente recursos pecuníartos e casa. de família Ou do
tutor, a quase possam acolher.
OAPITULO IV
[DO PLANO DE ENSINO

Art. 34. A educação integral da Collegio Militar aerá. roi[listrada. em dous cursos. um de adaptação e outro secundaria.

Art. 35. Este curso e destinado aos alumnos que, por sua
tenra idadee deficiente desenvolvimento, precisarem de habílítar-se para iniciar com vantagem o curso secundário.
Art. 36. O curso de adaptação será dividido ero tres .serles,
de um anuo de duração cada uma, tendo as duas primeiras duas
classes e a terceira uma. só, sendo 'suas diversas disciplinas dístribuídas do seguinte modo:
EdHcaç{fo physicfL e technologíca - Gymnastíca, natação,
equitação, velocípedía, recreio, jogos, instruceão militar.
Educação mental- Leitura e escrlpta , Ensino pratico d:\
liagua portugueza , Elementos do aríthmetíoa pratica, syste uas
depesos e medidas, Noções do geometria pratíca. Elemento3 de
geographia geral e de hístoría patrfa. Liçõesde causas e noções
eoacrotas de sciencías physieas e uaturaes. Calligraphia, Desenho linear. Elemen tos de musíca vocal.
Educaçcio mOi"al- Príncípíos de moral e instrucção cívíca
e milit1f.
Pal'agrapho untco , O plano de e Iuc iç?o
brtJ.r' -seha do modo seguinte:

d.':~t) curso

deslo..

(A)

Gymnastica - Exercícíos símples : Ie, de braços ; 2°, de
o:eabeça j 30 • do tronco; 4°, das pernas ; 5'" m rvímentos compostos, posições diversas para o passo j 6'" exercícios com varas,
barras de suspensão e tr.we de equillbrio ; 7\ saltos que nto
eseedama um metro de altura.
Recreios - Exercíclos ao ar livre. Jogos e velocípedía,
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Nalaçãa - A natação não será o intuito immediato das p:?imeíras lições. 0.3 alumnos se familiarizarão primeiro que tudo
com a' agua ; serão ensinados a conservar a cabeça debaixo elv,
agua, a sustentar-se nella e a mover-se. Jogos e justas (torneios)
serão organísados para asse eâetto no banheiro.
Os movimentos preparatoríos da natação poderão ser ensínados fôra do tanque, mas deverão ser repetidos no proprío 'Da..
nheíro, sobre cavallctes, cuja tahoa superior deve âcar lO centímetros abaixo da superfície da agua, sendo além disso colloeados de msdo que varias alumnos possam ahi trabalhal> coa-

junctamente,

.

Os movimentos das pernas deverão ser cuídadosamense
attendídos, não se permíttíndo que os alumnos nadem. emquanto esses movimentos não forem perfeitamente executados.

Exercíelo

<.t

corda e com baias.

Inetruoção muúor - Escola de recruta sem arma. escola de
recruta com arma, manejo. Iímpesa e conservação do armamento, exercícios de companhia em ordem unida. e dispersa, escola
de secção, nomenclatura do equipamento, exerciclos preliminares de pontaria, visar com a arma apoiada e a braços íívres,
appücação do dedo na tecla. do gaüilho para dispar-ar a arma,
Eqttitaçé7o-Escola no picadeiro, posição, differentes modos
de montar, apear, pegar nas redeas i floxões dos pés, coxas e
pernas. Movuuontos da cabeça e dos braços. Firmeza e governo. Freios e pressões, Voltas parado, voltas em marcha. En-'
freíac, cnoílhar o dcsencílhar. Andaduras. Escola. fóra do lJ-i~
cadeira.
(8)

I~
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Lútg;w matcnta-LeituN e escrípta . Elementos de Ieituva
e escripta stmultaneas. Palavras, syllabas, Iettras c alphabeto,
com revisão. Dictados de phrases curtas, cujos elementos
tenham sido j(~ aprendidos.
Grornmatioa pratica - Exercícios craes, couversação, tendo
por fim ensinar o alumno a- exprímír-sc eorrectamente. G a
corrigir os defeitos de pronunoia, por meio de narrativas,
anecdotas, fabulas, cautos e proverbíos , que tenham tendeneía
á educação moral.
il1'Uhmetica,-Contar

primeiramente pelos processos aspon-

qaneos, empregando os dedos, riscas "pefu'inhas (calculas), grãos.

contas, otc.: a depois os rosartos, o contador 'meoaníco, o.erlvo
numeral e ahacus, usada entretanto a termínologta propría
da nomenclatura systematíca, Conhecimento pratico das uní-
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dades fraccíonarías : metudc, terça parte, quarta. parte, etc. e
comparação dessas unidades entre si. Escrever os algarísmos,
Exercícios praticas do addlção, subtracção e multiplicação dos
numeres simples. Exercicio mental de problemas faceis. Conhecimento pratico do metro e sua divisão. Ler e escrever qualquer numero de tres algarismos. Conheci:.ne-nto pratico do papel
moed~ atô as cotas de 500$000.
Geometria-s- Conhecimento pratico da esphera, do hemlspherto, do círculo e do cone, da pyramíde t.ríangular e do
tríangulo ; da pyramide quadrangular, do quadrilatero e suas
variedades; do cylfndro ; do prisma; do parallelepipedo ; do
cubo; comparação do cone com o eylindro e Indicação de. sua
dífferença , Da linha recta, quebrada, curva, míxta e seu tra..
çado : das tres posições do uma. recta em relação a outra e
seu traçado. Linhas parallelas, convergentes, perpendiculares,
vertícaes e hcrízontaes. Conhecimento do angulo e de suas
especíes,
Lições de cousas- Os cinco sentidos e sua cultura, especialmente os da visão e audição. Objectos que affectam os sentidos.
Côres, formas, sons, timbres, vozes, sabor e outras qualidades
dos objectos. Estado dos COl'pOS. Desíguar substancías solídas e
liquidas e algumas de suas propriedades. Distinguir os objeetos
naturaes dos artíücíaes. Matarias primas, sua divisão em
mineraes, vegetaes e anímaes ; exemplos. Productos industriaes
mais communs. Diversidade de fórmas dos anímaes. Marnmíferos, aves, reptís c peixes. Antmacs domesticas e selvagens.
Noções elementaros do corpo humano.
Geographia- Os pon tos cardeaes : sua determinação "pelo
nascer e pôr do soí. Indicar os pontos eardeaes em relação á
salada classe. Topographia do distrlcto escolar com designação
de seus limites, ruas que nelle existem e edifícios notaveís.
Conhecer nos mappas a. situação da Capital Feder<tl, do Estado
do Rio de Janeiro e dos Estados limitrophes. Limites da
Capital Federal, estradas de ferro q ue della partem, designando
as suas dírecções. Explicação dos termos geographícos e preparação para o estudo da geographla geral pelo methodo
descripsívo, Idéa da Terra, sua f6r111a c extensão e suas grandes
divisões.
Histeria pátria - Pequenas narrativas de hlstoria patría e
narrativas de viagens com auxilio de mappas, Explicação, de
alguns factos hístorícos capitaes por meio de bíographías de
Christovão Colombo, Pedro Alvares Cabral, José Anchieta,
Salvador ccrrêa de Sá, Henrique Dias,. Felíppe Camarân. Joàquim José da Silva Xavier, José Bonifacio de Andrada c' Silva,
D. Pedro I, D. Pedro lI, Duque de Caxias,' General Osorlo,
Barroso, Generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, Benjamin
Constant e Floriano Peixoto.
Desenho linear ... Interpretação e representação graphíca da
fôrma (morphología geometrlca),

Elementos de mueiea

~-

Solfejos e córos unísonos, de ouvido.

xcros
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LingHa malerna - Leitura e sscrípta. Exercícios graduados
de leitura e escrlpta simultaneas. Dictados de phrases progressívamente mais dífâceís. Ensaio de leitura. corrente em prosa,
com applicação dos vocábulos.
Grommouco pr-atica-Decomposiçâo de toda sorte de palavras
em sons o lettras, Distinguir as palavras simples das compostas. Noção pratica das ídéas de genero, numero e grãos
Idéa do substantivo, do adjectivo o do verbo, por meio de
exemplos numerosos; phrases em que entrem o substantivo, o
adjectivo o o verbo. Applícar verbos a um sujeito dado e viceversa. Primeiros exercícios de conjugação oral dos verbos
regulares em seus tempos simples em proposições completas.
Escripta por díctado de um texto de Ieítura corrente.
Arithmetica - Ler e escrever numeras compostos até seis
algarismos, empregando os p1'0CeSSOs primitivos e o systematíco, Idéa clara da unidade, dezena. c centena de milhar. Valor
das matusculas usadas como algarismos romanos. Exercícíos
das quatro operações, sempre sob o ponto de vista concreto.
Calculo mental. Termos da fracção e sua significação. Ler e
escrever rraeções deeímaes até cinco algarismos. Da semana,
do mez, anno e dia, horas o minutos. Conhecimento pratico das
moedas nacíonaos, medida de capacidade e peso.
Geometria: - Linhas e espaços do circulo. Diücrcuça entre
circulo e círcumfereneía . Revisão dos anguloso Nomenclatura
das figuras planas polygonaes pelo numero de seus lados.
Distinguir a; I'i:igulares das irregulares. Conhecimento pratico
dos solidos geometrícca. Calcular a superfície de um reetangulo, de um parallelogrammo e de um triangulo rectiliueo.
Distaria natural- Revisão das noções do corpo humano.
Conhecimento dos anírnaes, vegetaes e míneraes mais vulgares
e sua utilidade. Anímaes : boi, eavallo, burro, carneiro,
porco, cão, gato, gn.lllnhn e outras aves domesticas, pássaros,
eheloneos, peixes. Vegetaes: arvores fruotíferas, bananeiras,
palmeiras, legumes. l\1ineraes: granito, argüías, oirvão de
pedra. Conhecimento das substaneías alimentares : carne, pão,
café, chocolate, matte, chá, leito, manteiga, queijos, assucar,
legumes, batata, vinho, aguardente.
Geographia-Conhecimento geral e gradual dos Estados (pelo
mappa), Territorios do Brazil, suas situações e os seus productos pnncipaes, Viagens da Capital para cada Estado. Príncípaes vías-ferreas e linhas de navegação do Brazíl , Idéa do
relevo do solo brazileíro, das grandes bacias fluviaes e dos
portos.
Desenho iincor - Continuação do programma da. primeira

classe.

Elementos de nwsioa - Solfejos C córos uuísonos, do ouvido,
0010 e coros, Córos simples, D.. duas vozes.
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Líllgua materna r: Leitura corrente: de: prosa, observauüo
cuidadosamente a pontuação e com explicação dos vocabulos.
Conhecimento de todos os sígnaes orthographteos. Graanmatlea
pratíco, :, Revisão, ampliação do, programma precedente, Idéa
da proposição simples, sua' decoinpesíção nos termos neeesg"""ç-l'los {L sua formação. Exercicios oraes : exercícío de pronuncia e elocução, Reprodueção de narratívas , recítação de
.peqnenas fabulas e poesias escolhidas. Exercícios eseriptos :
dictados graduados de crthegraphía, Redaeção facil com elementos dados. Primeiros ensaios de invenção.
Arithmetica-Rovisão do programma anterior: ler-e-escrever
numeras compostos do mais devseis a.lgarísmos. Systerna de
numeração romana. Exerciclcs das quatro .opernções sobre
quaesquer numeras compostos, sempre sob o ponto de vista CODw
c,reto. Conhecimento di) quadrado e do cubo..Systemi1 metrrco,
Revisflo da materia anteriormente estudada e mais as unidades
de capacidade o volume. Conhecimento pratico das prlncípaes
moedas estrangeiras. Problemas concretos. Calculo mental.
Geometria-Definir e traçar á mão linhas) angulos e figuras
planas polygonaes. Classificação dos tríangulos e.quadrílateros.
Medida do trapezto. Conhecimento e uso do transferidor.
Hisíoria naturat-O homem: descrípção do corpo humano
e: ídéa das prínoípaes funcções da vida. Conhecimento geral
das grandes di visões do reino animal o do vegetal pela obser'vaçâo de alguns typos escolhidos. Continuação do estudo dos
sntmaes, vegetaes e mineraes uteís. Auifiaes:. ínsectos, com
'particularidade as abelhas e o bicho de, seda; camarões.
lagostas, ostras, mariscos, caramujo, polvo, parasita e coraes.
Vegetaes : seringueira, cafeeiro, canna de assucar, cacaozeíro,
algodoeiro, paineira, rnamoneira, auíleira, bambus o taquaras,
milho e arroz , Mineraes: ferro, cobre, prata, ouro,· pedras
preciosas c kaollm , Objecto de vestuarío : algodão, linho. lã,
seda, couros, bórracha, etc. Materlaos de construcção,:-- gran-ito, argilla, cal, marmores, cimento e madelras. Organização
de pequenas collecções toítas pelos alumnos,
GeogTaphia- Revisão do programma anterlor-, Geogeaphiv.
physica dos Estados Unidos do Braz.il, sem pormenores' que
fatiguem inutilmente a memoría. Conhecimento geral d';), goo·
graphia. physíca da Tel'ra. Uso dos mappas e globos. Exeréíclcs
dê cartograpuíe..
HistoTia pat-da-Periodode 1500a 1580. Exposiç'ío dos fados
])l:"ÍuciPaes. feita pelo professor, a qual o alumno deverá, reproduzir sem decorar servilmente e sem auxilio de qualquer- ltvco .
Desenho lineaT:- Applicação muito simples: â ornamentação
plana e imitação do natural.
Elementos de musico - Sclfejo, córos unisonos,a, duas-e tros
'Vozes.
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2(1, CLASSE

Lingulh mater-na -Leitura corrente de prosa e man,nscrfpt@
com expllcação dos vocábulos.
Gramraoüca pratica - Revisão do 'proD'ramma anterior...
Gráo do substantivo e do adjectivo, mediante'Oexemplos 'v:a1'iados~
Noção do pronome e sua. atântdado com 0 nome. Noção do
advenbío e sua comparação com o adjectivo, Noção da -preposieão,
sua semelhança, 0 differença do odverbío. Noção da-conjunccão,
sua semelhança e differença da prepostção. Conjugação oral de
alguns verbos irregulares em proposições compostas. Exerc--ieios
oraes de pronuncia e alocução, recltações de poesias. Exereíeíos
escrtptos : dictados graduados do or-thographíl1, estylo epistolar..
Aríthrnetica - Revisão do prozramma anterior. Proprie-

dades das fracções ordinarías. Problemas. .Calculo mental.
GeometYia - Revisão dos polygonos e sua medida. Medida

do circulo. Problemas de applíceçüo, empregando sempre questões da vida usual.
Ilíeíoric jUdtwal e noções de phy,ç'ica e chimica-- Noções
fi natomo-physíologtcas do corpo humano. Revisão e ampliação>
do estudo das grandes divisões do reino animal e vegetal.Continuação do estudo dos anímaes, vegetaes e mineraes u-teis..
Estudo pratico dos prlncípues orgãos da planta. -Os tres 'estados:
dos corpos. Noções sobre o ar, a agua e a combustão. peq~lenaS
demonstrações eapertmentaes. Organização de collecções -feitas
pelos .atumuce.
Geog:<·o.p1J,ia - Noções de geographi'aphysicn..da. Ameríea de
Sul, Central e do Norte; relações commeretaes dos Estados americanos com o Brasil. Viagens. Noções elementares sobre' as
raças, línguas, religiões e fórrnas de governo elos dífferentes
paízes do mundo Circulas e zonas da. Turra, Horizonte. ,·Zenith ..
Nadir , Antlpodas , Movimento da Terl'a e .seus effeitos, .explicados por meio ele npparalhos. Latítude e longltule, estudadas
praticamente no globo.
Historia patria - Revisão do primeiro período Penícdo de
1580 a. 165'1 (exposição dos factos pr-inolpaes e sem auxilio de
o

livro).

Desenho l-inear - C1:.\1'o escuro. Cépíuda natureza.
Elementos de nws-ica -Solfejo, cores uuísonos, a duas e ires
vozes em contluuuçâo .

CLASSE -U:-iICA

Lingtt!J materna - Leitura expressiva de prosa e versocem
explicação do conceito significati-vo das palavras.
Grammttica pratica -- Revisão dos programmas anteriores
completando o estudo. Continuação do estylotepistolar-, Da
proposição simples. Da proposição composta por coordenação..
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Da proposição composta POi> subordinação. Concordancía dos
tempos dos verbos. Syntaxe concreta do verbo haver, do pronome se-; exemplos variados e classícos da collccação do pronome
complemento. Exercicios oraes : exercícios de elocução, Resumo de lições, narrativas de passeios, tabulas, festas, contados

pelo professor. Recitação de autores seleetos nacíouaes, Homo-

nymos, paronymos, synonymos. Nesta série. deve terminar
o estudo elementar da graromatica expositiva. Redacção e

composição.

.
Revisão da matéria estudada. Opernç-ÕBs.
sobre as fraeções em geral. Estudo pratico da raiz quadrada e
cubíca , Números primos. Dlvíslbílídade : estudo concreto.
Aríclrmetica -

Maxímo divisor commum , Numeros complexos. Regra de tres e

suas applícações pelo mothodo de reducçâo á unidade e utilísaudo

somente as operações fundamentaos, systema de pesos e medidas

mais usados.

Geometria _ Polygonos, Leves noções da ellipse. Revisão
dos angulos, sal idos, diedros e polyedros, Quadl'atura e cnbatura
dos polyedros ,
Histeria nahwal e noções de pkysica e chimica .-: Revisão dos
programmas anteriores. Classificação dos animaes e vegctaes,
Do estudo anatcmíco da planta e noções de physiologla vegetal.
ooncretisação deste estudo em frente á natureza. Idéa da elassífícação dos míneraes. Crosta terrestre: rochas, terrenos fosseís
mais importantes.
.Noções de physica - Peso, alavancas, balanças, equilíbrio
dos liquidas, vasos communícantes, syphão , Pressão atrnospheríca, Experiencias simples sobre o calor, luz; electricidade e
magnetismo. .Arecmetroa. barometros, manometros, hygrometros e thermometros. Espelhos, lentes, prismas, pilhas, luz
eleetríca, telegrapho, telephonío, íman, bussela .
Noções de chimica - Corpos simples e compostos, MetalÍoídes e metaes. Simples demonstrações experímeataes, Aeídos :
sulfuríco, azottco, chlorhydrlco ; alguns de seus compostos mais
Importantes. Potassa, soda, cal, ammonía. Ligas metallícas. Gaz
de iIlumiuação. Amido. Assucar , Alcool. Acido acetíco. Corpos
graxos.
Geogi'apltia -Revisão da Ameríca. Geographíatpoliüea o
eeonomíca do Brazíl , Divisão política da Europa, Asia, Africa. e
Oeeanía.
Oosmographia - Astros,

sol, estrellas, planetas, cometas,

estrellas cadentes, aerolithos e bolidos, Movimentos, phases da
lua, eclípses , Estudo concreto do systema geral do mundo. Dia,
noite e estações.
. _ Híeíoría patria - Revisão. Periodos de 1664 até iSSO. Expo.

Slç~o.geral

dos factos pnneipaes e dos grandes acontecírnentcs
polítícos,
Desenho lineor çeometrtco - Traçados das fôrmas planas
(estudo muito elementar o pratico). Oôres,
Elementos de mwsiea - Soltejo, solos e cõros, theoria elementar da musica.
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(C)

1.° A educação moral deve ser principalmente ensinada
pelo exemplo, não perdendo o professor ensejo de enoarecer o
culto do dever, mostrando aos alumnos os typcs dos grandes
homens que por elle se nobllítaram.
.
2. 0 A Instrucção cívica não será oblecto de ensino especial,
mas o professor terá sempre em vista que o fim principal do
collegio é formar bons cidadãos, que amem a Patría pelo conhe..
cimento exaeto do quanto lhe devem. O respeitoâ lei e ás
autoridades flue a representam ; a bíographía synthetica dos
.grandes patriotas e especialmente a missão sagrada, que compete
ao soldado, serão pontos para os quaes se deve voltar a attenção
do professor, na occasíão da leitura ou a proposíto de qualquer
acontecimento adequado que se passar na aula, na famílía, na
.socíedade, etc.
3.° Para desenvolver o sentimento patríotico e despertar o
amor pelas instituições eonstítucíonaes, o professor fará. na
véspera de cada dia de festa nacional uma preleeção adequada,
explicando a razão justificativa da commemoraoão consagrada
ao alludido dia.
Art. 37. As materias deste curso serão distribuídas do
modo seguinte, durante a semana, sendo que a duração de cada
aula não excederá de 51) minutos:

l' SER"

I

ze sERIE

3'" SERUil

lIIATERIAS

Numero de aulas
de 50 mtnutcs.dureute a. semana
pOI' ruateria e por serie

O

,

O

Arithmetica elementar e geometr-ia pratica,

,

,

Noções de ccusas •

.Portuguez elementar e pratico.

. .

6

3

3

3

üecgeepbta elementar e historia. palda.

3

3

3

Desenho

2

2

2

3

3

3

Iustl'ucc5:<i moral, cívica 6 militaI'

1

1

Muaica vocal.

1

1

,

j

j

.

.

.

Callig\'aphia •

Gymnasflca o netecão

...
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ta SERm

Numevo de aulas de 50 minutos durante a semaua
Numero do horas em cada sorte
com aulas do 50 minutos.

1'01'

semana,

2a

SEIUE

I

3:.>.. SEI\te

"

24

2·\

20

20

20

......

:;Uc1ia diat'ia do trabalho nas aulas para o
e.luumo •
3h.Nm,· 3 h. 20 m. 3 b. 20 re,

.

§ 1. o O ensino destas matarias será feito pelo methodo
intuitivo, servindo o Iívrode simples auxiliar.
§ 2. o Será o mesmo ensino individual e, no livro do ponto,
inscreverá o professor diariamente o numero e nome dos
alumnos chamados álição ,
§ 3.° O professornesta curso obrigado ao ensino da respe ...
ctlva materta, em cada uma das series, conforme se acha desié

gnado no quadro deste artigo.
Art , 38. Nenhum ulumno poderá frequentar o eUl'SO de
adaptação por mais de 4,anuos. sendo excluído do collegío o que

exceder esse prazo.
Paragrapho unico , O exame final deste eUl'30 dá direito á
matricula no primeiro anuo do Gymnasio Nacional, ou no ele
quníquer instituto secundario de oduençãointegral da Rspubllca,
assim como dará as vantagens concedidas por lei aos alumnos
quo toem curricuiura 'lJitce das escolas primarias.
CAPITULO V
DO CURSO SECUNDA RIO

Art. 39. O curso secundário, destinado exclusivamente á
matricula dos alumnos que tiverem frequentado com aproveitamento o eUl'SO de adaptação, constara de seis annos, e as
diversas disciplinas do seu plano de educa-ão SCJ?ão 'assimdlstribuidas:
Educaçãopbysica c technologica : Gymnastlea, natação,
recreios, esgrima ínstrucção ràüijai-.
Educação mental: . Pertuguez, reancez, ingtez. allemão,
latim, artthmetlca, algébm, geometria e trignometria roctílínea
e espherica, histeria antiga e média, hístoría moderna e contemporanea $"eographia geral, physica, polltíca e eeonemíca,
exercícios cartographícos e noções de astronomlav historía e
chorographía do Brazil, historía natural, topographía e legisIação de terras; desenho e musíca.
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Educação moral: Princípios de moral e ínstrucção cívica

e militar.

ParJ;grapho uníeo. O plano do edueação deste curso desdobrar-se-ha ela fórrna seguinte:

GY'/iwastica -Exercicies repetidos sobre o que é recommen
dado para o curso de adaptação, havendo mais exerclcíos com
barras e espheras de madeira e do ferro. maças 8 tioueree.
cordas lisas e de nós, escadas obltquas e vertieaes, parallelas,
argolas, trapezío, etc. .
ReG~'eios-Exercicios ao CtP Iivre, jogos athletícoa .
.2Vatação-Experiencias livros, diversas maneiras de nadar
e 1110ào de salvar os que se afogam.
Esqrima - De espada, fíorete e bayoneta,
Insírwcção militar- Infantaria : exercicio do batalhão.
Nomenclatura da arma c munição rogujamentaree. Noções
geraes do tiro, definição da tl'a.jectoria, angulos e Unhas de
tíro e de míra, velocidade inicial, restante, zona pezlgosa etc.
Alça. de mira. Tiro com a arma apoiada sobre alvos fixos, e
braços Il.vrce, de pé, de [oelhos e deítcdo.
Nomeuc.atura e serviço da metralhadora.
Cavallal'in,-Escola de recruta. sem arma c com arma, ,rI, eavallc. Manejo e nomonclatura do arreíamento, da clavina, do
revólver, da espada G do:!: lança. Exercício de esquadrão. -Ser·
viços de descobertas e flanqueadores. Modo 'do montar e elosmontar as armas portateís. Conetrueção do trinche.irn, abrigo.
Ar-tilharfa-c-Exereícíos de bateria. Nomenclatura doas boceas
de fogo, reparos, palamonta o accessoríos, do arreíamento de
ttro j da munição. Limpeza o conservação do material. 'I'Iro
ao alvo. Estudo c emprego da alça e do quadrante de pontaria
nas boceas de fogo. Verificação da munição, aecessoríos c palamenta. Tiro com granada 0 schrapnells sobre alvos fixos, serviços de conductorcs. Construcção do espaldão para artllharía .
Emprego do telemetro., Noções S,}bt'f' admintstmção militar '3
tacttca das tros armas.
(i' )

1.~

aula .... Portugnez: Grammaticn, expositiva. d.a lírrgua.

portugueza.

,860

ACTOS DO PODER. EXECUTIVO

Parte "theorica

Desenvolvimento da phonologia, prosodia, graphíoa, taxeo ...
nomíu, kampenomia, morphología, etymologia e syntaxe'.
Par"t.e pra.tica

Leitura e recitação de trechos de prosadores e poetas brazileiros e portuguezes dos seeulos dezoito e dozenove : explicação do sentido geral do trecho lido ou recitado. Exercícios
orthographicos sob dictado em que entrem synonymos, antonymos, homonymos e paronymos. Exercícios phraseologícos
para. .applicação das regras de pontuação. Exercicios de agrupamento de palavras por familia e por associação de ídéas, AnaIyse Iogíca e syntaxíca. Exercícíos de redacção, breves narrações, descrípções e cartas, bem como escríptas do uso commum
ou na. correspondencía offícial, publica ou particular, conforme
:0 subsidio ministrado aos alumnos pelo professor.
2(\ o.v.la - Francez: Estudo elementar e pratico. Ensino fallado. Educação do ouvido e dos órgãos vocaes do alumno,
.guíando-o a fallar na língua qU8 lhe é ensinada. Ensino do vo..
cabulario mais usual, tendo por fim ensinar ao alumno a díserímínar os objectos que o cercam, dando os seus respectivos
nomes, CÕfBS, dimensões, propriedades, posições. Continuação
dessas diversas especíes do palavras, acostumando o alumno á
correeção grammatícal, Conversação rudimentar jogando com o
vocabnlarío dado •.
3:l aula - Aríthmetíca : Estudo pratico completo.
4a aula - Oeographia: Revisão geral da matería estudada no curso de nd'aptação. Geographia physica da America,
situação, oceanos.' o mares, superfleíe, patzos e suas capítaes,
.orographía, hydrograpbia, clima, produeções, flora e fauna.
50. aula - Desenho r Rcl2VO geometrico e physico dos
corpos regulares ou irregulares, animados ou inanimados. In..
terpretação em claro-escuro, colorido, alto e baixo relevo.
Expressão (estudo intuitivo).

t« aula

--Portuguez: Grammatiea hlstoríca da língua.
J.:l>.(ll-te 'theo:"ica

Desenvolvimento da phonología, morphología, taxoonomía,
etymologla e syntaxe.
Parte pratica

Revisão do anno anterior, Conversão de trechos de portuguez antigo em portuguez hodierno. Exercícios de compofJição ou estylo pelos alumnos, sem subsidio ministrado pelo
professor, mas sobre assumpto por elle indicado.
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2 a (lula - Francez: Ensino fallado e escrípto , Leitura.
elementar e conversação facíl sobre os misteres praticos da vida
(viagens, visita, alimento, vestuarío). Exercícíoa para o desenvolvimento da faculdade e do habito de conversar, dando
maior extensão ao voeabulario do al umno, de maneira a
fazel-o comprohender os diversos livros e publicações impressas
na Iíngua ensinada e delta servir-se p;)r escrípto.
S» o-ao - Jnglez. O mesmo programma de francez do16 anno.
4 a aula - Allemão: O mesmo prograrnrna de francez do
P anno.
5 a aula-Al'ithmetica: Notação o numeração. Calculo íundamental dos numeres inteiros, comprehendendo suas propriedades geraes. Thooria das fraccões ordínurías, decímaes e
continuas. Raiz quadrada e cubíea. Progressões aríthmettcas.
6a. aaüá - Geographla: Geographia poüsíca e economíca
da America: Preliminares. Historia summarta do desenvolvímanto da Ameríca, habitantes, raças, línguas, religiões, fôrmas
de governo, estados autonomos, colonías, divisões polltíeas
aetuaes, cidades e portos mais importantes. Importancia comparada dos pnncípaos Estados, descrípção política e economíca
de cada um. sua capital e cidades príncípaes, posição geographica, extensão, população, ethnograpbia, governo, Instrueção,
força publica, vias de communícação , districtos e portos mí-

Iítares.

.

Desenho: Desenho 'geometrico baseado emvncções de geometria descríptlva (projecções. perspectiva e
sombra). Noções elementares sobre composição, representação
e execução de projectos muito simples.
7'" aula -

SOanno
lu aula -

Portuguez:
Pal~t~ tbe()J.~licn

Revisão das matarias ensinadas no anno anterior.
la parte - Litteratura. Noções succmtas sobre a origem,
formação e as épocas hlstorlcas da litteratura. portugueza, Estudo especial sobre o estado da língua e da litteratura no século
XVI; a língua portuguesa no Braztl,
280 parte - Característico nacíonal da Iítteratura braxíleíra.
O meio. O povo. As raças. Tradições. Usos e costumes.
Instituições políticas e socíaes no período colonial e autonomico. consrderações eeonomtcas, a industría, o commercío, as
artes. etc. A educação, preceitos. O desenvolvimento litterario
no Brazil, asslgualado em tres períodos. - Primeiro período da
lltteratura braztlelra, período da formação (1500a i750). - Segundo período da Iitteratura brazlleíra, Desenvolvimento litte..
rarío autonomico (i750 a 1830). - Terceiro período da littoratura brazileíra (1830 a 1870). - Grammatioos o humanistas da
segunda metade do seeulo XIX.
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Pa.rte pratica

Apreciação grammatical e Iltter-arta de trechos: de prosadores e poetas portuguezes do século XVI. Analyse syntaüca,
etymologtca e Iítteraria de trechos de escriptores de nota, assim
portuguezes como brazileiros. Exercícios de composição de
lavra, propria dos alumnos, mas sobre assumpto designado pelo
professor. Apreciação do estylc de poetas e prosadores ímportantos e biographia dos grandes patriotas.
2 a a'ula - Fl'ancez: Estudo complementar. Ensino faltado
e eserípto.
Leitura e trabalhos diversos relativos ú França, sua língua,
a vida de seu povo e sua Ittteratura, Vuoabulario dos termos
empregados no exercito, na, armada, no commercio e em outras
profissões. Lições descrípttvas do.. vida Maria organizadas o
dadas pelo professor.
3-\ aula - Latim: Prefhnínares. Nome substantivo': suas
declinações •.Estudo das desinencias e flexões no genero, .c~so e
grão. Applícações aos adjectivos, cujo estudo deve ser símultaneo com ,o dos substantivos. Pronomes: suas variações e classificação. Flexão verbal: conjugações latinas. Estudo das palavras fnvaeiaveis. Syntaxe latina em estudo complementar com
o portuguez por meio de exemplos e phrases faceís, que possam
eontor', além das fôrmas nomíuaes e verbaes, as partes tnvaría-

vela.

4 a aula _ Inglez ; O mesmo programma de francez do 2°
anno ,
õ»

aula -

Allemão: O mesmo programma de rrancez do

2° anno ,
6a awla - Aríthmetica : Estudo complementar. Metrologia: systerna metrlco, numeras complexos, CODVCl'são de unídades, medtdus electricas. Methodo de redueção ti unidade e
(1:18 proporçõrs j regra de tres ; juros simples e compostos;
descontos e porcentagens; regra de companhia e cambio.
7 a .aul a :-" Geographia - Itr. parto -- Euro.:;a: estudovphysíco, político e eoonomíco, de accordo com o programma traçado
paraa America (1(.. c 2° annos), porém de modo geral e menos
detalhado, - 2" parte - Asla, Africa e oceanía: estudo summario, -e- physíco, político c economíeo,
8i.t ada ~ physica, : Noções de mecaníca ; constituição

damateria,propriedacIes geraes dos corpos, barologla dos SOM
lidos, ltquidos B gazes, acustíea, optíca e calor.
9;1, osüa '":"" Dssenho r Artes lib~raes,êspeciaJ.mente as artes
docoratlvas, bellas e graphícas (estudo muito elementar, pratico
e applícado ; preceitos geraes e noções rundamentaes). Reproducção de desenhos por prncessos geometricosv physieos, meca-

nieos e puotomccanícos uttlísando Instrumentos e apparelhos
modernos,
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4°anno
1.1.1. aula - Latim: Revisão da matsrla estudada no anuo
anterior. Traducção de autores faceís de prosa e verso. Estudo
complementar da syntaxe.
2:1 aula - Inglez ; O mesmo prograrnma de Í1'ancez do 3°

anno.

s» aula - Allemão: O mesmo programma de franeez do

3° anuo,

4!1 aula - Algebra: Prelimínares. Equação do l° gl'tio,
comprehendendo 11 composição e decomposição de íuneções explicitas, Binomio de NeWGOll. Calculo indeterminado do le

grao,

5a aula - Geometria: Preliminares. Theoria da linha
reora. Theoria do plano e do circulo. Medídas.dos anguloso Rcctiâeação do circulo. Arcas dos polygonos. Quadratura do cír-.

cuIa.
er.J. aula -

Physica: Eleetricídade. Magnetismo. Generalídades a respeito dn. ~roducção industrial do calor, da luz e forç:1t.
Noções de transmíssão da energia olectríca.
7a aula - Geographia geral e noções de astronomia: Esphera celeste; astros em geralvmovlmento diurno, coordenadas

astronomíeas, estrellas (3 príncípaes constellações, nebulosas e
vh láctea, cometas, estrcltas cadentes, aerollthos e bolidos .

A 'I'errn., sua. forma e movimento, coordenadas geograpb lcas e
sua determinação, medida eLe um arco de mertdíauo, o metrc ,
O sol e seu movimento apparcnts, eclíptica" estações, precessão
dos equínoxíos, desigualdade dos dlas e das noites, medida do
tempo; tempo sideral, verdadeíro e médio. Oalendario , A lua,
seu movimento e phases, Iibração, ecllpsss e marés. Systemc,
solar, hypothese de Laplace. Ganeralídades sobre os planetas,
leis de Kepler, principio de Newton. Breve noção da astrouornía
nos tempos antigos o modernos,
s» aula-HisG'Jria universal: Hlstorta antiga. do Orient:;:
egypctos, assyrlos, babyloníos, aryas da Indía, persas, phenícíos
e judeos, - Hístoria da Gre~b: tempos heroleos ; leis de Sp<1rta.
e Athenas; guerras medo-persas j tratado de oímon ; hegemonia. de Athenas ; guerra de Peloponeso; expedição dos dez mil
tratado de Autalcí-Ias : hegemonia de Sparta ; Pelopidas e Ep3,·
mtnondas ;. hegemonia de Thebas : Philtppe e Alexandre j hegemonia de Macedonia ; lettras, artes e scíencias na Grecia, Historiá de Roma: - Roma, StU fundação; a realeza ; Insütulção da Republíca: patrIelos e plebeus; invasão dos Gaulezes,
conquistas na Itália j guerras punicas : destruição de Carthago ;
os Gracchos, Mario B Scilla ; conjuração de Catillna ; otcero ,
primeiro e segundo triumvíratos: os doze Oesares ; os Antenmos j anarchia mítítar: Deoeleclauo, a Tetrarchia; constas-

tino, seus suceessores , scíenolas, lettras, artes em Roma.- Historra da. Idade Média: O mundo romano e o mundo bárbaro 1:0
fim do seculo IV. Prhneiro período das invasões': Alarico, Ra.dagasío, Genserieo e Attila. Segundo período: Anglo-saxões.
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Francos. Ostrogodos e Lombar-dos. Mahomet, seus successores ,

Civilização arabe, Conquistas. Governo dos reis bárbaros. Carlos Magno. A unidade imperial e christã do Oecídente. Feudalismo. õavallarta.. Luta entre o Sacerdocio e o Imperío, Cruzadas. Guerra dos cem annos, Instituições ínglezas. A Magna
carta. O Jury. O parlamento, As invenções: a potvora, a bUSM
sola, i1 imprensa; consequeneías matoriaes e moraes. Descobrimentos maritimos, origem, marcha e resultado desses deseobrtmentes. Descobrimentoda America. Scienclas, lettras e artes
na Idade Média.
91), aula - Ohorographia e hístoría do. Brazll -: Choro..
graphía:
1.a. parte

Estudo da costa e dosportos de primeira ordem. eommeroío

com o exterior, importação e exportação do Brasil. Costas, portos de segunda ordem, cabotagem, commercío Interestadual.
Vertentes, navegação fluvial, commercío interior, portos flu-

viaes.

Estrucsura, geologia, mineralogia, flora e fauna. Climatologia. Salubridade. Agrtcultura, índustria, eommerolo c população, Viação: estradas de ferro e rodagem. Correios e tele ...
graphos. Ethnographia e colonização do Brazí],
2 a parte

Estudo especial do cada. um dos Estados e do Dístrícto Federal, de accordo com o programma da primeira parte.
iOa auZa - Desenho topographíco : Origens das convenções
topographícas e seu emprego. Oonstrucção, orientação de leitura, e reproducção de cartas topographicas, utilizando instrumentos e apparelhos modernos.
Revisão - Portuguez e francez (uma vez por semana).

io. aula - Latim: Revisão da mataria estudada nos annos
anteriores. Traducção de prosadores e poetas mais difficois.
'Metrificação: quantidade das syllabas, versos, pés, cesuras,
2 a auia - Algebra: Equação do 2() grão, Equação do 3°
e 41) gzãos, Progressões geometrícas, Calculo exponencial.
Logarithmos. Uso das taboas. Theoria das seríes,
3 20 aula - Geometria e trigonometria: Polyedros. Corpos
redondos. Curvas príneípaes . parabola, ellípse, byperbole,
císsoíde, espiral, cycloide e helíce,
4 a aula - Topographía e legislação de terras: Planírnetria: escalas, trlangulação, Instrumentos, methodos de levantamentos, operações, consteucçãc de plantas e applícações, Nivelamento e appllcações praticas.
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5' aula - Chímica: Corpos símples e compostos. Atamos
e moléculas. Afflnidade e cohesão, Mistura, coímbíuação e do
composição. Analyse e synthese, Theoria atomoa, Nomenolatura e notação chtmíca., Reaeções chlmieas. Propriedades pbysíoas: solubilidade o erystalízaçâ«,
ga aula - Histeria natural - 1Hneralogia: Crystal:l()'~
morphía, crystallotomia, taxeonomía. Pedras cornmuns e pre..
ciosas, especialmente as do Brazil; metaes communs e preciosos,
seus minarias, especialmente os do Brazil j combustíveis míneraes; pratica de conhecimento de míneraes . - Geologias seu
objecto o divisão. Physlog raphla, estratigraphü)" geogenía., pe..
trogema, geologia architectoníca o do Brazil ,
7 a aula - Hístoria universal: r. Hlstoría moderna: A
Renascença e seus caracteres na litteratura e nas artes. Reforma religtosa. Luthoro. Diversas seitas anucatnolícaa. A contra-rerorma. Reorganização eathollea. Os Jesuítas. Luiz XIII e
Luiz XIV. Séculos X VII e XVIiI. Soleucías, lettras e artes. For.
mação e construcção ingleza nos séculos XVJIe XVIII. O regimen parlamentar. A Independeneia Americana. Historia contemporanea. A Revolução Franceza, Apreciação geral da ,origem.
marcha e dos suocessos pollticos. Século XIX. Progressos. da
democracia: abolição da escravidão, as republlcas, oSQcíaHsm9
e o anarchtsmo. O Romantismo e as novas .escolas litterarias.
Applicações e invenções: vapor - e elecu-ícidade , A arte:
especial a mustca e a pintura. Expansão da civilização européa
na Asia , Africa" s monca o Oceauia ,
ga aula - chorographía e hístorta do Brazil: I-Listaria.
Os dons e:5"0108 dos grandes navegadores. Descobrimento do
Brazll , Navegadores hespanhoes, Descobrímento do Braztl pelo
cyclc dos navegadores de oeste. Yanez Pinzon o Díogo de
Leppe , Descobrimento do Brazll pelo cyclo dos navegadores do
sul. Pedro Alvares Cabral. Prlmeíras explorações, A colonização. Capitanias heredltarias : sua ruína. O governo ~raI.
As tres raças da coíonta. Os Jesuítas, A França Antaretíca ,
Vtllegaignon . Expulsão dos Prancezes do Rio de Janeiro. Or-igoro do Rio de Janeíro . Hollandezes no Brazil. Invasão' d<:t
Bahia. e de Pernambuco, Mauricio de Nassau, Qu,eda do domínlo
hollandez. Entr~d.s e bandeiras. Escravidão vermelha e J)egr~.
Rebelllão de Bcckman. Reacção naüvísta , Mascates, Elllhot;tbQ,.s.
Hístoría local: norte, centro e sul. Duclerc e Duguay Trouiu , As
fro:nteü'as, guerras do sul. A colonía do sacramenjoe as
Missões do Uruguay. Conspiração Mineira, Tiradentes. R()fu~io
de P. João VI no Brazil, sua retirada para rOl'tugar. A Independencía . A constituinte. A abdicação. Período regencíal,
O segundo reinado. Guerra de Oribe e Rosas. Guerra ori0u·tai
e do Paraguay. A abollçâo .e a Republlca ,
Da aula - Desenho topographíco: Noções de planos cctados
índtspensaveía comprehensão, Ieltura e construeção de uma
cartão Resolução de problemas simples sobre cartas,
Revisão - Portuguea f1'.a,ncez, íngles, allemão, geographía
glp-pDJ ,0 noções de astronomía, uma vez por semana,
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xcros
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eOa1l.ll0

1'>-. auZa-AlgebrD, superior': Composição das equações-Th8o~
ria das funções symetrícns-c-'I'hecría da eliminação-Raizes
commensuravcís, íncommensurnveís e ímagínarías-c-Equacõos
transcendentes.
2'" aula - Geometria e trigonometria: Recapitulação da.
matéria estudada - Linhas trigonometrloas , Resolução dos trlangulos rectíllneos o espherlccs,
3 a atda - 'í'opographía e legislação do terras: Agrimensura, topographiá militar: levantamentos expeditos; reconhecimento j appllcações, Legislação de terras no Brazil.
4 a aula-Chimica-Estudo geral dos metatloídcs e metacs
mais importantes - Noções geraea de chlmtca orgauíea,
Estudo geral dos nydrocarburetos, alooole, etheres e dos alcaloídes, o especial do acetyleno, alcool ordínarío, chloroíormío.
ether sulfurtco, da morfina e quinina. Noções de analyse chímíca.
ô» aula - Historia natural: Botanica geral: constituição e
funoções geraes das vegetaes ; forma, estruetura e funcções
da raiz, caule e folha; desenvolvimento e nutrição da. planta.
a fíôr, o fructo e a somente; reproducção dos cryptogamos e
phanerogamos; classífícação dos vegetaes. Botaniea descriptiva: Flora do BraziL Zoologla geral: Constituição e funcções
geraes dos animaes; classificação zoologlca, Zoologia descríptiva. Fauna do Brazil ,
61J.. aula -Desenho-Revisão geral de todo o curso-Constru-

cçãoe desenho de cartas topoy.raPhicas levantadas pelosalumnos,
Revisão - Aritumetlca, (nas vezes por semana.
(e)

Educação lUol"al

1." A educação moral neste curso será dada segundo o

mesmo methodo adoptado para. o curso de adaj}tação. cumprindo
todavia ampliar-se progressivamente as noçoes já assimiladas,
evitando tanto quanto possível as divagações inuteis e tendo
sempre em vista o culto do dever no desdobramento de todos
os sentimentos correlatos que ennobreeem o homem. como a
honestidade. a firmeza de caracter, a coragem, abnegação, etc.
2.° A ínstrucção oívíea, ministrada ainda pelo mesmo methodo, abrangerá desde a. esphera do acção em que exercita as suas
faculdades o individuo como cidadão, até a concepção das ídéas
de estado, governo. soberania e índependenoía das nações.díreito
de guerra, etc., como de administração e economia politica.
3." Como complemento a esta parte da educação. serão dadas
as ímprescíndíveís noções sobre a Inerarcbía militar, honras e
precedencías e bem assim os índíspensaveís preceitos de subordinação e disciplina,' como condição essencial para a extstencía
das instituições mílítares de um povo.
Art. 40. As matarias do curso secundarío, constituindo cinco
secções.serãodistribuidas pelos dias da semana, do modo seguinte:
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Numero de aulas de 50 minutos durante a semana, por mataria e anno
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Inglez ou allemâc

---ó

.s

•
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2

1
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Latim

3
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.
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3
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Geometria e trigonometría
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Topographia e legislação de terras

-

-

-

-

-

-
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Aígebra,

-

-

-
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Physica, chimica e noções de mecanica ,

te~,

Historia natural],
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ro

•
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•
-_o_.;;"

ln~

Geographia universal e noções de, astronomia

õhcecgeepbta e historia do Braail ,

Desenho.

. . .

Inetrucção moral, cívlca e militar.
Gymnastica e natação.

----

..

·

N,« de aulas por semana em cada anuo •

NO de horas do trabalho escolar- por semana.
H. de trabalbo dtacíc nas aulas para
Horas de trabalho diario nas aulas
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Híetcr-ía universal
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alumno
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3

2

3

2

3

2

•,

3

-

-

2

2

3

2

2

2
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3

1

1

3

3

2

3
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2
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1
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3

1

1
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1

1

3

17

I"

21

23

26

28

14h.10 1

15h.OO'

17h.30'

19h.10 1

2ib.4;O'

21h.40'

2h.2ü'

2h.30'

2h.55 1

3h.H I40"

3h.36'~ül1

3h.36'40/J

2h.20 1

2h.30 1

2h.55

3h.1iI.\OIl

Sh.13'40 11

3h.13'40"

.ACTOS DO PODER EXECUTIVO

867

Paragrapho uníoo , O ensino do curso secundaria será mí...
nistrado sob as seguintes regras:
a) O de :eortuguez, rraneea, arlthmetíca, geographía universat e n.oçoes de astronomia, desenho e ínstrueção moral,
CIVIca e mílítar-, começará no lo anuo, terminando: os tres prímeiros no 3° anno, com revisão no 4° e 50 , para os dois 'primeJros
e D,O_ 60 para o 3°; no 4° anuo o. de geographía universal, com
revisao no 5°, e o de :lesenho e instrucção moral, cívica e mí...
litar no 6° anno ;
b) o de íuglez e alIernão começará no 2° anuo, terminará
no 4°, com revisão DO 5° anno ;
c) o de latim e o de physíea, chímíca e noções de meeaníoa,
começará. no 3°. terminando o primeiro no 5° e o ultimo
no 6° j
d) o de álgebra, geometria e trigonometria, hístorla universal, chorographía e historia do Braztl, começará no 4<> anno,
terminando os dois primeiros no 6<> anno e os dois ultimos no
50 anno, sendo que a topographia começa no 5°, terminando no
ultimo anno do curso;
e) as aulas de revisão, sobre recapitular a materia dada
nos annos anteriores, devem ser dirigidas de modo a exercltar'
os aíumnos em questões geraes do exame de madureza, e nas
quaes se achem envolvidos assumptos referentes ás matarias de
cada secção;
t) as aulas de revisão de francez serão dadas pelo respectivo
professor nessa lingua, e nas do 5° anno, de inglez e allemão,
ensaiará o professor a conversação nas mesmas linguas, fazendo
todos elles, quanto possível, estudo comparado;
g) nenhum trabalho de desenho poderá ser feito fóra das
vístas do respectivo professoc, nem tão pouco em papel que
não esteja por eUe rubricado e carimbado pela secretaria.
Art. 41. Alem das disposições especíaes, pertencentes a
cada um dos cursos do collegío, serão observadas mais as
seguintes disposições oommuns :
a) O ensino será regulado por programmas triennaes, tendo
em vista os limites traçados neste regulamento, organizados
pelo conselho do ínstrucção, mediante proposta dos professores,
ínstructores e mestres, de cada uma das disciplinas, e audição
de uma commíssão mlxta, eleita de tres em tres annos, para o
exame desses trabalhos.
b) Esses programmas, que deverão ser claramente índívíduados em lições ou pontos, só terão execução depois de approvades pelo governo.
c) Os programmas relativos .á educaQão physica e technoIogiea devem abranger as matérias especlâcadas nos arts. 36,
e 39, letra A, tendo-se em consideração qualquer melhoramento,
alteração ou ínnovacão que sobrevenha no systema do material
do exercito, nas manobras e no mais que possa interessar á ínstrucção militar dos alumnos,
d) Como complemento para a educação integral, segundo o
plano adoptado neste regulamento, serão organizadas excursões
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sclentiflcas sob proposta dos professores, em dias marcados
pelo director eommandante, bemicomo. grandes exercícios,
revistas e marchas militares, no tempo consíderadomals op..
portuno.•
e) Receberã'o além: disso os alumnos as noções índíspensaveís sobre escrípturação militar, _serviço. de -guarnição, das
praças da- guerra c- povoações.. regímen. e pollcía. dos- quarteís

-â-'acampamentos'.
_.
f) Em}Jopa- não seja assumpto de ensino ~s'pecial a- educação
moral c cívica, competindo ella em geral a, todos os- docentes,
0-' dírector- commandante, ouvido, o conselho. de ínstrucção,
designará, dentre elles, um que. se íncumba.de sobre oreferldo
assumpto fazer prelecções a um.e outro, cursc.do.collegiovcom

direito ás vantagens do arto l Id, § 2'.
g) A 'mesma íncumbenela com as mesmas vantagens ser{~
dada ao' professor designado pelo, -direetor commandante, ouvido
0" conselho de ínstrueção, para, o ensino. denoções.de. hygiene

em g,Gml;, especíalmsnte a. militar.
hJ-PaI'a os casos das lettrasf c- g, umacommlssão do.ccnselho de ínstrucção.. organizará, um,programma." q'1,l8 , será. suomettrdo-à approvação.domesmo.
,
iJ' 0 ensino de latiiu$erá.facultativo."eq:uo.nto ao das-hnguas
ihRleza'wallomãi o. alumno.optarã pelo estudo de uma', dellas.
jf Ao' professor compete ínícíar o ensino da respeetlva.materia. e acompanhar os.alumnos até' o fim do, respectivo curso,
devendo observar-se a mesma-díspoaícão com relação-ao.adjunto
ecoadjuvantede cada curso ou secção.
A:rt. 42; Opol:lsoaL docente, do collegio compor-se-a de 29
professores, 14 adjuntos, 6 ínstructoros, 3:mestres. e o numero
neeessarto de coadjuvantes, doens-ino thsor-ícc, e pratico; que
serão-dlstrlbutdos pela seguínte. fórrna,.podendo,esse:pe'ssoal ser
reduzido, se' o numero de alumnos for pequeno:
ar Curso de adaptação: 2",pl'ofe.:isol'cs para grammatíca, elementar pratíca : 1 para elementos de, hístoría. patrla. e geo-grapJ1ia; 2 para.elementos de arl thmetica e geometrta pratica;
l· para' liÇ9Í3S, de eousas. e noções.pratícas elementares do scíencHts'nhysiCas e naturacs ;. 1 para, callígraphía, (3. I para desenho

elementar; total 8.

b')' Curso seeundarío : 2 para; o estudo. expositivo hístorteo
e Iítterarío da Iíngua por tugueza ; 2. para fl'ancez j 1 par.a
latim; L Q_wa ínglez ; L para. allemão j. 5. para, mathematica
htrithmeti'Ca', álgebra. geometria e tdgonometria};. 1, para
topographia e legislação de terras : 2 para. geographía. universal.; 1 para. hist?ria e chorographta do. Brazil; 1 para
hístbria: uníversalr, 2, para, physlca e chímíca.; I para histeria

'natural' (r 1: para. desenho, total: 21.
C)I Dos', adJuntbst:re~ pertencerão" ao: curso de.' adaptação
e serão' nella dtstríbuídos conforme as necessidades.doenslno;
O'S 1'1 restantes ao curso seeundario.vsendo. dous. para a; prímeíra secção,.. quatropara.a.segunda, dcus.gam.a. terceira, .dous
para a quarta, e" finalmente" um para desenho.
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d) Os instru-ctores serão dístributdos umpara.cada, uma das
armas, doas para esgrima 'de:bayoneta, ,espada, "fl'Oréte e tiro
aoalvo,c,o ulttrno pa'I'ao 'ensino em aula de-noções de âísctpllna, administração e tactíca elementar das armas.
e) O ,mestre de gymnastica 6 commum aos deus cursos, e.e
de imusicav valérn .do que Ihe ccmpeteuo cursc de 'adaptacão,
:emnnaráaos ulumuosde um-e outjo curso, 'fóra das-horas das
aulas theoríeas, o instrumento por elleaescolhtdo.jrftm d-e eonservar sempre a 'banda de musioa collegial ,
() Esta banda-só sahirã do collegto quando em rormature,
geral do corpo de alumnos, sendo expressamente probibido que
os alumnos, em grupos e fardados, toquem fóra do coIlegio em

festas p rrtíoular.e ou publicas.

Art. 43. Nenhum al um no poderá frequentar o cursosecuudaria por mais de oito annos.

CAPITULO VI
DA NO:'lJEAÇÃú DO PESSOAL

Art. 44. O dírector commandante será nomeado por decreto. Os-professores e adjuntos tambem por decreto :e de'
aecordo com as disposlções deste regulamento. As demals.nomeações serão feitas por pcrtanla do-mlnl stro daguerna, sob
proposta do dírector commandanto, que.vemrelacãoao coadjuvante do ensino thcortco, devera ouvir o conselho -de ínstrucção,
Paragrapho unloo, Ao dírector commandante compete li..
vremen te nomear cdelllittir o preparador-conservador, osínspectorcs, guardas, .auxlljaves de oscrípta, contínuos, 'fíeis,
roupoíro, feitor e serventes.
Art. 45. Os lagares de professores. adjuntos e coadjuvantes
do ensino theorico serãoiprovldospor commíssão.i.que.durará
cinco annos, podendo o serventuarío ser .reconduztdo, 'por igual
período, sob proposta do conselho de ínstrucção .
§ 1.° Esses lagares serão exercidos por ofâciaes do exercito
com as necessarias habilltações ; na fnlt::'" destes porofllciaes.de
marinha e civis.
§ 2.°' Terão preferouola, em qualquer dessas classes. osque
tiverem o Cl1r.:3O completo por este collegtc.
Art.4ô. O provimento o-Jf8~ti vo d:tsvagéts no magísterío
S81'á feito .do modo seguiuto :
1.1) A vaga de professor será, no c urso deada"ptnção~
preenchida pelo adjunto mais antigo do mesmo OI "no curso"
secundarío, 'pelo adjunto mals antigo da 'secção em que, se tiver
d:-l/,10 .a

vaga;

2.° A vaga de adjunto será. no primeiro dessesctt-rsos,

preenchida dentre os coadjuvantes do mesmo, por aquelle ~que,
em eX<J,IDe de 'generalidades sobre as matarias desse oursor fôr
classificado em primeiro Iogar ;
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3.0 No curso secundaria o mesmo processo se applícarã,

para os coadjuvantes da secção em que a vaga se tiver veri~
ficado; versando apenas o exame sobre mataria da respectiva
secção;

4. 0 A vaga de adjunto da 5a secção será preenchida do
mesmo modo, versando, porém, o exame exclusivamente sobre
generalidades de desenho feito pelos coadjuvantes desta materia;

5.0 Estesexamesserão prestados perante uma commíssão do

conselho de ínstrueção e em presença do mesmo q ue, opportunamente, organizará os respectivos programmas.
CAPITULO VII
DO MATERIAL DE ENSINO E DEPEN'DENCIAS DO COLLEGIO

Art. 47. Para que o ensino seja ministrado em todas as
suas partes com o necessario desenvolvimento, haverá no collegío s
I'', uma bíbliotheea, contendo livros, revistas, colleeção de

leis e regulamentos e quaesquer publicações de importancia
militar;
2(\ um museu. contendo tudo que interessar ao ensino;
3°,saIa de armas. contendo os objoctos que forem precisos
para o ensino de esgrima;
4°, salões para estudo e par-a, as aulas de desenho;
5°. campo de exercício e linha de tiro;
6°, picadeiro;
7°,_ apparelhos uecessarios para os exercícios de tiro;
8°. armamento, equipamento e munições de guerra:
go, cavallos e muares para os exercícios, além dos precisos
para o serviço do estabelecimento;
10°, peças de arreíamento e penso dos anímaes:
Llv, uma bomba e mais apparelhos imprescindíveis para
o serviço de extíncção de íncendlos.
Art. 48. Haverá mais para o collegío:
10, um gabinete e laboratorio necessaríos ao estudo de noções de scíencías physlcas e naturaes ;
20 , instrumentos, apparelhos e o materíal necessarto para
os trabalhos topographícos ;
3°, área Ilmitada e convenientemente abrigada para. cada,
uma dasicompanhías, sendo esse espaço de extensão razoável,
protegido por um barracão onde se abriguem os alumnos nos
dias chuvosos ou de sol ardente;
4°, material para os jogos athletícos e natação.
Art. 49. O coIleglo terá pharmacia para o fornecimento
dos medicamentos e enfermaria com as necessarías accommodações para tratamento dos alumnos que adoecerem.
Paragrapho uníco. A enfermaria será afastada dos edificios
prínctpaés e de outros lagares frequentados pelos alumnos nos
seus trabalhos collegtaes.
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(JAPITUU) VIII
DO TEMPO LECTIVO E DA FREQUENCIA

Art. 50. O tempo Iecti vo começará no primeiro dia util da
2a quinzena de abril e terminara a 31 da dezembro de cada
anuo, podendo o Governo adiar a abertura das aulas e prorogar
o encerramento dellas, quando as circumstancías o exigirem.
Art. 51. Os mezes de janeiro, fevereiro, março e a primeira.
quinzena de abrü serão empregados em exames nnaes, férias e
exames de admissão para os candidatos á matricula no collegío,
Art. 52. A distribuição do tempo no collegío será feita de
modo que para os alumnos haja, mais ou menos, nove horas
para o somno, oito para trabalho e sete para toiiette, refeições e recreios.
Art. 53. O horarío, anuualmente organizado, deverá atten:
der aos seguintes preceitos:
1'\ que em cada aula a lição não exceda de 50 minutos;
20 , que o intervallo de uma. aula 'a outra nunca. seja. menor
de 10 minutos;
30 , que os exercícios e trabalhos praticas não se prolonguem por mais de uma hora.
AI't. 54. Além dos domingos, serão feriados no eollegío os
dias de festa nacional.
Art. 55. Ao alumno que por motivo justificado faltar a
urna ou mais aulas ou trabalhos, no mesmo dia, se marcará um
ponto.
Art. 56. A [ustlâcação das faltas commettídas pelos alumnos no correr do mez será feita perante o díreetor commandante do collegto ,
Art. 57. O alumno que tiver mais de quarenta. pontos per..
derá o anno, e o dírector commandante mandará deslígal-o do
estabelecimento.
Art. 58. Por uma falta não justificada marear-se..hão dous
pontos.
O alumno que commetter 20 faltas não justífícadas perderá
o anno e será. desligado do estabelecimento.
CAPITULO IX
DOS

EXA~'IES

Art. 59. Encerrados os trabalhos do anno lectivo, os professores, mestres e instructores apresentarão á secretarla uma
relação dos alumnos de. sua aula com as médias das notas ou
contas de anuo, avaliadas por grãos de - zero a dez - e bem
assim os pontos para o exame das respectivas aulas.
§ 1. 0 submetndos esses pontos ao estudo de uma com..
missão nomeada pelo dírectoí-, afim de verificar si foi cum..
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prído O disposto no art. 66, o mesmo díreetor marcará dia e
hora para a reunião do conselho de ínstrueção, ao qual submetterá o parecer da referida, commtssão,
§ 2. o Na mesma sessão o direotor nomeare as commíssões
examinadoras e determínarã a ordem que deverá seguir em
tOdas Mprovàs.
Art. 60. Os exames das materias da la e 20, seríes do curso
de .âdâp"t~ção constarão de provas, oraes, havendo,sômertte; uma
prova os'cripta de portuguez, a qual versara sobre um díctado
de extensão razoava! extrahído dos livros adaptados, emclasse,
Art. 61. ,Os .e:~,an:iés das' matarias da. 3lt serle constarão de
provas eserípta e oral, feitas em dias dííferontes.
§ Lo A prova. escrípta constará de um exercieio do
redaeção sobre assumpto facU com elementos fornecklos por
um dos membros da, eommíssão examinadora, e duas questões
concretas de artthmetíca pratica e uma de tachymetria ,
§ 2. c A prova oral constará de leitura e analyse de um treoho de livro adaptado em classe e questões elernentares sobre
as outras materias estudadas na.seríe,
§ 3. o A prova oral durará 30 minutos, no maxlino,pal'v.
cada examinando.
Art. 6.2. Nas tres seríes o exame será de conjuncto e determinado pela média da conta de anuo respectiva e dos grãos
obtidos pelos aíumnos Das diversas materías da seríe,
Art. 63. O alumno do curso primaria: que na epoca regulamentar fôr reprovado, poderá fazer exame no mez de. março
seguínto, si essa reprovação tiver sido determinada por Inhabllitação na minoria das matérias estudadas.
Art. 64. Os exames do curso secundaria serão de sufflcíencía, para passagem de um anuo para outro, e de madureza ou final ao torminar o curso e de accordo com o disposto
no art. 90 deste regulamento.
Art. 65. Os exames de sufficiencia constarão depravas
escrípta e oral, feitas em dias alternados, sobre as matcrías
constitutivas de cada anno ensinadas em aula, havendo mais
uma prova pratica para 9.$ aulas de scíencias pbysícas. de hís~
toría natural, geograpliia e topographía.,
AI't. 66. Toda a matería do programma detalhado de cada
aula será. dividida em 15 a 20 pontos, que deverão abran
ger as differentes doutrinas componentes da aula; sobre um
desses pontos "versará a prova escrtpta j os restantes serão d03tínados ~t prova oral.
Art. 67. Não 'poderão permaueeer na. sala, em que os examínandos estiverem fazendo 11 prova escrípta, pessoas extranhas á ·commissão examinadora,
Al't. 68, Entre a prova escrípta c a 0""[ de cada aula
decorrerão pelo menos dous dias.
Art. 69. O tampo concedido para a solução das questões da
prov-a escrípta não excederá de tres horas, -. e, finalizado
este prazo, os atuamos entregarão as respectivas provas
j
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tio estado em que se acharem, assignandc cada um o seu
nome em seguid&-, á ultima linha do que houver escriptc.
Art. 70. O ponto para o. prova oral das aulas de mathematíca e scíencías physícas e naturaes será sorteado com duas
horas de antecedencia, e para as demais aulas será tirado na

occasíão do exame.

Art. 71. As provas oraes começarão <lS 10 horas o só
terminarão depois que forem examinados todos os alumnos
do dia.
Parsgrapho uníco , Cada examinador não poderá arguír
por mais do 20 minutos ao mesmo alumno .
AI>t. 7.2. As turmas para a prova oral serão organizadas
conforme determinar o dírector commnndante, ouvido o respectivo professor.
AI't. 73. E' vedado aos alumnos ser vlrem-se 00 acto do
exame, para qualquer fim que seja, da papel, notas, livros e
outros objectos não dístnb.ndos ou permitttdos pela commíssão
examinadora.
Paragrapho uníco. O papel dlstrlbuído será rubrtcatlc pela
commíssão oxeruínadora em todas as folhas e eartrnbado pela
secretaria.
Art. 74. O examinando que assígnar em branco, deelal>a1'-S8 Inhabtlf tado, ou, terminado o prazo, não tiV01' dado
começo á solução das questões ou incidir no art. 73, será
considerado reprovado.
Paragrapho uuíco , O alumno quo entregar â commlssão
examinadora. sua prova escrtpte, concluída ou não, devera re-

tírar-se ímmeãíataraente da sala de exame.

Art. 75. O alumuo que fetltar a qualquer prova de exame
será considerado reprovado, salvo motivo justíficado peranteo
director commandante do estabelecimento, que marcara outro
dia para a realização dessa prova.
Paragrapho uníco , O alumno que, tendo comparecido,
negar-se a prestar qualquer prova de exame, S9!'á considerado
reprovado.
Art, 76. O alumno que, tendo começado .[1, prova oral ou
escripta, adoecer répentínamento, de modo a não poder prosegui:I' nessa prova, verificada ímmcdíata monte a molestía, frtrá
outra prova em época opportuua, a jotzo do d.recsor commandante.
Art. 77. As commtssões examinadoras, no cursado adapta.
ção, serão compostas de cinco membros c org:lnizadas de modo
que nellas sejam representados, sempre quo Icr possivel, O'S
professores das doutrtnua a cxamtnar .
.
Art. 78. A commíssão examínadorc.. das doutrinas de cada
aula nos exames de surflcíencta sera composta dotres docentes,
sendo um delles o professor rcspecüvo.
Paragrupho uníco. Quando a eonveuíencia do servíço o
exígir, poderã o director commandante completar as COIUmlS~
sões oxamínadoras com pessoal da admíntstração. ·que tenha as

precisas habílítações.
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Art. 79. A commíssão julgadora do exame de madureza
de que trata o art. 64 compôr-se-ha dos professores. mestres
e instructores das respectivas matarias em cada secção, sob
a presldencía do director do collegío,
Art. 80. As commíssões examinadoras deverão tomar todas as precauções para que os examinandos, durante a prova
escrípta, não recebam qualquer auxílio qU9 lhes facilite a

solução das questões, ou Se sirvam uns dos trabalhos dos outros,

competindo-lhes mais:
§ 1.° Entregar á secretaria a relação nominal dos alumnos

que, tendo comparecido para fazer ar prova escripta, deixarem
de prestal-a.
§ 2. Julgar as provas escríptas, no eollegío, em uma ou
mais sessões anteriores ás provas oraes, e o grão do cada uma
será a média das quotas conferidas pelos examinadores
o por elles lançadas e assignadas á margem das referidas
Q

provas.
§ 3. Q Fazer a classificação por ordem de merecimento dos
aíumnos approvados, logo qse terminem os exames oraes de

cada aula.
Art. 81. Logo que a commíssão examinadora tiver rece..
bído todas as provas escriptas, oncerral-as-ha em uma capa

lacrada e rubricada paios membros da commíssão e fará
entrega á seeretaría ,
Paragrapho untco, O presidente da commíssão receberá
oPEortunamente da secretaria as provas escríptas de cada
au a para serem julgadas de conformidade com o § 2' do
art. 80.
Art. 82. Terminados os actos do cada dia, a commíssão
examinadora, tendo em vista, não Só as provas oraes, que serão
avaliadas por quotas de O a 10, cuja média será o grão da
prova, mas tambem os grãos da prova escrípta e conta de
anno, tomará a média de todos os grãos obtidos por cada

alumno,
§ l.' Esta média exprimirá o resultado do exame, sendo
considerado approvadc com distincção o alumno que obtiver a
média 10; plenamente, o que obtiver a média de 6 a g; símplesmente, o que obtiver a média de 4 a 5; e reprovado, o que

obtiver a média Inferior a 3 1/2.
§ 2.' A fracção 1/2 e as superiores a esta serão compu-tadas como uma unidade na. apreciação das medias, as ínfe-rlores a 1/2 serão despresadas para a apuração dos grãos, mas
attendidas para a classificação.
§ 3.' A média O na prova escripta ou oral reprova o
alumno ,

Art. 83. !'lo julgamento dos alumuos do curso de adapta-

ção e respectiva classíâcação observar-se-ha, quanto possível, o

que estabelece este regulamento para as demais dísclplinas
estudadas no collegío,
Art. 84, Nas aulas de desenho, tanto de um como de
outro curso, os exames versarão sobre uma prova graphica
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feita. na oocasíão, e seu julgamento será a média dessa prova e
da conta de anno ,
§ 1.0 A conta de anuo será constttuida pela média. dos
trabalhos graphícos dos alumnos durante o anuo, julgados
pelo professor, e que deverão ser entregues e arcuivados na
secretaría, com os respectivos grãos, á proporção que forem
terminando.
§ 2.° Os etreitos da reprovação nesta mataria serão sxactamente os mesmos que os produzidos em qualquer dos outros
exames effectuados no estabelecimento.
Art. 85. Os exames de pratica techniea, ou commum, e
de musíoa, realtzar-se-hão logo depois de terminados todos os
outros, constando apenas de prova oral, tanto para o curso
secundaria como para o de adaptação.
§ 1.0 Nos exames das matarias a que se refere o artigo
anterior, serão as mesas julgadoras compostas de tres membros, sob a presídencía do mais graduado, e constituídas por
instructol'OS e mestres, podendo o director do collegio, para
completaí-as, nomear coadjuvantes do ensino pratico, ou outros
ofâcfaas empregados no colleglo e com as precisas hubilílações.
§ 2.° No julgamento e respectiva classificação, observarse-na, quanto possível, a que estabelece este regulamento para
as demais disciplinas estudadas no collegío,
§ 3.° Os effeitos da reprovação em urna dessas matarias
serão exaetamente os mesmos que os produzidos em qualquer
.dos outros exames effectuados no estabelecimento,
§ 4. 0 Em cada doutrina O); alumnos serão argutdos por
tempo que não exceda de 15 minutos.
Quando se lratar de trabalhos em que os alumnos possam
38 mostrai' habilitados sem ser arguídos, o tempo consagrado
ao exame aorã o necessarío, a juizo da commíssão examinadora.
Art. 86. Do resultado dos exames de todos os alumnos da
mesma aula a commissão examinadora lavrará termo especial,
que será lançado no livro respectivo e subserípto pelo secretario do collegío.
Art .. 87. O alumno não frequentará um anno qualquer
sem que tenha sido approvado em todas M materías do anno
anterior.
Art. 88. O alumno que for reprovado duas vezes na mesma matei-ia, em dons annos consecutivos, será desligado, podendo, porem, ser readmittldo, mediante exame vago, um anno
.
depois.
Art. 89. No mez de março haverá uma segunda época de
exames para alumnos do estabelecimento.
§ 1.0 A esses exames só serão submettidos os alumnos quo,
por doença provada com attestada medico, não tiverem podido
prestal-os na época regulamentar.
§ 2. 0 Tambem poderão por essa occaslão prestar exames
os alumnos aos quaes faltar uma só materia para se matricularem em anno superior.
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§'3.0 Aos aíumnos de 'que trata. o' § 1o deste -'a1'tigo 'se con
slderarã valida a conta de annoobtida no anno Iectrvo,

w

§-4:~,oAos-'alu-IUnos'deque se 'oecupa D'§2°,"casQ-tenham_sid()
r~pl'ovados'na' primeira época, áõ se deverãtomar 'para sua ap-

provação a médía desegrãos obtidos nas. provas escrípta e oral.
Art.fJO. o-esamo de madureza, destínadoa 'veri"ftca-rsi'o
alumno assimilou a somma de cultura íntelleetual necessaría,
se l'ealizará"paa'B., c-s alumnos 'approvados "nos 'respectivos
exames rle sutâcíenciavem 'duas phasesdocurso:o'lwimEliro-llo
fim do 5° anno e relativo ás materias 'da lll,e4a ·secçõcs do

art. '40, '8 o "segundo no fim do 6o,'anno' erelativo (LS matarias
das outras 'secções 'do mesmo artigo.
Art. 91. Este exame versará sobro -qucstõesgeraes, 'de'Vendo ser feito por um programma organíza-to pelo conselho de

mstruccão do: estabelecimento, .approvàdnpelo Governo,' e con-

stará, de provas' esoríptas 'eoraes, reítas'emdías .alternados, "sobre
as' materíasconstttutlvasdas 'respectivas, secções,
:§ 1.°" O-julgamentodos:exames do cada 'uma das secções
acíma referidas serã feito'pelaaprecillção das-notas de conta deanuo, -daprova-eserlpta e 'da,pr'ovaoraI, -entendendo-se por
conta de anno. a média das notas em todas as aulas componentea

da rnesma secção,
§ 2.' O julgamento definitivo do' exame 00 madureza será
feito pela média dos-resultados emtodasas seeções.
§ -'3~o Haverá provas 'praticas correspondentes a cada uma
das·quatroprlmeíras .secções,
§ 4.° Para 'cada prova oscripta o examinando terá o prazo
maximode- 4 horas.
§

5.° Do resultado do exame de madureza Iavrar-se-ha um

termo especial; que sera aselgnado pelo director commandante,
como presidente, professores, lnstruetores, mestres e secre-

tario.

§ 6. G . No examedemad ureza 'seguir-se-ha o mesmo-processo
do exame 'de suâtcíencta, do aecôrdo com as dtsposíçõea deste
al'ti'go.
Art. 92. O alumno reprovado em uma secção será' consíderado-reprovaôo no exame; de madureza e somenteserá admito
tido a prestar osso 'examo depois de havcr rrequentado novamente as aulas das secções respectivas.
Paragcapho 'l1níco. .O que fôr reprevado duas vezes no

mesrno·-examo. do'm~dureza serã desli'gírdo do .colle'gio~
Art. -93. Ü'TesuHado dosexemes tnecrfcos e pratícos srrá

publicado em ordem do dia do estabelecimento e no Diario-'·

(Jfficial.

CiAPITULO X
DO

SYSTE~IA

DISCIPLINAR, PENAS E RECOMPENSAS

Art. 94. Os meios disctplínares, proporcionados â graví-

dada das faltas dos alumnos, serão:
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1°, nota mãno. livro das aulas;
2°, retirada. da aula, ou do campo de exercício;
3°, admoestaçãopBl'ante·a, aula;
4°, privação de, recreio: com ou sem trabalho de escelpta :
5°, impedimento de sahída nos dias determinados;
6°, reprehensão particular;
7°; reprehensão motivada em ordem do dia ;
8°, prisão em, commum, na sala. do estado-maíor , ou ísolados em compartimentos arejados e claros ';
ga, retirada do collegio até 10 dias j
10, baixa. temporaría ou definitiva das graduações;
11, exclusão. j
12, expulsão.
§ l.a As: tres primeiras penas serão applícadas pelos prolessores· e Instruetores.
§:2.a As de ns. 4a II pelo díreetor commanduntedo collegí«,
que-poderá, além disso, por conveníencta. dai discipltn<.t;"n5;üisó
tra.nsferir 'para: ,a'.elassedos-extornoso·alumno:.queige;;tol'i>l&1rme:·
recedondessa pena, como applicar a de n. 12'á4uBlle, enj"H paI?
manencía noéstabeleotmento fóI' prejudtcíal.aoi sembcm. U{U'Ull\
dando deste acto conhecimento motivado ao Minist-r:o;.da..,Gue~
Art. 95. A- retirada, do, colleglo consiste &m-:BUly,fa..T~se o
alumno. ai seu-pae para. este con-tgíl-o; Bendo)qJ.t'&.~,:. ducamero
tempo dessa-retirada. 1heserão maccados tantos.peetossqaansos
forem os dias arbitrados para duração do caatteo •
Art. 96. A exclusão" stgníüca. que', reso.lvi8tt'c&t'l.~:,Sg:dt permittido; â" pessoa quo> legitimamente representae o.~. alumno
requerer o seu desligamento.
Art. 97. A prísão no recinto do collegio nãco dispecsa. o
alumnodos trabalhos.eseolares.
Art., 98. As recompensas conferidas aos alumnos serão:
l°, boas notas nos Iívrosdas aulas:
2a, Hceneas.excepciouaes-para passeio;
s-, elogioem ordem-do dia regimental i
4°, medalhas de bronze o prata.;
5°, pcomocão aos diversos postos do corpo de alunmos j
e-, ínscrípção no «(- Quadr.o de, Honra», ;
7°,. me.talhas do ouro denominadas Duque de Caxias, AlmiranteBarroso.. Marques do Herval, vísconoo de Inhaüma, Conde
do: Porto Alegre, Marq uez de Tamandaré, Marechal Deodoro.
Marechal Floriano Peixoto, ,Marechal Carlos Mnchado, General
Polydcre.e General.Banjemfn.Constant.;
8(}, Premio. «,Thomaz' Coelho »,

Paragrapho unico , As, recompensas de n. I são de a-ttrt·
bulção dos professores ; as de ns. 2, 3.4 c 5, do dírector. cummanríante ; a de-n.. 6"do conselho. de, ínstrucção ; o, finalmente,
a~tda:ns:;,7 e,H;,do Ministro da Gu€rl'aj,Soh''pI:'O,postl~.do conselho
do Instrucção .
Ar,t.,09'. Dasmedalhns do.que trata, o. n. 7 do itl'Ligo. an-

tecedl:l:ntoj.. t!'os:,' serão coníenldas com. solemntdade- no,fím. do
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curso, após o ,exame d~ niadur~za e na ordem citada, aos
alumnos que ttverem sido claastfícados nos tres primeiros

legares e tenham notas de bom comportamento.
§ 1. A distribuição das medalhas realízar-se-ha em sessão
solcmne.
Q

§ 2.' Os alumnos que obtiverem as medalhas de ouro
poderão usal-as em todos os actos da, vida civil ou militar, e
todos os que concluírem o curso secundaria contarão como
tempo de serviço militar para todos os effeitos.menos para baixa
ou demissão, os dons ultimas anncs do curso.
Art. 100. O premio «Thomaz Coelho» consistirá na ccltocação, em sala especial, denominada «Pantheon », do retrato do
alumno quo por sou excepcional talento, amor ao trabalho e
procedimento exemplar, o merecer.
Art. 101. A distribuição das medalhas de que trata o n. 4
do art. 98 será feita pelo director cornmandante, em formatura geral do corpo de alumnos, nessa mesma occasíão será lida
a ordem do dia considerando sem effeito as graduações obtidas

no anno lectivo findo, e promovendo nosdiversos postos daquelle
corpo, 08 alumnos que tiverem feito jus ao uso de taes ínsí-

gnías no novo anuo.
Paragrapbo uníco, As promoções serão feitas par mereeímento íntellectual e comportamento dos alumnos, de modo que
seja attendida a ímportancía dos annos em que estiverem ma-

triculados.
Art. 102. Na sessão solemne de que trata o § I' do art. 90
serão iniciadas as festas escolares, que constarão de diversões

apropriadas, como sejam: exposição dos trabalhos dos alumnos,
justas e torneios em velocípedes, premias de livros uteís e
objectos destinados a despertar a emulação entre os alumnos,
corridas a pé, concertos mualcaes, assaltos d'armas, etc.
Art. 103. Aos alumnos que terminarem o curso secundacío
será conferido o titulo de agrimensor.
Paragrapho uníco. Esse titulo, redigido segundo o modelo
annexo, será registrado em livro especial, e a sua entrega feita
em sessão solemne do. conselho escolar.
Art. 104. Em cada anno do curso secundaria, do l° ao 50,
caberá uma medalha de prata ao alumno que mais se tiver
destinguido nos estudos, e uma de bronze ao de melhor comportamento, que elles poderão usar nas formaturas do collegíc,
Art. 105. Aos alumnos, orpbãos de militares, que, por falta
absoluta de recursos não puderem gozar de passeios e diversões
proprías de sua idade, fóra do collegío, o director commandants
fornecera o neeessario para tal fim por conta docofre do estabelecimento, uma vez por mez , fazendo-os acompanhar por pessoa
idonea.
Art. 106. Aos alumnos orphãos de militares que se destinarem á escola naval serão fornecidos por conta. -do Estado
o enxoval e fardamento.

Art. 107. O docente que faltar ao cumprimento de seus
deveres será advertido em particular ou perante o conselho de
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ínstrucção pelo dírector do collegío, 0, si reincidir na falta, será
reprehendído em ordem do dia, podendo o director, si julgar
necessarío, suspendel-o e levar o facto ao conhecimento do
Ministro da Guerra.
Art. 108. O comparecimento dos docentes as aulas depois
da hora marcada na tabella para a dístribulção do tempo
Iectí vo SOrti. contado como falta, e do mesmo modo o não eomparecímento ás sessões do conselho de ínstruccão e a qualquer dos
actos a que estiverem sujeitos pelo presente regulamento.
Paragrapho uníco. Onão comparecimento acarretará a perda
da . gratificação, além de outras penas em que possa incorrer.
Art. 109. As faltas eommettídas em cada mez pelos docentes deverão ser justificadas peranto o clirector do colleglo..
que poderá abonar até duas por mez,
Art. 110. O pessoal docente só receberá vencimentos quando
em eüectívo exercício de suas íuncções ou em caso de serviço
publlco ohrigatorio por lei.
Paragrapho unico , Com permissão do Governo, poderão os
docentes gozar as férias fóra da séde do collegío , com todos os
vencimentos, sem prejuizo do serviço que lhes competir durante esse periodo.
Art. 111. As licenças com ordenado por inteiro, fóra do
tempo das férias, só poderão ser concedidas por motivo de moIestta ; quaesquer outras nunca o serão com mais de metade do
ordenado, nem por tempo excedente a seis mezes em cada
anno.
Art. 112. Nenhum funccíonarío do collegío, do magísterío
ou da admlnlstração, poderá leccíonar, mediante remuneração
pecuníaría, a qualquer alumno do mesmo.
PH,ragrapho uníco, Vorlflcada -a ínobservaneía do disposto
neste artigo, o dírector suspenderá o delínquente, levando o
facto ao conhecimento do Governo.
ArL !l3. O membro do magisterio que deixar de comparecer para o desempenho de suas funcções, por espaço de tres
mezes, sem que justifique as suas faltas, incorrerá nas penas
commínadas na lei.
§ 1. o Desde que as faltas cheguem a quatro suecesstvas, o dírector proverá {~ substituição, de accordo com este regulamento.
§ 2. o Si a ausencia exceder a seis mezes, é como si o docente houver renunciado ao seu logar.
Art. 114. O membro do magisterio que compuzer tratados,
compendias e mamarias scíentíücas importantes acerca de
matarias ensinadas DO estabelecimento, terá direito á Impressão
do seu trabalho na imprensa nacional, si a congregação de
um instituto congenere ao collegio, designada pelo Ministro
da Guerra, em escrutínio secreto e, por dous terços dos votosda totalidade de seus membros, o julgar de utilidade para o ensino, e mais á gratificação pecuníaría, proyorcional á importancía do escripto, marcada pela eongregaçao e dependente do
Governo e depois de votado o credito pelo Congresso.
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§ 1.(1 O professor ou adjunto que, completando cinco annos,
fôr reconduzido, perceberá um augmento de 5 % do respectivo
ordenado e gratificação.
§ 2.' Os docentes que, além das aulas que lhes competirem
pelo art. 127, forem designados para reger turmas resultantes do parcellamento de aulas, perceberão, além dos raspe-otivos vencimentos, mais a gratificação mensal de 100$ por
accrescimo de tres horas de trabalho por semana..
§ 3. A accumulação dessas turmas compete em prímeíro lagar ao professor, em seguida ao adjunto e depois ao coadjuvante.
§ 4.° Só na falta absoluta de docentes de um dos cursos se
permittirá a acoumulação nelles pelos do outro, devendo observar-se a mesma disposição no curso secundarío, com relação ás
(l

secções.

§ 5.° Na falta de docentes, em qualquer dos cursos, grati·
fíeação ídentíca será. arbitrada ao empregado da administração

que, por indicação do dlrectcrv ouv ídoo conselho de ínstruoção,
fõl' designado para a regeucía de turmas.

§ 6. 0 Não é permittlda a aecumulação de mats de tres
turmas.
Art. 115. O dírector do collegto competente para impor
correeoioual e administrativamente as penas de reprehensão
simples ou em ordem do dia, e suspensão de um a quinze
dias, hera como multas, de um a oito dias, aos empregados
sobreos quaes não houver disposição especial a esserespeíto
no presente regulamento.
Paragrapho uníco , Nos casos do grave oífensa á moral ou
urgente necessidade da. disciplina, além das penas referidas,
podel'(L tambem demíutr o runceíonat-ío delínquente, si fôr de
sua nomeação, ou suspsndel-o até decisão do Governo, si fô:/? de
nomeação deste.
Art. 116. O director do collegto pcderã dispensar do serviço até oito dias a qualquer. runccíonarío sob sua dírecção ,
Art. 117. Toda damníflcação em qualquer parte dos edíücíos do collegio ou dos Instrumentos, machiUi:ts,_ moveís e em
geral dos objectos da Fazenda. Nacional, será repirada (L .cuete
de quem a tiver causado, sendo, além disso, o autov passível
de alguma das penas commínadas uo presonse regulamen to,
conforme a gravidade das ctrcumstancías,
Apt. 118. Todos os Iuncciouarlos serão rosponsavels pelas
'faltas quo commettercm no exercicio de suas funcções, bem
como pelas quo deixarem quo sons subordlnados commettam
em prejuízo da Fazenda Nacional.
Art. 119. Todos os funeclcuarios civls do collegio ficarão
sujeitos ao reglrnen militar.
Art. 120. Os docentes, sempre que coueorrerem no serviço do magistei-ío; $ui1l'8.a,l'ão a f$oguíptc precedencía : i-, os
professores; ,20, os adjuntos; 3°1 os coadjuvantes.
Paragrapho uníco, Em cada.. uma.. de~gas classes terão precedencía os maís antigos, respeítada sempre, entre mültares, a
híerarchia,
é
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CAPITULO XI
DO PESSOAL DOCENTE

Al't. 121. AOs professores incumbe, além do que lhos é marcada em artigos anteriores:
10, dar aulas nos dias e horas designados na tabella de dís~ribuição do tempo, aa-lguandc e mencionando no respectivo
livro o assumpto da lição;
2°, exercer a fiscalização immediata de sua aula;
3°, interrogar ou chamar â lição os alumnos, quando julgar
conveniente, para bem ajuizar do seu aproveitamento;
4°. marcar recordações o habituar os alumnos, por meio de
dissertações cscríptas, a semelhante genoro de provas para os

exames;

5°, apresentar mensalmente secretar-la as notas de aproveitamento, expressas em grãos de Oa 10, do todos 0:3 alumnos
das aulas fi. seu cargo ;
6°, comparecer ás sessões do conselho de íustrucção e aos
demais actos para que for nomeado pelo director nos dias G
horas por elle determinados;
7°, satisfazer as oxígencias que forem feitas pelo di,;.,
reetor, a bem do servlço ou para fornecer informações á auto..
ridade superior ;
8°, dar ao dírector , par., ser presente ao conselho de ínstrueção, na época competente, o programma de ensino de suas
aulas: j
9'\ solicitar do díreetor os objectos necessaríos ao ensino,
bom como as providencias que julgar convenientes para o bom
desempenho das suas funcções ;
Ia, marcar no mez de agosto um concurso sobro questões
das mrtertas ensinadas, para a ;)a seria do curso de adaptação
e para o curso secundaria; julgar HS provas desses concursos,
cujo grão, reunido aos anteriormente obtidos e tomada a média,
constituirá o julgamento para que o alumno possa ser contempJado no Quad1"O de Honra, desde que essa média seja superior
a oito. Essas provas serão em papel carimbado pela secretaria,
rubricado pelo professor e depois entregues á mesma.
Essa média assim obtida constituirá a conta. de cada aíumno,
até o citado mez, ou média. correspondente á metade do anno
leetivo ;
11, fiscalizar o ensino minístraüo pelos adjuntos e coadjuvantes incumbidos das aulas ou turmas a seu cargo;
12, communicar ao dírector commandants, com a possível
antecedeneía, qualquer Impedimento que tenha para não comparecer a aula;
13, cumprir rigorosamente o programma de ensino, adoptando exclusivamente os livros approvados pelo conselho de
á

instrucção ;
Exool.1ti'Vo

~
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14 marcar. com 48-horas de antecedencía, pelo menos, a

m&tel'i~ das sabbattnaa escríptas, communícando á secretart a

afím de verificar si ha. algum imp.edimento ;
15, observar as instrucções e recommendações do director
oommecdante. no caso concernente á policia interna de suas
aulas, e auxllial-o na manutenção da ordem e disciplina;

16, dar parte por escripto

ao director comrnandante,

quando julgar conveniente, do mão comportamento. de alumnos
em suas aulas bem comodos que teem falta de appltcação.
Art. 122. O professor, em suas flj,Uas O. tmpeõlmentos,
deverá ser st>bstituido, no.curso.secundarío, velo adjunto. maís
a'll,Ygo da rospeesívaseccão e no CU1'SO de adaptação pelo mais

antigo do: mesma; curso.
Art. 123. A troca de aulas requerida pelos respectivos

decentes só será permittida depois, de ouvido o conselho de
ínstrucção e approvação do Governo.
Paragrupho-unlco , No curso secundaria essa permuta 80
se fará dentro da m-esma secção.
Art. 124. Os adjuntos e coadjuvantes deverão cumprir
éstrictamente, as íustruccões dos professores aos quaes estiverem auxiliando.
Art. 125. Os ínstructoros e mestres observarão os pro
grammas de ensino pratico e mencionarão nas respectivas
partes o' assumpto do exercido ou lição.
§ 1. o Os ínstructores e mestres terão livros de carga Q
descarga dos objectos a seu cargo e concerneutee ao ensino
de que cstíverem encarregados.
§ 2. o Os mstructorcs farão o serviço de dia por escala
e poderão ser encarregados de quaesquer outros SGrviços oompatívels com o exercleío das respectivas funeções.
Art. 126. Aos coadjuvantes do ensino theortco incumbe:
Substituir os adjuntos em suas faltas e impedimentos e
g'uiar,os- alumnos, pri.neipalmente os menores, nas salas de estudc, eselareeendoas suas duvidas, ajudando-os a remover as
dijl\culdades oriundas da falta de habito de estudo OU da incomprehensão de qualquer trecho.pertencente á llção qU0 estiverem preparando.
Paragrapha uníco. Os coadjuvantes, do ensino só tomarão
Parte n08 conselhos de Instruceâo quando se tratar de assumpto
r~fêrênte ao ensino do que estiverem encarregados.
Art. 127. Os proíessores, adjuntos e coadjuvantes do eusino theoríco terão de serviço obrígatorío , nas aulas) seis
horas-de traba.lb:o por semana, no maxímo,
Art. 128. Os coadjuvantes do. ensino pratico deverão
cumprí» o que Ihés for determinadopelos in~trllctBrcslsubsti~
tuíudo-os em suas faltas e impedimentos, efarão servíço 'de dia
por, escala.
Art. 129. Ao preparadorconservador íncumbe :
10',coI1servarem boa ordem o gabinete e 13,lJoratorio da
sciencías physlcas e naturaes ;
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2°, fazer as experíenclas que lhe forem indicadas pelo professor ;
3°, aB~istir ás aulas respectivas e organizar' pedidos; queserão' rubricados pelo professor, dos objectos neeessaeíos a.esses
trabalhos;
. ~o, demorar-se DO gabinete ou laborutcrtoo tempo que
exrgrrem os trabalhos ordenados pelos professores. adjuntos ou.
coadjuvantes da 3a secção.
DO pESSOAI, ADMINISTRATIVO

A:rt. 130. O dírector commandants do collegio é a.pnímetra
autoridade doestahelecimBnto; exerce Inspecçâo superior
sobre, o cumprimento dos programmas do ensino e da fahella
de distribuição do tempo e sobretodos os exames.câscaüza os
demais .ramos .do serviço do estabelecimento" regula e, determína.; de conformidade com o presente regulamento e.as ordens
do Ministro da Guerra, tudo que pertence ao collegío ; .suas
ordens e determinações são obrigatori<1s ; é 0110 o rosponsavel
pela execucão âel deste regulamento, e orgão uníeo para as
commuuícaçõesdo estabelecimento com o Ministro, da Guerra,
e outras autoridades civis e militares.
Art. 131. Além dessas attríbuícõos, incumbe mais ao director commandante :

1°, uomeard'ontre os empregados da administração, na,
falta"ouimp,edimento de qualquer delles, quem. os. substitua
provlsorierneute, dando, logo parte desse acto .ao Mi.nistro"da,
Guerra, sí o provímeuto do Jogar não for de sua competencía ;
2°, propor, por necessidade justificada perante o Ministroda Guerra, ofâcíaes com as precisas habilitações. para coadju..
varem o ensíno theoríco e pratico;
,
3°, remetter, annualmcnte ao estado-maior do exercito as
informações de conducta de todos os offlciaes que servirem__ na
oollegío.,
4°, apresentar ao Ministro da Guerra, durante o rnez de
fevereiro, um relatorio abreviado do estado do estabelecimento,
nos 'trosramo~; doutrtnol, adurínístrattvo e disciplinar, comprehendendo 0$ trabalhos do annc findo e orcamento.dadespeza
para o ímmedíato, propondo os melhoramentos, ou reformas.
conveníentes-á- boa administração e disciplina docclregto«
5°, fazor, ouvido o conselho de ínstaucção, .ocom.appro...
vaçâo do Mlnístro-daGuerra, a divisão de qualquer-aula, quando
onumero dealumnos·ou a hygieneexiglr;
6°, rubricar todos os livros da escrtpturação do·estabeleci.. .·
mentoe-ordenar asdespezas de promptopagamento ;
7°, dar posse aoeprotessoees eempregedos;
8°·, designar" na falta de docentes, qualquer offiéia;l em serViÇO'DO estabelecimento e com' as ha.bilitaçõespreeis&Spai&
auxiliaT-,o'·ensino-theorico, subrnettendo esse aeto á approwção-

do Governo'i
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go, desligai-do collegio os alumnos, de. conformidade com as
disposições deste regulamento, participando logo ao Mínísterío
da. Guerrlt;
10, nomear as connníssõcs examinadoras c üetcl'luinar a
ordem que se deverá seguir em tortas as provas de exames;
11, completar, ne, Ítl.lta abso! (l f;a de docentes, as comrníssões
u'aminadoras coro offlcíacs dD. a.lminíutreção, que tenham as
precisas habilitações;
12, mandar duas vezes ror armo, após os Collcursos e o
encerramento das aulas, aos paes dos alumnos ou a quem suas
vezes fizer, informações relativas ao procedimento e applíeação

dos mesmos;
13, adqumr com 08 1'e(:U1'808 do cofre os premias de que
trata o art. 98 e mais os que julgar neeessarios, assim como
despender as quantiaa precisas para eífectuar a fesh escolar,
tudo de accôrdo com o conseluo economico j
14, organizar o regimento interno para completa execução
dos serviços que incumbem ao pessoal do collegio, precisando
bem as attríbuíções de cada um.
Art. 132. Em seus impedimentos, o director commandante
do collegío será substltuído, tflDto nos actos de administração
como nos de ensino, pelo offlcial offectívo do exercito mais
graduado do estabelecimento ;
Art. 133. Ao fiscal sub..director incumbe;
Ic, apptícar todo o zeloc esforço para que os alumnos pro..
cedam com a mais rigorosa. correcção e sejam solícitos no cumprimento de seus deveres dentro e fóra do estabeleoímento ;
2°, receber o transmittir as ordens do dírector comman..
dante e detalhar todos os serviços do collegio, quer ordínanos,
quer extraordlnarlos ;
3°, participar díartamente ao dtrcetor commandante tudo
quanto occorrer no estabeleoíniento com relação aos alumnos e

funccíonaríos ;

4°, apresentar ao dlrector commandante as petições e mais
papeis sobre os quaes não possa. por si resolver j
5°, fiscalizar a disciplina do colleglo, de accôrdo com. o
regimento interno;
60), informar sobre a conducta dos alumnos e dos empregados
do estabelecimento, para o que deverá conservar sempre em dia

o livro de castigos;

7°, policial' o estacelectmen to e suas dependeneias, para que
o serviço se faça de aocôrdo com este regulamento e as ordens
do dírector ;
8°, fiscalizar o serviço de limpeza, conseevacãodos edíâcíos,
recinto e dependencías do estabelecimento;

90, ínspeccíonar-, com reequencía, o rancho, a enfermaria e
asarrecadaçõea do estabelecimento, examinando o estado do
armamento, equipamento, fardamento e todos os utensilíos, e

ter cuidado em que tudo seja mantido em boa ordem;
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10, âscalízar a escri ptUl'~l,ção da carga. e descarga geral do
collegto e verificar si a do tolo o material é fbita com rsgularídade nas suas diversas dependeneías .
11,. apresentar ao dícectoi- com~andante, no principio de
cada trímestre, um mappa dos anlmaes, com a declaração do
estado de cada um j
. 12, âscalizai- o trabalho das oftlcinas, respectiva materia
pnma e a de todo o material de guer-ra existente no col-

Iegío ;

13, dh-lgir os trabalhos de nivelamento, conservação da.
linha de tiro, campos de exercidos e recreios ;
14, facilitar aos ínstructores todos os elementos precisos
para a preparação do materíal de ínstrueção e conhecer do eonsumo das munições;
15, ínspeccicnar o sarvlço das viaturas, das oavallaríças,
da distribuição das forragens e do tratamento dos animaes ;
16, verificar 0 rubricar todos os documentos da reoelta e
despeza do estabelecimento que deverão ser submettidos ao

exame do dírector commandante, antes de levai-os ao conheci-

mento do conselho eeonomlco,
Art. 134. Os ajudantes do pessoal e material são assistentes
do sub-dtrector. e como taes incumbe-lhes zela}.' pela fiel execução das attríbuíções do arblgo anterior,
Art. 135. Qualquer dos ajudantes serei substituido pelo
ofâclal mais graduado da administração.
Art. 136. Ao secretario incumbe:
i-, preparar a correspondencía diaría, ele conformidade com
as instrucções que receber elo director commandante ;
20, distribuh-, dirlglr e ãscalízar os trabalhos da secretaria;
3°, preparar e instruir com os necessaríos documentos todos
os assumptos que devam subir ao conhecimento do dírector,
fazendo succínta exposição delles, com declaração do que a
respeito houver occorrido ;
4°, escrever, registrar e archívar a correspondencía reser..
vada :
5~, lançar no livro respectivo os termos de exames e lavrar
as actas das sessões do conselho de instrucção ;
6°, preparar os esclarecimentos que devam servir de base
aos relato: los do dírector;
7-, p.opôr ao director as medidas necessarlas ao boro andamento dos trabalhos da secretaria;
8°, recebei' das commíssões examtnadoras as provas escríptas
convenientemente lacradas e rubrícadas pelos respectivos
membros;
9°, apresentar ao dírectcr comrnandante, no fim de cada
mes, o extraeto do numero de faltas elos docentes.
Paeagrapho unícc, Incumbe-lhe ainda mandar:
lo, eseríptnrar o livro dos assentamentos elo pessoal docente
e administrativo;
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2', tornar o ponto dos empregados da secretaría c bíbltotheca

eéxMahir no.fím do mes um resumo para ser entregue ao diredor oommandente ;
3°" -íazer annualrnente O, índice das delíberacões do dírector
eommandante c dos conselhos que -contíverem disposições permanentes;
4'J,Iauçur no livro da. porta os despachos prorerídoa nas

petições' das par.es ;
5{>, inventariar todos os objectos pertcucentos secretaria
.e suasdependencias ;
6°, registrar a correspondencía do dtrector comman..
á

dante,

Art. 137. Ao sub-secretario incumbe:
1°, auxiliar o secretario nos trabalhos da respe-ctiva secretaria e substítuíl-o nos seus impedimentos;
2°, lavrarfodos os eontraetos qua-devam sei' assígnados
pelo director, bem como as setas das sessões do conselho .eco-

.nomíco ;

3°, apurai' e apresental'aodirectorCúmtnandante, oppor..

tunamente, o numera de faltas de cada -alurnno,
40, mandai- fazer a escrípturacão relativa á contabilidade e
fàzer o registro diario dos pontos dos alumnos ;
5°, fazer escrípturar o "Uvro-mestre dos atumnos e confee-

cíonar as 'respectivas certldõésde assentamentos.
Art. 138. O ajudante do ordens serve junto ,I pessoa .do
dírector commandante, cujas determinações cumprirã fiel-

mente.

Art. 139. Ao escrlpturarloüncumbe o trabalho que lhe for

distribuído pêlo secretario.

Art. 140. Os amanuensos-:e auxüíareaúa-escrlpta executarão os trabalhos que lhes forem dístríbuídos pelas autorídades sób cujas ordens servirem e eonservarãoemdía ·aescripturação a seu cargo.
Art, 141. Ao bíblíothecarto incumbe:
1°, a guarda e conservação dos livros,rílappn:s, globos,
-quadcos, desenhos de qualquer natureza, bem como das mornortas e mais papeis impressos ou manuscríptoa ;
20, a orgaulzaçâo do catalago roethodico da bibllobheca ;
3'\ a escnípturação da entrada de livros 'e unals oblectos
por compra, donativos ou retribuição j
4°, propor ao dírector commandante a compra de livros
tI ue .íntes-easem ao ensino escorar ~
Art. 142. Os livros, mappas, manuscrtptosv etc. não .po-

darão sahlr da blbliotheoa, servirão apenas para leitura ou
consulta na respectiva sala.
Art. 143.. Aos commandantes e subalternos de companhias
de alumnos incumbe applícar todo zelo e esforco para que os
mesmos alumnos procedam com amais rigorosa correcção: e sejam solicitos no cumprimento de seus deveres, .dontro e fóra do
-eatabelecimento,
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Art. 144. Ao quartel-mestre incumbe:
1Q, receber quaesquar quanttas pertencentes ao estabelecimento, assim como, nas estações competentes, os objeetospedídos para o serviço do collegío e de suas ':dependencias;
2°, 'ter sob,sua guarda e responsabllídadeo material, fardamonto e equipamento, armamento e utensílíos não distribuídos;
3G , ter em dia a cscrtpturação de seus livros, carga e
descarga;
~1<), mandar fazer as folhas do vencimentos de todo o pessoal
do collegto o o pret geral dos alumnos, de accordo com os
extraetosuas aljerações remettídas pelas dtvcrsas secções;
5\ receber os vencimentos e effcctuar o pagamonto.ao pessoal existente no collegio ;
6", apresentar no fim de cada anno, ao ajudante do mate...
rial um mappa dernoustraüvo de todo material a seu cargo,
com declaração do estado em quo se achar.
Art. 145. O'agente ó 'espectalmentc encarregado ,do rancho
dos alumnos : é ímmedíatoüscal 'da despensa, dos eervíçoa
do refeitor!o, da cozlnha e do asseio dessa depondencía do estabelecimento.
FUI';:t pedido de tudo quanto rov precíso para o rancho e
teJ:1á um livro carga e descarga dos ob'ectos que estiverem sob
Sua guarda e responsabtüdade,
Art. 14G. Ao portelro incumbe:
i-, a guarda, cuidado '8 fiscalização da Iüupeza dasaulas e
de todas as dependenclas da secretaria, e bem assuna-oarga
dos moveis e materíaes dessas depeudencías ;
2°, o recebimento dos papeis e requerimentos dasipartes:
3°, a expedlçâo de correspoudcncía que lhe fôp entregue
pelo secretario, e que protocoüarü ;
:1°, fazer a distribuição dos livros, papeis e iU;ÜS objectos
de escripta aos inspector-es e 'guardas, para serviço das aulas;
5°, residir no estabelecimento e ter sob sua guarda as chaves da portaria.
Art. 147. Aos ínspoctores incumbe:
10, flscalizar com zelo o solicitude o procedímento e <1ppli..
cação dos alumnos, inspirando-se nos principias de boa edu~aç'ão,
acsnselhandc-oa a bem se conduzirem e dando-lhes frequentes
exemplos do cumprimento rigoroso do dever ;
20.) . executar todas as ordens que lhes forem dcsermtnadas
pelo sub-dírectov, ajudantes e ofücíaes de serviço e asgeraes
do estabelecimento; observar to.los os factos que se derem em
contravenção das disposições esta-belecidas e oormeunioal-os ao
oftieial deestado-mator ;
3°, levar ao conhecímentoâc ajudante .do pessoal.vteda ir"
regularidade, que por acaso testemunhe, commetüda por
alurnnos, dentro ou fóra do estabelecimento, devendo, sempre
que fôr posslvel, intervir 'no senüdode fazEH·a cesssr :
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40, examinar diariamente os livros e carteiras de estudo,
impedindo o deposito de objectos estranhos â faina escolar,
responder pelo material existente na sala, fazendo-o conservar em perfeito estado de asseio, não consentir os alumnos
fõra de seus logares e sem livros de estudo;
5°, não abandonar o recinto da. sala da turma a seu cargo,

providenciando prévíamente sobreo material necessarioás aulas j
60 , fazer a chamada dos alumnos nas aulas theoricas e
praticas;
70 , acompanhar os alumnos nas formaturas e salas de estudo; exigindo o maior silencio e verificando se estão uníformísados,
Art. 148. Os guardas auxiliarão o serviço dos ínspectores
e cumprirão as 'ordens que lhes forem dadas.
Art. 149. Ao roupelro íneumbe .
i-, receber dos commandantes de companhias o enxoval
dos alumnos, sendo responsável perante aquelles por qualquer
falta que Se der;
2°, entregar ao encarregado dalavagem e engommagem,
ou receber delle, mediante rol organizado por companhia, a
roupa dos alumnos a essa fim destinada;
3", assentar em livro apropriado o recebiment-o do enxoval
e fardamento dos alumnos, por companhias.
Art. 150. Os contínuos coadjuvarão o porteiro no exereíeío
de suas funcções e cumprirão as ordens que por elle lhes forem
trausmittidas.
Art. 151. O feitor sorã encarregado do asseio do estabelecimento e fiscalizará o serviço dos serventes.
Al't. 152. Os âeís serão incumbidos das arrecadações.
DO PESSOAL DE SAUDE

Art. 153. Aosmedicas incumbe:
I", tratar dos alumnos que se acharem doentes, na enfermaria do collegio ou em suas resídencías, desde que estas sejam
proxímas do estabelecimento;
2", prestar soocorros de sua profissão, não Só aos empregados civis e militares do estabelecimento como ás famílias
destes, que residirem a pequena distancia;
3", ínspeccíonar os índivíduos que o díreetor commandante
designar;
4", revaccínar os alumnos :
5 examinar a qualidade das drogas que entrarem na composição do receituario, bem como dietas dos doentes, dando
immediatamente parte ao dírector eommandante do qualquer
falta que encontrar;
6", examínar não só os generos que tiverem de entrar para
arrecadação do rancho, como as refeições díarías dos alumnos;
Q

,

AC-TOS DO PODER EXECUTIVO

8Sl}

7 p~rmanecer, por serviço de escala, diariamente, no
sstabelecunento, afim de attender a qualquer incidente que so
possa dar e que reclame ti, sua intervenção.
Art. 154. Ao medico mais graduado incumbe ainda :
l°, fiscaliz~r to~o o serviço medico, pedindo tmmedíatamente as providenclas necessanas para que o serviço da entermaría e pharmacía se ,faça da melhor fórma possivel;.
'
2°, apresentar ao díreetor commandante, no prímetro día.
de cada mez, um mappa pathologico dos doentes tratados na
enfermaria durante o mez antecedente, com as respectivas
observações;
3°, participar ímmedíatamente ao director commandante
qualquer indícío de moles tia contagiosa ou epídemlca que se
manifeste no estabelecimento, indicando 03 meios convenientes
para debellar o mal;
4°, dar ínstrucções por escrlpto aos enfermeiros sobra appücação dos remedios, dietas e o mais que convler ao tratamento
dos doentes,
Art , 155. Ao pharmaeeutíco incumba:
1", dh'Iglr' todo serviço de pharmacía, tornando-se responsavel pela boa direcção da mesma, conservação e acondicionamento dos medicamentos, drogas e utensílios, tendo-a sempre
sortida dos artigos neeessaríos ;
2°, apresentar, no principio de cada trimestre, ao chefe do
serviço sanítarío do estabelecimento, um mappa da carga e
descarga da pharmacía, correspondente ao trímestre anterior.
Art. 156. Os praticas do pharmacia servírão sob as ordens
dos pharmaceuticos, cujas ínstrucções cumprirão fielmente.
Art. 157. Ao enfermeiro, que residirá no estabelecimento,
incumbe:
l°, ter todo o cuidado com o asseio e boa disposição da enfermaria;
2°, cumprir exaotamente o que for prescrípto pelo medico
encarregado da enfermaria;
3°, levar ao conhecimento do agente, com a nseessaria
anteeedencía, os pedidos sobre dietas dos doentes.
fj

,

CAPiTULO Xii
Das CONSELHOS

Art. 158. Haverá dons conselhos no collegio: um de ínstrueção e outro admíntstratívo-cconomtco.
Art. 159. O conselho de ínstrucção oompor..se-Ita, quando
se tratar de assumpto de ensino thcoríco, dos professores e dos
adjuntos; tratando-se de assumpto de ensino pratico, dos ínstruétores, dos coadjuvantes desse ensino, estando no exercícto de,
ínstruetor e dos mestres.
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§ 1.(1 Num e noutro 011S0 presidirá o conselho o díreetor
commandante do oollegío,
§ 2.° O secretario assistirá às sessões, afim de organizar as
netas.
Art. 160. As deliberações do conselho do ínstrucçãó. que
contiverem disposições permanentes para o ensino, não terão
.elfeito sem approvação do Governo.
Art. 161. O conselho de ínstrucção não poderá exercer suas
Iuncçôes sem que se l'cun<1a maíorta absoluta dos seus
membros em effectivo exercício do magtsterío do collegio.
Mt. 162. São attrtbuíções do conselho de Inatr-ucção:
l°, orgnnjzar, por tríennío, para serem adaptados depois
de approvacão do Governo, dentro dos limites traçados Deste
regulamento, os programmas de ensino;
2,), organizarInstrucções cspecíaes para OfJ exames de IUa·
dureza;
3°, approvar os compendias que devam ser apoptados nas
aulas;
4°, propôr as reformas e melhoramentos que convier introduzir no ensino do collegto j
5°, prostal' as informações e dar os pareceres que lhes
forem pedidos pelo dírector commandante j
60, decidir as ínscrlpções no «QuadrJ de Honra » e outras
dístíneções conferidas aos alumnos pelopresente regulamento.
Art. lOS. Os avisos para a reunião do conselho de instrucção serão feitos por escrípto a. cada um dos membros do
mesmo conselho, designando o dia, a hora c o assumpto; não
havendo nisso inconveniente, quando este não r.íver sido dado
em sessão anterior.
Art. 164. Sempre que for conveniente, tres ou mais
membros do conselho, por escolha do preaidente, serão eoro·
míssíona tos pira cmttrtr pareceres, preparar 'trabalhos ou
para tudo quanto fôr concernente ao bem do ensino.
Art. 165. As actas, depois de approvadas, serão assígnadas
pelo presidente e mais membros que se acharem presentes.
Art. 166. Os membros do conselho, que entenderem que na
acta não se acham expostos os factos com ar devida. exactídão,
terão o direito de enviar á mesa as suas emendas escríptas,
approvadas as quaes, serão feitas de accordo com ellas as rectiflcações reclamadas.
Art. 167. As sessões não se prolongarão por mais de duas
horas, reservando-se a ultima meia hora para 11 apresentação
e discussão, no caso de urgenoía, de qualquer proposta ou Indicação.
§ 1.0 Si, por falta de tempo, não se concluir em uma sessão
o debate de qualquer índícação ou proposta, ficará este adiado
como materia principal da ordem do dia para a primeira

sessão.

§ 2.° l~. todos os membros do conselho assiste o direito de
requerer que Se prorogue a sessão por mais meia h01'3" o que
será sem debate subméttído á votação.
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Art. 168. A nenhum membro do conselho será permíttido
usar da palavra mais de duas vezes na mesma discussão,.exM":,,
ptuando.~e!}s proponentas de qualquer projecto e os relatores
. de commissoes, que poderão usar della até tres vozes.
Art. 169. Quando o assumpto tratado pelo conselho interessar particularmente a algum de seus membros a votação
rar-se-ha por escrutínío secreto, prevalecendo na hypothese de
empate a opinião mais favoravel ao interessado.
Paragrapho uníco. Este poderá tomar parte na discussão,
si assim entender o conselho, mas não votar nem assisti!' (~
votação.
Art. 170. O serviço do conselho de instrueção prefere a
!lUalquél' outro do estabelecimento.
Art. 171. O conselho administrativo e economico COl11pOl'~
se-lia do dírector commandante do collegío, como presl.iento, dó
sub-director fiscal, do ajudante mais antigo e dos commandantes

de companhias.
Paragrapho uníco. Comparecerão as sessões deste conselho
o sub-secretario, para confecção e leitura das actas, o quartelmestre e o agente, pvra prestação de suas contas.
Art. 172. O conselho elegerá dentre os commandantes de
companhias de alumnoso seu thesoureíro, que servira por um
a.nno.

Paragrapho uníco, Além do thesoureíro, serão clavícularios do cofre o sub-dtrector e o ajudante mais antigo •
.Art. 173. Semestralmente serão pelo conselho economíco
organizadas, para serem submestídas á approvação do Ministro
da Guerra, as diarías dos alumnos e praças em serviço no estabelecimento.
§ 1.0 Essas díaríns, que comprehenderão as etapas, serão
recebi ias pelo quartel-mestre e recolhidas ao cofre do conselho
economíco para oecorrer ás despesas do rancho.
§ 2.0 Os saldos que, porventura, se verificarem, serão empregados em beneficio do collegio, com approvação prévia do Ministro da Guerra, ou em conforto elos alumuos, ouvido o conselho economíco.
Art. 174. O conselho economicodo collegio reger-se-há, no
que lhe for applícavel, pelo regulamento que baixou com o decreto n. 22i3 de 9 de janeiro de 1896.
CAPITULO

xur

DOS VENCI:MENTOS

Art. 175. O psssoal docente, o administrativo e auxiliar
perceberão os vencímentos constantes da tabella -no 3.
Art. 176. A qualquer empregado do ensino ou da admínistracão que tomar parte nos exercícios praticas, abonar-se.. ha
uma diaria de cinco mil réis-quando essesexercíctos se fizerem
em dias seguidos, fóra do collegio.
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§ 1.0 O dobro dessa díaria sel'(~ abonado ao dírector coromandante.
§ 2.0 Essits diarías serão consideradas ajudas de custo.

CAPITULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES

Att. 177. Pare, 00001'1'01' ás despesas com a manutenção c
custeio do collegío serão applicadas :
10, as verbas para esse fim consignadas no orçamento ela,
guerra, e bem assim as consignadas no orçamento da marinha,
para educação neste collegio dos fllhos dos officiaes dessa

classe :
2'>, a tmportancía das [oías o pensões pagas pelos alumnos
contribuintes.
Art. 178. Os alumnos que adoecerem serão tratados na eníermaría do estabelecimento; quando as molestias não forem
contagiosas ou de maior gravidade, casos estes em que serão
enviados para a casa de suas famtlías ou dos responsaveís por
elles perante o collegio.
Art. n9. Os docentes vitalícios continuarão a gosar dos
direitos e vantagens que lhes eram concedidos pelos regulamentos anteriores.
Art. 180.· O Governo poderá fazer no presente regulamento
as alterações que a. pratica aconselhar.
CAPITULO XV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITaRIAS

Arc. 181. A adaptação dos actuaes alumnos do cclleglo ao
novo plano de estudo, estabelecido no presente regulamento, se
far{~ sob 3S regras seguintes:
a) os alumnos do 70 anno, approvados em todas as materias já existentes no 4(l anno do regulamento de 1898, serão considerados com o curso por esse regulamento e excluídos do colIegío ; os que forem, porém, reprovados, em uma ou mais dessas
matarias, frequentarão as aulas respectivas, repetindo e estudando exclusivamente as mesmas, de aecôrdo com aquelle regulamento (1898), por onde terminarão o curso;
b) os alumnos do 6° anno, approvados em todas as materias já existentes no regulamento de 1898, se matricularão no
60 anuo do presente regulamento, frequentando, porém, sómente as aulas daquellas materias e terminarão o curso por
aquelle regulamento ; os que forem reprovados em uma ou mais.
dessas matarias frequentarão do mesmo modo e nas mesmas,
condições o 5° anno do presente regulamento;
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c) os alumnos do 5° e 4° annos approvados pelo regulamenta anterior se matricularão no 5° e 4° de-te regula
mente ; os reprovados no 4° e os approvados no 3'\ 2° '! lo ficarão respectivamente no 3'\ 2° c 10 aunos O 3(1, S3l'iO co presente regulamento. Os reprovados no 1o anuo fÜ:.Q.l'ào na
2& seric. Os alumnos quo foram reprovados em uma ou mais
materías. ou deixaram de fazer exames, se matricularão no
anno ou seríe anterior ao anuo ou serie quo respectivamente
lhes competia no primeiro caso, proseguíndo todos o curso pelo

presente regulamento,

Art. 182. O director do eollegio, attendendo porém ao desenvolvi menta mental do alumno, reconhecidamente veriâcadc,
poderá fazer nesta. adaptação algumas modificações.
Art. 183. Casojulgue o Governo conveniente fazer reverter
aos seus respectivos Iogaraa parte ou iodos os docentes, em
disponibilidade no Collegio Militar, os Jogares restantes no
magísterío serão preenchidos do modo seguinte:
a) os de professor, pelos adjuntos vltalícíos do collegio DO~
meados pelo regulamento de 1894 e de aecôrdo com as regras
nello estabelectdas ;
b) os de adjuntos, pelos que já o eram pelo regulamento de
1898 e pelos coadjuvantes também nomeados ao tempo desse
regulamento, do aeeordo com as suas respectivas antíguidades ;
c) (1. todas as condições acima deve-se alliar a competencia
do docente, dando-se preferencia em igualdade de condições ao
militar.
Art. 184. Os actuaes membros do magtsterio que tiverem
novo decreto de nomeação flcarão isentos do pagamento do

respectí vo setlo,
Art. 185. Revogam-se as dísposíções em
I~jo

contl'r~l'io.

de Janeiro, 29 de abr-il de 1907.-Hei'ines

u. da Fonseca.
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decreto numero
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Pelo que mandou passar-lhe o presente, que vae assígnado
pelo dtrector eommandante, ·seore,tario, e pelo proprío agrímensor, ao qual competem todas as vantagens conferidas nas
leis em vigor.
com

,0,0"

Rio de Janeiro
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das IlG9M as enxoval q:u.e são forneoidas MS alumn<)s
. grotultos, do ""ord, com a hbell. de distribuição

nelac~:)

"

~

ESPliCH'ICAÇÃO

ez
<1

o
co

Blusas ou tunícas de brim pardo ou kaki

4

2

Botinas pretas (pares) •

3

3

Calças de brtm pardo ou kaki

6

4

Calça de palmo garauce

1

fi

Capote de panno .

1

6

Cobertor de lã encarnada

1

7

Ccllete de flanella com mangas

1

8

Botinas amarcllas (pares) .

4

9

Dolmau marron com platinas.

1

10

Gorros de brim pardo ou kaki com cinta garance

,[

ii

Kepí com cmblema ,

1

•

Rio de Janeiro, 29 de abril de 19ü7.-Hemnes R. ela Fonseca.

N. 3
'I'abella dós ":enchnentos d.os eml)regados
(10 CoUegio l\lilitar

ExeclltiVG - 1901

57

\1l
00

:tsf_ :3
'rab.1i. dos venoimontos dos omprogados do CoU.gio MilitB1'
~,,,;,,,,;,.,~-'_-""

--

"'---

Vlmcnmh'TO ANNUAL

BM!'lll~G

as

Ordenado

I
I

Gt'fttíficaçào I

Ol3SERVAÇÕES

>

~
s

Total

f

!

§

Da adminiatraç ;0 :

M

Escriptul'o,l'io •

2:000;;000

Amanuense• •

1:-110:5000

'120$000.

1:0~O$OOO

...

800;:;000

.\.OOSOOO

Blblíothccerio ,

S;ODO;~OOO

i:OCO.~OOO

Direetor comuiendente, sub-díreetcr fiscal, a;
dante do pessoal e material, secretario, sub-seca
2;:160$000 tm-io, ajudante de ordens, quartel-mestre, comms
dantes de companhias. agente do rancho) medic
1:200$000 encarregado da enfermária, medico ooedjuvante
pharmaécmíco , perceberão os vencimentos Jue 11
3:000f$OOO competirem pela lei n , 1473, de 9 de janeiro e 191

Porteiro. ,

2:000$000

1:0003000

3:00;)$000

2:800:;000

'1;-1003000

4:20tlSOOO Si fól' milital', o que lho competir pela lei n.14'
de 9 de [aneíi-e de 1908.

2:00Ü.1000

1:ÚOO.'}OO0

3:0UOSOOO

Auxiliar de esceípt

.

3:000$:000

I

Do magisterio :
Professor
Adjunto,

.

Idem idem.

'"
'"f;j
c,

:oi

i

coa,.djuvante do ensínc tbcorlco

"1:600$00.0

í

SOO&QQO

I

2:-iOO$Ooo\ I4em. ideru ,

Idem idem.

Coadjuvante. do ensino; pratico.
nr~s:~re

'. •

2'000$000

Instructor- •

Preparador conserv,adol'

1:200$000.

I

1:00Q$OOQ

I

"000.,000

6001}000

1:8006'000

800$000

2:!j00$000

lIdemIdem,
Idem idem.

Do pessoe.l a\lxilí<\t,:

IQ,Sjloctol' do aíumnoa

l:GOOSOOO

-

ãe.aaegento
i:200~OOO

üuesôe ,

Continuo.

1-:200@00

Rcupeíro

!

~

veccrmento do cO.t'VO a
posto.

60%000

1:8008000

9GO$0OO

O(iO,${)O'J-

qu~

pertenceu o

l'ospec~ivo

g

"

c>

j

M

üOogOOO

~

1:800.s000

"
r>

Feitor-

Dial'ia de 4$000.

d

Fiel.

Idem idem.

<J

Enfermeiro. •

Vencimento que lhe eompotil' pelo regulamento da
dweccêc gOl'al de seudê,

I>ratj~~

Idem idem.

40, ghp<l'macia .

S!!rvente..

Diaría do 3$000.

..

Os v~ncjmentos. dos Jacentes vitalicio& continuam

t!

:t

ser- os mesmos que percebíam anteriormente.'a este ~es.ulamento.

Río-de 'lMeiro, 29 de abril dO.1901.-H·(wmesR. da Fonseca.

\l5

'"

~GO

ACTOS DO PODER EXECllTlVO

DECRETO N. G40G -

DE

2

DE

"AlO

DE

1007

Estabelece alterações no plano de a rre iamen to para mon ta da
de oífic.iaes e praças do Exercito.

o Presidente da. HCJ?ublica dos Estados Unidos do Braaíí
resolve que no plano de arreiarnento para a montada de officiaes e praças do Exercito, approvado pelo decreto n, 4347, de
21 de fevereiro de 100,2, se observem as alterações que a este
acompanham, assiguadas pelo marechal Hermes Rodrigues dn
Fonseca, Ministro de Estado da, Guerra.
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1907,190 da Republlca,
AIo'Fül'\SO AUGUSTO MOREIRA. PENNA.

Hermes R. da Fonseca.

Alterações do plano de er-reíameneo 'par-a a montada de orecíeee
e praças do exer-ctto, ás quaes se refere o decreto u. 6466~
desta data
:MONTADA DE OFFlCIAES

Ou,pa de sM'igote - A capa. será em forma de sellím, COIUpletamente lisa, de couro de porco, cõr natural, eliminando-se
as virolas de metal e conservando-se o escudo na parte ante-

rior do serigote.

Armaçiio do serigote - Igual ao modelo actuat. adaptado á
fórma de sellim.
Baeteiras ou comine- Iguaes ás do modelo actual, sendo <\

parte superior das SU<1S extremidades de COUl'O de porco, côr
natural.
Carona - Igual ti, do modelo actual, de sola de côr natural,
adaptada em suas dimensões à nova fórma do sellím,
Estríbce - De modelo tnglez ,
Boccaes - Reduzidos a um simples passador.
Maleta - Igual á do modelo actual, porém de couro de
porco, CÔ1' natural.
Bolsas - Iguaes em fórma ás do modelo actual, com OlU,W
de altura e Ov.l l de largara, devendo a tampa e a parte
anterior ser de COUl'O de porco, côr natural, e o material igual
ao do modelo aetual, porem de côr natural; conserva-se apenas
o numero do regímcnto na face anteríor.
Porta-espada - Igual em fôrma e dimensões ao modela.
actual, de couro, de CÔl' natural, sendo a parte anterior de
COUl'O de porco.
Freio - De metal branco, tendo nos espelhos das alavancas
um escudo com as armas da Repnblíca : o boccado será. de
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fel'ro sueco, tudo de accordo com o modelo archívado na Intendencía Geral da Guerra.
Capa para poncho.- Igual em fórma e dimensões á. que já.
usada pelas praças, sendo. porém, de vaqueta de CÔ!' naturaL
Correame - Todo de sola. de côr natural.
Cabeçadas - De sola de CÔ1' natural, tendo 1 1/2 centímetro
de largura, substítutndo-so os botões por costuras, alimínando-se
DS passadores de metal e sendo presas as alavancas do freio por
fivelas de metal branco.
.
Redeas - De sola inteiriç:t com dous centímetros de largura, substrtuíndo-serem urna das extremidades os botões e
passadores por duas presilhas com fivela de metal branco
para se pendurarem á parte inferior da alavanca do freio' na
outr-a extremidade uma fivela do mesmo metal unirá as duas
canas.
Buçaleie - Igual ao actual, com I 1/2 centímetro de lax:*
gura, supprimlndo-se os botões c passadores e sendo as díversas peças de que se compõe o mesmo unidas ás argolas por
meio de costuras; a cíngegola s,wá presa por uma fivela de
metal branco.
Cabresto - Li:'1O, com deus centímetros de lat'gura, tendo
em uma, cxtrcmtdade uma presnha ccm fivela de metal branco
para, prender a argola ao buealete ; na outra extremidade
terá outra presilha, com um botão do mesmo metal para
prender em uma argola, que devera ficar a 50 centímetros
da prí melra presilha.
Peitoral. - Igual ao actual. tendo, porém, quatro centimetros na sua maior largura e dons centímetros na menor,
eliminando-se a gamarra , Nas extremidades elo braço do
peitoral haverã uma argola do metal branco por onde passará
uma ccrreta p.i.r.r pronder {~ argola do serigote. Esta correia
terá uma fivela do "'metal branco.
Rabicho - Será, íntctrlço. tendo <~ correia. que o prende â
argola do ser.i:jote quatro centímetros em sua maíor largura
e diminuindo até dons ccutímcn-os ; esta correta será prosa
a uma argola de mcb! bl'D,IlCO (em vez ele escudo) pai' meio
de costura; os braços terão dons ccntimetros de largura e
serão tambem unídos ti.. a1';;ola. que substitue o escudo e ao
ehouríeo por moia de costura. A correia que se prende á
argola do sertgotc terá uma. fivela de metal branco.
.Uaneia - Igual <i actu u ,

é
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Capa ele serigole- Igual à de o'âolaes na forma também
lisa, sondo, porém, de vaquetn de CÓi' uasueal e substítutndo-se
o escudo de metal p n' um estam udo no couro.
Armaçao - Igual {~ de montada de ofâcíae s.
Besteiras OH coxcn» -Iguac.3 ás d i montada dos ojüciaes,
33Udo, porém, a parG: superior ele S'HtS extremidades ch couro
ão cór natural.
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Carona -.... De sola de côr .natural, imitando o COUl'Q,de
porco, co111 escudos -es'tampados nos angulos postero-ínferiores.

com a mesma rorma ,o dimensões dada montada. de otãeíaes.
Apresentará atnda duas alçag do mesmo material para sustentar as bolsas.
Boceaes - Do mesmo metal do modelo aotnal, reduzldos,
porém, em suas dimensões a um simples passador do dons

centímetros de largura.

Ma7eta - Igual (t do modelo actualv sendo, porém, ele COUl:ü
de 061' natural, substituída a ,:yiro~a meta.1licapor uma de
ÇOUl'O e o escudo por um estampado. Reservada exclusívamcnto
á montada de praças ela gumnição desta Cn,pital.
Boíeae ...,..... De couro, de côr natural, constituindo uma caixa
que comporte 60 cartuchos para fuzil Mauser em seus resp ctívos estojos; a. tampa, unida ao corpo em sua face anterior
por l).111a dobradiça de sola do 061' natural, fechara a boba,
em SU,a. p<),l'te superior o apresentara presilhas, que,pl!' uma
qíva se prendam a botões dispostos nas faces lateraos da bolsa,
permtttíndo a sua abertura de dentro para íóra., }jap~1;I'te superior da face posterior serão fixas duas presllhaa xlo mesmo
material, quo, atravessando as duas alças existentes na. carona,
.írão pelas casas das extremidades inferiores adaptal'-sQtt
botões existentes na. tace inferior da bolsa. Na nurtc média
approxímadamente da sua' face posterior existirá. "uma argola,
que, por uma presilha especial, se prendera à argola, antertor
do serigote; ainda em sua face posterior existirão duas-alças,
pelas quaes passarão as presilhas referidas para adaptar-se ao
cinturão da praça, quando desmontada. Na face autcríor Ievará estampado ou pintado o numero do l'egimeuto.
Porta-espada -,- Igual ao modelo actual, do couro, de cõr
natural.
Freio - Igual aos da montada ele ofâclucs, mas do metal

amarello.

Capa para poncho - Igual ao modelo aetual, porém de
couro ele côr.natural.
Alforges - Iguaes ao modelo actual, sendo a tampa redu,~ida em suas partes anterior o posterior de dous CGntiOlRt~~os
g apresentando a, do Iado esquerdo uma presilha para flxar a
marmíta , O espaço entre as ccrrctss quc sustentam as bolsas

elo alfopge S01'[lt maior, de maneira a permlttíi- a vassf/.ge;ffi
facU da espada. A correto posterior prolongar-se-lia na parto
central para traz, apresentando coxias lateraos em sua ÜtCO
inferior, do maneira tI" aprCSB~1t~1,1' uma base maior para
sustentar o 1'610 para poncho.
Con'eame - Igual ao clamont.ada do OmCi\10S, também
de sola de côr nitural, }101'6:/11 com metaes amarellos.
Observações

Ficam supprímídos os pellegos .o as sobreclnchns, tanto
para uso de ofllclaes, COmOp1.L'tt uso de praças.
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Appa'i'elho de limpeza _ guppríuuda a -eacova de cabéllecom. as.costas forradas de sola. As tesouraa xle tosar serãc
p<),g;l':; (I; razão de seis por bateria Ou esquadrão G ficarão,'a.
clu'go dos cabos de esquadra. 03 artigos do.~pJ?al~elh.odelim~
P0Zfi, serão encerrados .em um :p.equenucstojo de- sola com
co rreia para 'fixar á cintura.
Schaibrach - Sórnente f<tl'(~ parte do primeiro uniforme.
O arrcíamanto sorá. o mesmo pata todas as gual'uições, .cODl
cxccpção da Dlal.etade praças c dnapcçns do 'Primeiro uni[01"'1'1.10, que SCl'ão de uso exclusivo na guarniçã.o desta Capital.
ILo do Janeiro. ,2 do malo de 1907.- Hermes R. da Pen-.
s(~(

'i.

SI'" Presidente da Republica - Desde 0, occastão ClU que
adoptou o plano de arreiamento pare\. a. montada dos offlc.acs e PI'[lçttS doexerctto, 11que se refere o decreto n.~;347,
üe 21 de fevereiro de 1902. vem resaítando os tnoonveníentes
devidos ú sua tõrma o á fl'agilid<.tde do correame, pelo que
nomeei UI11[\, commissão do officiaes de cavalhu-ia encarregada
de cstudal-os.
Essa, commlssão cmittiu PUl'CCOP, D.preseutandc alterações
(.LHe foram aecertas, 111.0n08 quanto a cei-tas p:1:rficularidades
l'e('""rontcs ao numero de metaes, ~tg bolsas e {I; dístlncção .entre
i:'~)

arreiamentos paL'c\. C01'pOS da'~ guarutçôes dos Estados e arreiarClento;; para corpos da guarnição desta Capital.
Em taos condições, üzcram-se modificações quo tiveram em
vbr<.l", prluctpaímante, diminuir a visibilidade, Imperlír o ~m-·
prego de tintas e vernizes (1U8 estragam ra.. pídamente oma-

t0l'i[l.,l, l'l1cUitnr U.'3 o::iel\~çõesdc cilhar e dcsapcl'.'tiH' <1, cilha·,e'~
~obrc:tuclo, poupar ao soldado tempo empregado na limpeza

°

e conser-vação do ari-oíamonto, c adaptou-se uma bolsa, d,@
n:"H~içã·) que se presto ao combate a .pé, s,oadl1j)te facil 6;

",'tl,l)Jdamcnte ao cilll;llái/) e, em marehn., se prenda ao arreie..~·
lr:.[·~ltoparu. não fa tluar inutilmente o soldado.
submotto, pois;" (t, vossa consideração as alterações.que a.
0"':,:), (l,coml)anham, do plano de arreiaruento acima mencionado?
~)Qra. que VO$ dig[li.~is 1'83011-"81' si cllas deverão ser ostabelecidas,
Rio de .laneu-o, 2 do rnnlo de 1907.-lienncs R. da FoY\-
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ao :\1inii>ledo du Pa xeu-Iu o credito de 1.200:000'$ pae a as.
despe aas com o. acqul slçêo , a.l opt ac ão c m cbilianio .dc urc
cd iüoío vara a Caixa de Conve rs ão.

1"0

O Pi-esldonto lli1 Rcpublica doi gt'tatios Unidos da.Brnz il..

ndo da, nutorlzação contida no <wt. 11 da lei n. 15i,5, de.
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6 de dezembro de 1906, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na

conformidade do art. 2°, § 2°, n, 2, letra

0,

do decreto legis-

lativo n, 392, de 8 de outubro de 1906:
Resolve abrir ao Minislerio da Fazenda o credito de
1,200:000$ para occorrer ás despesas com a acquísição, adaptação e mobüíarto de um predío para. a Caixa de Conversão.
Rio do Janeiro, 2 do maio de 1007, iO' da Republica,
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PEXxA.

Davíâ Campista.
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DE
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Ab~'e

ao Minls terfo da Justiça e Negocias Interiores o credito
especial da quantia de 52:080$250 para pagamento de
gratificações aos pr oflsaiona es incumbidos do serviço de

eaalstenc!a a alienados nos estabelecimentos publicas nos
Estados.

o Presidente <la Republica dos Estados Unidos do Brazíl,
usando da autorização concedida pelo art. lo do' decreto legislativo n, 1600, de 28 de dezembro de 1906, e ouvido o Tribunal de contas DOS termos do art. 70, § 5° do regulamento
approvado pelo decreto n. 2409, de 23 de dezembro de 1896,
resolve abrir ao Mlnlsterlo da Justiça e Negócios Interiores o
credito especial de 52:080$2'50 para oecorrer ao pagamento
de gratificações aos proãssíouaes incumbidos do serviço de aseístencía a. alienados nos estabelecimentos publicas nos Estados,
de accordo com a demonstração junta.
Rio de Janeiro, 2 de maio de i007, lO' da Republíc i.
AFFONS) AUGUSTO r.'10REIRA PEN:'\.\.

AU.QHsto Tavares de Intra,

Demonstração do credito preciso para pagamento de gratIücações aos pr'oâssíonaes incumbidos da fiscalização do
serviço de assíatencíã a alienados nos estabelecimentos
publicas nos Esüados, a contar da data das respectivas
posses:

Alagôas :

Gratificação, na razão de 300$ mensaes, a contar de 4 do abril de 19}5
a 31 de dezembro ele 1907

.

9:870$000

905

AOTOS DO PODJIR EXEOUTIVO

Bahia:
Idem idem, a contar de 13 do agosto
de 1905 a 31 de dezembro de 1907. .......... S:583$870
Rio de Janeiro:
Idem idem, a contar de 16de fevereiro
de 1905 a 11 de novembro de 1006. 6:249$285
Idem idem, a contar de 20 de novembro de 1906 a 31 de dezembro de
1907
.. 4: 010.,000 10:239$285
Rio Grande do Sul :
Idem idem, a contar de 2 de janeiro
10:790$322
de 1903 a 31 de dezembro de 1907.

Minas Goraes :
Idem idem, a contar de 13 de junho
de 1904 li 7 de agosto de 1903 .. 4: 147$741
Idem idem, a contar de 29 de agosto
de 1905a31 de dezembro de 1907. 8:420$032 12:576$773
Credite preciso ............•...•......

.

.

52:080$250

Primoh'a Secção da Directoria de Contabilidade da Secretaria da Justiça e Negocios Interiores, 2 de maio de 1907.Careolho e Sou-sa, director da secção, interino.~Vi-;;;to-J. Bot'"
,dlni, director geral.
D:I:CRETO N. 64')9 -

DE
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-Orêa uma brigada de c aval lar ia de Guardas Nací onaes na
comarca de Coxim, no Estado de Matto Grosso.

o Pr-esidente da Republíca d03 Estados Unidos do Brasil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896.
decreta:
Artigo uníco , Fíca creada na Guarda Nacional da comarca
de Coxim, no Estado de Matto Grosso, uma brigada de cavallaría,
com a. designação de 8V" composta de dous regimentos sob
ns. 15 e 16, a qual será organizada com os guardas qualificados
n03 dístrlctos da referida comarca; revogadas as disposições
em contrario.

Rio de Janeiro, 2 de maio de 1907, 190 da Republica.
AFFONSJ AUGUSTO MOREmA PENNA.

AHguslo Tavares de Lyra.
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DECRETO N. 6470 -

DE

2 DE MAIO DE 1007

C1'0a urna brigada de cuval lar ia da Guar-das Nacicnaes na
COmarca de Aqul dauan a , no Estado de xreetc Grosso.

o Presidento da Republícr, dos Estados Unidos elo Brazil, 'para
execução do decreto n. 431, do 1,1 de dezembro de 1896, decretaAI'tigo uuíco , Fica creada na Guarda Náclonul da comarca
de Aqnídauana, no Estado de i\Iatto Grosso, um, brigrda de
cavalku-ia com a designação de (Y\ composta de dous rcgtmentoa de cavallaría, sob ns. 17 e 18, n. ql1alsel'(~ ol'ganiz(tcÚL
com os guardas qualíücados mos dístnlctos da l'eforiduJ comarca :
revogadas as disposições ern contrur!o.
Río de Janeí.ro , 2 de mato de 1007, 100 da IV,'. publlca.
AFFOXSO ArGUS1'ü}Io,rtT::nL\.

PE0iS,\..

AJ.!gusto Ta-cares de LVi·a.

EXPOSIÇÃO DE i.\IOTIVOS

~'I'. Presldeuto do, R'3pub!icu, -O proiec:o approvadc pe!ü
doere to n. 6154, do 25 do setembro ()e 190G,para as 01)ra8 uo
porto clc:;;,kt Capital, preencho as melhores condições technicas
e sati:~fí1z plenamonto as exigencias da navegação e do 881'1'190

aduaneiro, mas offerece.» grave inconveniente de acarreta.. r a
tnnüíjzacãa do díqne da Saude, quo constitue obra das 111ai8
valiosas uo gcnor-o B da maior utilidade para a muríuha morennte
nacional.

Em vista. de reiteradas soücítações de interessados na nossa
navegação costeira, o da conttnçencía em que se achava o Governe.
precisando díspôr, a breve trecho, de um dique com capacidade
para receber os novos vasos de guerra encommendados.rpareceu
de bom alvitro retomar-se o estudo da questão, afun de-examínar
fl,possibilidade de solução qU:B melhor attendesse e. e.eas varias
.clreumstanclas.
Dos estudos a quo procederam o dh'ectcr toehnlco das obras do
porto do Rio de Jtl,UO}l'O e o cantsão decorvetaJoão Manoel do sanJnatl,vOI'iúca,-so que se poderl,a '8eUl,gl~{tnd.o despesa ~u.ltel'ar O alinhameuto drt fil ixn do caos c tI,'), avenida do porto, POI\:QlitHndo aprovettar-sec refol'iuü clique, sem que dahl .rosnltusscrn embaraços
para o tl'afego elo porto, e quo uüo sei-la dulíctl ampllal-o d.i mo-le
a comportar os navios ele 19.00) toneladas, recentemente contractedos para, fi, nessa esquadra.
O dique actual representa, rrtra a caixa especial do porto, uma
despeza de 4.300:00C$UOO, valor pelo qual entrou elle no computo
p:tra as desapropriações do Lloyd I:1l'azi!oit'o.
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A transíormacão alvitrada exige obras na ímportaucía approdo 0.000:000$000, não levando em contao díspendlo com
o ,Çi,88monteda. rocha, que se :fa.z preciso, porquanto todn a pedra

;üAU1~'

cxtrahída será aproveítada .

Com tal despeza attendor-se-hão, de prompto 4snecessidades
actuacs, assim dt~ nossa marinha de guerra como da mercante,
tendo em vista embarcações do alto porte, C01)1 calados effectívos
de 10 metros de agua, como 8C antollia dever ser, de futuro,
geralmente adoplado.
Nest.e sentido, poderá o Mlnister-io a meu cargo cntl'arem
a80:)1'(10 com o da. Mat-inha, para o fim de concorrer este com parte
das despesas para a adaptação acima mcnclonada, ficando -.com
dtre'to ao uso gratuito do novo díquo pat-a recebimento 40 todas as
embarcações da marinha de guerra, que não possam ser reparadas
nos actuaesdíquos de), Ilha das Cobras.
Ser-ia o meio mais prompto o economtco para que o Míuisterio
da i\íar1nlw. pudesse prover cabalmente necessidade de tamanho
vulto, antes da chegada ao nosso porto das unidades do novo 'p:poi:!ranulla. naval; do contrario, terã que recorrer a um dlque fluctuante, uniea solução possível no curto prazo de que dispõe.
Para '-1, marinha mercante, que actualmente frequenta este
"Porto, um dique com 240 metros de comprimento, como devera ter
o d2. Si',u(le, é cxaggerado c antt-eoonomlco, não só 1)01<13 suas
despesas de custeio, como também pela perda do tempo proveniente
do esgoto de rna.ior volume d'água.
~Ias,pRra obviar esse Inconveniente, o novo <ligue POdCNl. ser
divtdidc em dons compar-tímentos 1101' porta-babeis, tendo o pnímc.ro os mesmos 15') metros approximadamente que hoje tom, (3 o
segundo 90 metros, podendo ser uttllsados conjunetamente os dous,
ou i:'Dpal'acla1118nte qualquer delies ,
'raes os moüvoa. ci-u sujeitos ao esclarceldo jtli~o elo V. Ex.. ,
que me parecem justificar a apprcvsção do plano constante (la

pre-ente decreto.

Rio do Janchu, 2 ele maio de 1907.- 'jJli:plBl Coimon

di;

Pin e

AT1i;iJidc! •

DECRETO S. M7! -.,.,- DE 2 N: )1A.:O DE 1907
Ali

o p','oj~;(:t'l pm-a a, obeas de )!.'cJhOl'2111t:nlo do porte di) Rio
de Juu.Lec o muda d:) loca! n g~ta(1í,o Slartt hnu (\Q g"tl't't lu d ,: Peru-o
Central do Hraz i I.

."tI.

o Presidente da, ncpnh!icu. dos E:::G,ldod Unido; do Bra ail,
atkf.lJol1do <10 que GXp0/, o Mtnlen-o da In~l'!lstl'b" VíD..('ão o

Pnbltcas. decreta :
Art. 1. o F{çam approvados os planos e plant~s{v.tü: com .este
bil,;X[~m, rubricados pelo dlrecror gOl'<ü de übrt1s o víacão, dn seOhr~:.s

crcto.n-, de Estado do; Ncgocios da Induti-ia, viação o Obras Publt-
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cas, p<11'<1 a execução das obras de melhoramento do porto do Rio
de Janeiro. alterando os planos e plantas approvados ipelo decreto
u. 6154 de 25 de setembro de 1906. e ficam egualmente desapropl'lados', na fórma da legislação vigente, os predíos e terrenos nelles
coroprehendidos.

Art. 2.(} Fica também approvada a remoção da estação Maritírna da Estrada de Ferro Central do Braz il para os terrenos:
situados á esquerda e DO extremo do prolongamento do Canal do
Mangue até ao novo caes, devendo ser effectuada a trunsferencía
logo que se achem construidos nesses terrenos 0.3 armazena necessaríos, passando então para o acervo das obras do porto os actuaes
armazéns, terrenos e mais dependencias da. referida estação Maritíma, inclusive os terrenos no morro da Providencia.
Art. 3.0 A construcção dos armazena e obras aceeseorlas, substitutivas das da actual estação Maritima, sera realizada pela
commtssão fiscal e administrativa das Obras do Porto, e a ligação da nova estação com as linhas da Estrada de Foz'PO Central do
Brazil, pela administração dessa Estrada, correndo as dcspezas por
conta d~ Caixa Especinl para a execução das obras do porto do Rio
de Janeiro.
Art. 4. o O dique da Saúde será augmentado para se prestar (t
reparação de navios de grande tonelagem, mediante accordo entre o Minísterlo dos Negoclos da Industría, Viação e Oura s Publicas

e o da Marínha.
Art. 5. 0 O Mlnlsn-o da Iudustrla., Viação c Obras Publicas
providenciará quanto á utilização 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 propríos do porto c suas relações com os da E-st1'D,da de
"Ferro Central do Braail,
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1907, 191 da Republic:c,
AFFOXSO AUGUSTO MOH.EIRA. PENi'lA.

Miguel Calmon d'6 Pin e Almeida,
DECRETO N. 6472 -

DE

2

DE

MAla

DE

1907

Heva lida a carta-patente de privilegio de invenção n . 1550, de
17 de janeiro de 1893.

O Presidente da República dos Estados Unidos do

Brazil.

attendendo ao que requereram Ftorencío Santos & comp., eessíonanos da carta-patente de prívtlegio de invenção n ," 1550,
de 17 de janeiro de 1893, concedida a Antonio Borges de Oliveira para a fabricação de tigelas para receber o leite das
seringueiras, feitas de uma Só Iamtna e sem solda, e á vista
das allegações com que justificaram a sua pretenção, decreta :
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Artigo umco. Fica revalidada a carta-patente de privilegio
de invenção n. 1550, de 17 de janeiro de 1893, constante da
relação que acompanha o decreto n. 3147, de 7 de dezembro
de1808.
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1901, H)o da Republica ..
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Miguel Oalnuni

DECRETO N. 6473 -

DE

9

dt~

Pin e Almeida.

DE MAIO

DE

1907

Ahre ao Minieterio da Justiça e Negocíos Interiores o ccedíto
especial de 600:000$ para despesas com a desapropriação da.
fazenda de Manguinhos,

O Pl'csltlente da Republíca dos Estados Unidos do Brazll,
usando da autorização contida no art. 14 da lei n. 1617,
de 30 de dezembro do anuo passado, e ouvido o Tribunal
de Contas, nos termos do art. 70, § 50 do regulamento
approvado pelo decreto n. 2409, de 23 de dezembro de 1896.
resolve abrir ao Mlntstei-ío da Justiça e Negocias Interiores o
credito especial de 600,000$ para, do oonformidade oom o
decreto TI. 6460, de 25 de abril findo, oecorrer as despszas
com a desapropriação da fazenda de Manguínhos, onde se
acha o Instituto Sorotherapico Federal.
Rio de Janeiro, 9 de maio do 1907, H)O da Republíca.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Augusto Taoaree de Lqjra,

DECRETO N. 6474 -

DE

9 DE

MAIO DE

1007

Approva os planos e orçamentos na importencía de 44:517$348 pare.
a construccão de mais uma secção de 1200,80 da ponte âuctuante
da Companhia Manetos IIarboU'l" limitetl.

. O Presidente da República dos Estados Unidos do Braztl,
attendsndo ao que requereu a Companhia Mandos Harbour
l'ómitecl, cossíonaría das obras de melhoramentos do porto dé
Manâos, decreta:
Artigo uníco. Ficam approvados os planos e orçamento que
com este baixam, devidamente rubricados, para a construcção
de mais uma secção de 12m,80 da ponte fiuctuante da companhia Ma?1áos Harbour, Zimited.

910

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

A impOrk1,ncia .ct.essl\ 'obra" ~'o" 44:51'78348, soei, opportunamente l'evadà á cOllta. do capital da mesma companfna, sujeita,
porém, á reducção estabelecida na claueuja XVI dó decreto
11. 3725,de 1 d~ agosto (te 1900, alterada, pelo do n , ô191,dé23
de outubro de 1906.
Rio de Janeiro, 9 de maio de 1907', HJU da Republlca ,
AFfO::iSü AUGl;STO MOREIa.-\. PEXNA.

3R[/Mel Calmon rln Pin e l1lmeidú.

Approva os plenos c plantas das obras de captação o adducção dos
rios Registr-o, João Pinto, Mcntiquh-a , Cnmorini, Grande c
S. Gonçalo, e dói' outras provídcnclas,

o Presídenteda Republica _dós Estados Ulli~of:i do Bra4il,
em execução do disposto no decreto ti. 62(17, de 29 de dezembro

do 1005. decreta :
AI'L 1.0 São approvadostos planos o plantas gcrn.os das
obras de captação o adduoção dos l'iosRegistl'O. João Pinto.
Mautlquira (no municipio ele Ignassu, Esttl..do do lUo. de Janeiro). camorlm, Grande e S. GODealo' (no Districto Federal), na.
conformidade dos desenhos que com este baixam. devidamente r-ubricados pelá dircctor goral de Obras e Víacão da,
S0arek'tria de Estado da' Industr-ia, Viaçào e Obras Publicas.
Art. 2.° E" declarada urgente a.. dcsaproprtncão, pJl' utilldado publica. dos terrenos e aguas constantes dos ditos Dh1.uOS e
plantas, e mais de toda a, bacia hydrcgrapbton., nascentes o

vertentes dos rios de- que h'ata. o artigo antel'lol', situados
a montante das brU'l\'1gens indicalas 110,1 dCSOIÜ1GS a que so
refere o mesmo art. 1'>.
AI't. 3,° E' igualmente declaradaurgente a tlesJ,propl'iaçâo,
por utilklade publica, da, faixi1 de terras de dons metros de
largura 1)a1':'\ cada lado dÓ3 eixos das linhas adductoràs, riguradas n03 planas e plantas mencionados.
Rio de Janeiro, 9 de HHÜO de l!)07,

1\)0

da Rejmbãcc,

AFFO:\SO ACGlJ,sT,J MOREmA PEN?\A,.

Oi/I
DECltE'l'O N. 6476 -

DE 16

Im

'lAlO DE 1907

Alu-e aos ~MinistO:lí,ióS da: Guerra' c' Maaiuha o credito do 21.000:000$,<_ ouro,
ao, cambio ele zr d, esterlinos, destinado li reconstituição do mater-ial
do Exercito e da Armada, e dístr-lbuc o referido credito.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Braztl, tendo
em vista o disposto no art. 20 da lei n , 1617, de 30 de dezembro
de 1906 o a resolução do Tribunal de Contas tomada em sessão do 10
do. corventel.'resolv@-: abrir" aos Míulsteríos df1' Guerra e Marínha o
credito especial de.2i .60u;000$, ouro,' ao cambio de 27 d._ esterlínos;
para rêStabêleoer o corrcefídopelo decreto n. 255, de 19 de- dezembro
de, lS9*,.d,estinado' á. reconstituiçíí.0 do, materi~l, do _8xcrcito., e da.

Armil.da-, dlstríbulndo-se- IS.oaO:OOO$ ãquelle

Míi1l.t~rt66_

IZ.úO():OOO$

a este"

lHo de Janeiro,- 16 de maío do 19U7, lO' d,\ lI"JltlbllM,
AF1<~ONSO· AuausTd·1\if&tt'ETR'A PÉ1N~m·"

Hermes R. dtJ./ Fonsee«,
A.le:oa-ndrintl Féf'ftl;' âe A-Mm:(w~
DECRETO N. 0477 -

DB

16 N;

:1IIAW DE 1007

Al);:\c 2.0 Minísterfo da Jueüça c Negocies Intertoree creditos ospeciaes, na
im;;\Ortuncia total dc:252:000S, para pagamento de diversas subvenções.

O \'?l'csidente

dw Republlca dos Estado,'> Unidos d) E:;~,'8,L.H,

usando &1. antorjzação contida. no art. 8° a da Ieí n. 1017, de
30 de dezembro do annopassado e ouvídc o Tribunal da Contas,
l1GH termos do art, 7'0', §5°, 'do regulamento approvado pelo decreto
11. 2409,de 23 ele dezembro de 189(\ resolve <1b1'.ir ao .I\nnis·to~'io
da; J·nstiça. e

Nc~vcios

Interiores creditas especiaes, na ímportancíu

total de252:,OOu~~. DJ"i?{1, pagamento de subvonçõc, concedídas : r\,
Escola Conl1nercüt1' (ia, Bahia, 20:000;); á Escalá ,Pril.tica de Commeroío de S. Paulo, 20;:000$; à Academia de Commcrcio do lHo
de Janeino, 20:000;5; aoíneütutc Historfoo e Geog.raphic,:> I3i:i1ziM
Ieíro, 20';000$-; {~ Liga Contra fi; Tuberculoso de S. Paulo, 12:000,$-;
á Liga Contra a Tuberculose do Dlsnlcto Federal, 12·: OOÜ:;~; ~t,
Liga 'C0ntra:a,Tuh01~c'U10seda Bahia, rê.:,OOO$; (~ Liga Contl'aa/ 1'u"
berculose do Recife, 1.2:000.:? ; (~ Liga Contra, a Tuberculose de C:~r!.1
pos, 12:000$'; 1t, Li.g~, Contra $ Tubeeeulose de Juiz do Fora.

il:OOO$; (I,. 'EscoLa Livre. de Ellget)hal'iflj.c1c Pernambuco. 9;OQO$;
ao Instituto da. Ordem dos Advogados Brazfleiros, 8:000~ j á
Academia Nacional .de ;\rc:di~h11, 5:9°0.) j à Escoh\ Pl'i.t1.ie?o Q@
oommercío do Pará; 5':08@$;' ::í.. Bi1e'iYl(a;: Pl'áitiea/ de Cún1r.n·E)1'cio
do Ceará, 5:00J$;, tl. EscoLt. mantida peta Ass'J.ciação elos Empr«gadds 11'6 C Jttrtl1'di.'6ío' de Porta .l\legr'é', 4-;000:~~'j ao lrôs)!ici:odü

AHena:dos em 'l'lrereúna;, Estlnto do PiD~ully, On:l'a sua C(lflsti'u~ç'D)o)-.
15:'OOCí$' ;,. ao 'SextJ CJllgyeSSO Brazfléiro de 'Medi'etuo; O' Cll't!l"golaja
reahzar-se em S. Paulo na prínroü-a (lniuzcínt' de set0'I.f11Y.!:'o
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deste anuo, 20:000$ e ao Instituto commerciat, com séde na
Capital Fedel'ai, 20:000$000.
Rio de Janeiro, 16 de maio de 1907, 19' da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PE:SNA.

Augusto Taoaree de Lyra..

DECRETO N. 6478

DE

16 DE MAIo

DE

1907

Crêa mais uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na comarca
de Tres Corações do Rio Verde, no Estado de Minas Ger-aos.

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 ereada na Guarda Nacional da comarca de
T1'e3 Corações do Rio Verde, no Estado de Minas Geraes, mais uma
brigada de infantaria, com a designação de 208\ a qual se eonsütuirâ de trcs batalhões do serviço aetivo ns. 622, 623 e 624, e um,
do da reserva sob TI. 208, que se organizarão com os guardas qualificados nos districtos da referida, comarca; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 16 de maio de 1907, 19' da Republíca.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Augusto Tee-res de Ljp·a-.
DECRETO N. 6479 -

DE

16 DE .MAIO

DE

1907

Crêa a Dtrector-Ia Geral do Serviço de Povoamento

O Presidente da República dos Estados Unidos do BraziJ, dando
execução ao disposto no art. 35, n. XIII. alinea b, da lei
n. 1617, de 30 de dezembro de 1906, e de accôrdo com as Bases
Regulamentares, que para o serviço do povoamento foram baixadas
com o decreto n • 6455, de 19 de abril do corrente anno, decreta:
Artigo uníco , Fica creada a Dírectoríe Geral do Serviço de
Povoamento, na conformidade das Instrueções que a este acompanham, assígnadas pelo Ministro de Estado da Industría, Viação e
Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 16 de maio de 1907, 19' da Republíca.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Miguel Oalmon du Pin e Almeida.
Instrueções a que se refere o decreto n . 6479, desta data.

Art. I.' A Directoria Geral do 8erviço de Povoamento é a repartição central encarregada de encaminhar e ínspeecíonar os tra~
balhos concernentes aos serviços de ímmígracão e colonização, promovidos ou auxiliados pelo Governo Federal.
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Art. 2.' Compete-lhe, especialmente:

1. Promover n. Introducção ele ímmtgrantes por iniciativa ou
por conta do GOVel'UO Federal, e superintender os serviços de recepção. desembarque. hospedagem. é expedição dos mesmos.
11. Effectitar o regísto ou matrtcula dos ímm.grantcs recebidos
por íntcíaü vn ou por conta do Governo Federal. e dos expontancos,
que constarem das notas fornecidas pelas companhias de navegação, com indicação de nome, estado, idade, nacíonalidade, profíssão,
dia da chegada, destino que tomarem, e 110me dos vapores que os
tiv-erem transj.orta.ío,
Ill , Prover o estabeíeeimento tmmedícto elos ímrnígrantes
expontaneos recom-chegados, que necessitem do patrocínio da.. administração publica, e daquellea que forem Introduztdos por iniciativa ou por conta. do Governo Federal.
IV. Proceder ao estudo de "tSSUmotos quo forem de interesse
para o serviço de povoamento do solo nacional.
V. Dar andamento ao expediente relativo 11 fundação de nUM
cleos coloniaes e Ú, localização de immigrnntes sob a administração
da União, ou por ella auxiliados.
VI. Verificar ou organizar 01'ç<.1. mentes e projectos de trabalhos
que disserem respeito aos ser-viços a seu cargo.
VIL Preparar estatistlcas acerca dos serviços de immigração
e colonização.
VIII. Reunir e aproveitar dados e informes uteis, para divulgação em paizes estrangeiros.
IX. Estudar as questões sujeitas <10 S3U exame e emittir Informações e pareceres.
X. Realizar ou solicitar as diligencias que se fizerem mister
ao esclarecimento de assumptos dependentes do seu exame.
XI. Communícar ao Minístro as principaes providencias ad ...
optadas c as occurrencías mais importantes.
XII. Corresponder-se com os encarregados de serviços de ímmí...
gração, colonização e propaganda, no país e no exterior, e com
quaesquer departamentos administrativos, ernprezas, associações
ou particulares, conforme se tornar preciso.
.
XIU. Conferir, processar e classificar contas, referentes aos
serviços de ímmigração o colonização.
XlV. Manter um serviço regular do contabilidade, comprehendendo a escrípturacão geral de todas as despesas.
XV. Organízar um archivo especial, onde serão conservados, em devida ordem, os livros, mappas, brochuras, Impressos
e todos os documentos pertencentes 11 r0partição,. tendo annexo
um almoxarifado, para o fornecimento, guarda e conservação de
instrumentos de engenharia. materiaes e mais objectcs necessarlos.
XVI. Redigir e effectuar contractos attínentcs aos serviços da;
sua attríbuíçâo, e lançai-os em livro especial, depois de approvadospelo Ministro.
XVIL Expedir ínstrucçõos acerca de serviços autorizados.
XVIII. Físcalizar o cumpri mento das preacripções de leis, deeretos, regulamentos, lustcúcções e eontractos, a respeito dos serviÇOS a. seu cargo.
Bxeeutlec - 1007
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XIX.. Indicar ou propôr ao Mini,stI'o as medidas neocssarías e
que não forem da sua alçada.
XX. vetor pela regulartdude dos serviços sujcítos a sua di
recção, tanto internos, como externos.
w

Art. 3. o Os serviços de quo trata o al't,igo antecedente serão

su:perintendidos pOI' um director gONtI, ímmedíatamente subordmadc ao Miuistro, e d.istrtbuídos por tres divisões :
1.e. Administração central.
2. a Expediente o ti'abalhos tecbnioos.
3. a Contabilidade c movimento írumtgmtorto.
Art. 4.° A P divisão fica, a cargo do dírector geral, auxiliado
J\or um secretario, um auxiliar jurídico, um chofe. do serviço. de
lllfor.mações, dons tcaduotores, um archlvlsta e almoxartfe, um
offícíal pagador c um orâcfal de gabinete.
Art. 5. o As duas outras divisões serão dil'igidas, cada qual,
por um sub-director, com a denominação correspondente.
ArG. 6. o Os sub-dtrcctores são auxiliar-es tmmediatos do director geral, e devem coadjuvar-se "para o bom desempenho .das
respectivas juncções.
Art. 7. c o director geral, em casos de accurnulo ele trabulho,
ausencía da repartição ou impedimento, tem como prhneiro substituto o sub..dírcetor do expedtente, c, como segundo, o sub-dít-ector dD.
contabilidade. Ao substituto compete representar o dírector gorâl
em todos os serviços da repartícão, conforme as instrucções recebidas.
Art. s.» A 2a divisão comprehende [I, secção do expediente,
com um I", um 2° e u 111 30 offícíal, e a secção taeanica, com um
chefe, um offícíal techníco. e dous orâcíac» desenhistas.
Al't. 9. 0 A 3\1. divisão comprchende a secção de contabilidade,
com um l° offlcla.l, um 2° e um 30 official,° a socção do movimento ímmigratorlo, com um encacregad : do escrtptorto de
ímmígracãó, com deus lOS, dous 20$ o dous 30 $ o t l i c i a e s , u m interpretc de 1(1, classe, o quatro tnterpretes auxiltares.
Paragraphb untco . Ao escrtptorío de ímmigração incumbe
a recepção e desembarque dos immígrantcs e suas bagagens,
prover (t oonducção dosvmesrnos, prestaudo-lues eselarecimentos e informações, e fa.cilitando-lhes collocação, bem assim realizar, com todas as. indicações precisas, o reg isto .oun1;;ttricub
dos que ontrarem; e outros trabalhos, relativos ao movimento
Immigratorto, que lhe Xorern commetttdos,
Art. 10-. Osserviços da porta, inclusive abertura 0 fechamento das pO:l:'~[t~, ~egurança e _n;si,eio _da cas-a, transmíssãó da correspóndencía mtel~na e expedtcão da ccrrespondeneta externa,
e outros sen?:elhaütes, são communs às tres divisões, e confiados
Q",UluporteiÍ'o, eoudjuvailo Dal' tree continuas, 'dons correios B
um guarda.
Art. 11. Serão nomeados, por decreto, o director geral e os
sub-dir'eotoresjpor portaría, do Ministro, os íunceíonaríos que perceberem vencimentos superiores a duzentos mil réis; -a, nela dírector, o restante do pessoal.
-
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Art. 12. O dicector geral, com audlencia dos sub-directores;
esp:;dil'ú, Instrucções para os di versos trabalhos da dírectoi-ía ge1'<:,,1, far(t 1\ disu-ibuícão dos empregados pelas divisões e poderã.
designar' os de uma divisão para servtre.n em outrav poraüíuencla
ou conveuiencía do serviço.
Art. 13. Os sub-dircctores dlstribuír-ào 03 servíçoa pelas 1'0spectivas secções, estabelecendo normas 1!<1!'ü, uniformidade dos
mesmos. c poderão, em caso da necessidade, detcrmíuar que funcctonartos de uma. secção cooperem em outra da, mesma divisão,
Art. 14. Ficam sob a dependeuoia, da dírectoría geral do serv~ço de pcvoarncnto.ias hospe.Icrtas de imlUigr:antes, no POI"to do
RIO de Janeiro, e quaesquer ousros oshbcloClmontüs;cnsteados·
pela União, no intul to de att011ÜCl' aos mteressas da immigração ecolonização.
Art. 15. Para a execução de servlços espsciaes no J)aiz ou noexterior, dependentes da dir0c!:oria g0rtÜ do serviço de povoa-

mente, o lvHnhtro nomeara empregados em commlssão, maroando-lhes os respectivos vencimentos ou gratificações; e baixando.
&8 ínstrucções que se tornarem precisas.
§ Lo Oom.a.denommaoão de ínspcctores do serviço de povoamento e immedíatamento subordinados (~ dtrectoría geral. poderão
ser nomeados, em commts.ão, enge.ihoiros que procedam a estudos
attln,;ntes a esse sei-viço, 11013 diversos Estados da União, de
accôrdo com as .ínstr'ncçõos expedidas pelo Minístro.
§ 2.° Nos Estados para onde eüluh-em lmmlgrantes íntrod usâdos,
por ínícíatlva ou por contada União, e em que se fundaram núcleos
coloníaes por olla custeados ou uuxüiadoe, havera. além dos ínspectores do serviço de povoarne.ito, prepostos da directoriu gm'at
junto ás hospoIar-tas, de «ccô-do com f? p;1rW:{N~pho uníeo do,
art.12;~ elas Bases Regula.mentnres, baixadas com o decreto n. 6'45.5"
de 19 de abril deste anno .
§ 3. G OS trabalhos de propaganda. e defesa de) nome do B:rD..zíl
no exterior, emproveito co serviço de pcvoamcnéo, bem como os
de escolha c embarque do il'umigriultcs a cargo d<1 União, serão OI""
ganizudos opportunamente, 801) a dírcoção de commíssavíos ídoneos..
Art. 16. Os «mpregadosvdo quadro da d irectoria geral de
serviço de povoamento, serão nomeados á proporção que as necessidades elo serviço o. e:dgil'cm,a juizo do dírector geral, percebendo
cada um mensaãmente o veneímeuto constante da. tabelfa annexa..
Art. 17. Cumpre a todos os empregados íntereasarem-se

assjdaamcnte- pela regular andamento dos servi.ços,:. sug.g.e:rindaaos .su;pnüOl'cdqua.esque;l' alvitres,

ou . providencias que. jul-

garem úteis, o cumprindo com sollcitude as ordens emanadas dQB,
mesmos,
Apt. 18.. Para plena o fiel execução do disposto neste decreto . .

serão expedidas as úlstrucções complementares que se fizerem mis-

ter.
Rio do Janeiro, 16 de maio do 1907, 19' daRepublíca.
Mi{/uel Calmon d'u Pi1J; e AlmeidA>..
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Tabella de vencimentos

Director geral
,
. 1:500$000
1:000$000
sub-dtrcctores
000$000
Chefe da secção tecnntca
Secretario, encarregado do escríptorio de
0.0

•••••••••••••

0.0

• • • • • • • • • • • ',

ímmígracão e offícíal techníco
.
Auxiltar juridlco, c chefe do serviço de informações ........•..............•......
'I'raductores, archívista e almoxar-ífe, e
offícíal pagador .......•...•.•..........
Primeiros ófâcíaes, ofücíaes desenhistas e
interprete de P classe
.
Segundos officiaes e offícíal de gabinete ..•.
Terceiros officiaes e interpretes auxiliares.
Porteiro
0'0

•••••

contínuos ..................•............•

Correios e guarda

.

800$000

700$000
600$000
500$000
400$000
300$000
250$000
150$000
120$000

A terça parte do vencimento será considerada gratificação pro labore.

Quando em trabalhos fóra da séde, o empregado terá
direito, além da remuneração própr-ia do cargo e do necessarío
transporte, a uma díai-ía igual á metade do vencimento mario
que lhe competir, desprezadas as fracções de mil réis.

O dírcctor geral perceberã, além do vencimento, urna
díarla corrida, fixada pelo Ministro.
O ofücíal pagador 1?restltrl'á, fiança, no valor arbitrado pelo
Ministro.
O director geral poderá admíttlr os serventes necessaríos,
percebendo cada um a díarta da 3$500.
Rio de Janeiro, 16 de maio de 1907 .-1lfigueZ Coimow du Pi1/,e
AZ'meida.

DECRETO N. 6480 -

DE

16 DE MAIO DE 1907

Concede autorização a Nicola Puglisi Carbono e João Antonio Pereira elos
Santos para organizarem uma sociedade ancnyma sob a denominação
de - Companhia Beânadcra Paulista.

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazil
:tl.ttendendo ao que requereram Nicola Puglisí Carbone e João
Antonio Pereira dos Santos, decreta:
Artigo uníco. E' concedida autorização a Nicola Puglisí
Carbona e João Antonio Pereira dos Santos para organizarem
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uma sociedade anonyma sob a denominação de « Companhia Re~
finadora Paulista », de accôrdo com os estatutos que apresentaram
e ficando a mesma, companhia obrigada ao cumprimento das formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 16 de maio de 1907, 190 da Republica.,
A:FFOXSO Auousro Il'1ülmIRA PENNA.

Miguel Calmon â-u Pin e Atmeiâa,

Estatutos da C01l.up.l.'.t.nhia Refinadora
Plc"l,ulistn

CAPITULO I
DA CO}!PA~mAl SI~DJj;l FINS Fi Dl:RAÇÃO

Art. 1.0 Entre os subscrlptores dospresentes estatutos o para os
'fins nelles declarados, flca constituída uma sociedade anonvmu,
que se denominará « Companhia Reflnadora Paulista »,
Art. 2.° A sétle social é nesta cidade de S. Paulo, capital do
Estado do-mesmo nome, onde terá. tambem seu fôro ,
Art. 3.° A compaulría tem os seguintes fins:
a) compra e venda do assucares ;
b) clarlftcação, refinação e beneficio dos mesmos, pelos mais
aperfeíçoados processos;
c) t ü l'l'cftwç1i. ) e moagern ele café;
cl) moagem elo milho, sal e productos semelhantes;
e) fabríc» ~:J,o do bíscoutos e bolachas, por meio de rnaohtnísmos
ajn-opríados ,
f) fabricação elo m<1SS'J,s alimenticias :
g) qlH\,OS outras índustrtas conncsas ou sim llares às acima

reterídas :

h) finalmente, venda em grosso ou ai retalho, fora ou dentro
do paiz, de todos os prcductos rererídos nas Iettras do presente
artigo.
Art. 4.° A duração da companhia serã de 30 annos, a contar
do dia da sua constítuíção definitiva, salvo os casos de prorogação da mesma por deliberação da assembléa geral c os de
dissolução antecipada, previstos por estes estatutos.
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CAPITULO H

Art . 5.° O capital Inicial sOl'â do 3üO:OOO,:~, diviJüL: em
B.OOO acçõos do valor nominal do toO$ cada uma o reaIi zado
pela rua..neira seguinte:
§ 1.0 130:000$, rOlwosontu,dos por 1,300 acções íntcgrattsadae.
que, do aceôrdo com a, dietríbuicão constante do artigo seguinte
<B nOI~ respectivos nomes ahi indicados, serão entregues a essas
pessoas-valor dos bons c direitos que, corno cessionat-íos doCama.rgo
Bastos & Comji., em virtude da, cscríptura publica lavruda
nas notas <lo terceiro tabeüíão desta CQ.,1)it:11, em U do janeiro
de 1007, c VüI' actos posteriores dessa Iíqutdação, lJoS,SU,}Dl em
cornmum, constam do balanço fechado em 31 de março de 1907
e com os quacs entram, corresponüentcmcntc, par-a a eonstibuiçâo
do capital da, compaunía, c ficam ao mesmo incorporados,
por força. destes estatutos, ficando a::8i111 possuídos pela, companhia todos os bens, contractos, direitos, denominação commereíal, mar-cas de f!1brica, c de commerclo, que constituem o
estabelecimento «C<'"fó S. Paulo », que Iuncclona nesta capital, (~

Alameda dos Bambus u. 59 ;
§ 2.° 35:000$ representados por 350 acções integra1izada,~, quo
Antonio Pinto 'I'ameirão c Antonio Rodrigues da. Síbva., sacias da
firma Tumeírão & Silva, receberão, metade cada um, e correspon:dem-na quantia. do 80:000$, valor pelo qual ficam pertencendo á
comnanhta todos os machtnlsmos, utenaílios c accossortos das S8CÇÕB3 do reâuação, torrefa.ccão e moagem (1<1, fabrica Café Pei'iquíto,
.~j, .rua da Estação o. 79, e ti, olla (companhia] incorporados com
todos os direitos o privlleglos das industr'las alli exercidas, inclusive
a denomínação e ,1, mar-ca «Periquito », rogistJ:a(1a., quo tka. ,~ta propriedade e uso exclusivo da compauhía - a parte quo neesaespecto
ccmbtnamm receber, sendo que o restante ser-Iues-ha p;:1,g:'Ô em

dinheiro:. 35:000$ apõs a consütuícâo da companhia c 10;Oeúf; com
os lucros líquidos verlficados 110 fim do armo social.
§ 3. o 15:000~3 representados por 150 acçõüs integralizadas, que
serão entregues a FCl'l'oil'~t Junior & Sa.raíva, correspondentes {1,
metade do valor do macblnismo, accessoríos, utensHiose semoventes da Reftnacão Paulista, que possuem (~rua Barão de Itapcttniuga n. 39, cem !1 qual entram para. Ur constituição do ca.ipitil 80.etal, adquíríndo a companhia a outra. metade, ou 15:000$, que lhes
pagarã em dinheiro, logo após a sua oonstttuíção, sendo quo, com a
inco1'poração e acqnisição de taes bens).)01a companhia, lhe ficam
:pertencendo também quaesquer direitos ou prívtlegíoa porventura
ligados às industrlas exercidas na sobredita refinação, inclusive o
da denominação da mesma, e assegurado-lhe o direito ao uso excíustvo da marca registrada «Aguia»,. para os productos do assucar Q
café, embora essa marca continuo propriedade ela. sobredita firma,
que conünuara arassigualar com a mesma tudo mais quanto cn;tendol'.
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§ 4.° 120:000$; por meio de subscripção, 0111 cujo acto e desde
logo será. feito peles ElU bscl'i)tOl'8S o pagamento do valor integral

das acções que subscreverem.

Art. 6.° As

aCçÕG3

refei-tdus na. prímeu-a parte do artigo an-

t.:n'iol' serão assim d'st-íouídss, pelas segulntes pessoas :
Acções

I'rutel.ll Pughsl Carbono & C0111p.,
.
Alvares Pollory &: Cornp
.
Socieíe Financiére et Connnercuüe JiJ'anCOM
Brceiiícnne
.
Zenha Ramos & com»
o • , •••••••••••••
Meirellos ZO,ulith & Comp
.

Luiz Lins de Vasccncellos Junior
Ferreira Junior & garatvn,
.ToiMjuirn Gon1:'t:t Pimentel.
Dr-. lIe:ll'iquo Cappcllano
Dr , ío~i» Automo Pel'üirD, dOH

.
~ ~

Sn,:lt,J):~

quo Jazem o total do

32:00J$000
29:400$000
16:500$000
15:6:;0$000
12:200$000
7 :700$000
I :50°2.000
5: 100$000
5:000$000
5:000$000

105
130
122
í7

.

15

.

51

.
.

50

.

1.30U

50
j

30: 000$000

Art.. 7.° As acções serão nominattvas, dundo-ae aos acetoct:tntcla.s provisorias, \lHO serão substltuidns opportuuamente
por titulas definitivos.
Art. 8.° '1'0:;0 O ecclontetc tem o dtrclto di) assísttr ás assembleas geraes, discutindo 0S negccios soclaes, mas Só pOltará votar
aquella quo possuu- 11l:·J.:) menos 10 acções insJriphs legalmente
em seu nome, 30 dias, pelo menos, antes (1<.'1,.8 reuniões .
. Art. 9,° Os votos 138('5:0 contados na proporção de um para.
IÜ<tó:S

oaua grupo de 10 aeções ,
Al't.lO. ?Od0111 votar os pa.O:'.l 1)01' seus filhos menores, os

maridos por suas mulheres, os tutores por

seus pupilos, os

curadores por seus curatelados. um dos soe.os pela nrnul, social,
pelas corporações e ontras pessoas unídlcns, seus representantes
OU prepostos c, finalmente,
inventa.riantcs pulos espolias qUQ

representarem.

os

C.\PlTULO
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DA .:\..mII:'\ISTRAÇXO

Al't. 11. A companhia Ber{~ adrniutstrada 1)01' dous gerentes
e um conselho consultivo composto de tres membros, eleitos em
assernbléa geral e designados na propría eleição.
Apt. 12. O mandato da administração durará cinco annos (o}
seus membros poderão ser reeleitos.
Art. 13. Será de 50 acçõos, próprias ou alheias, i), cauçã
legal de cada dírector, quer seja gerente, quer membro do consolho, e subsistirá até serem liquidadas definitivamente as contas
de sua gestão.
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Art. 14. Em CélSO elo ausancía ou impeduaontc temporaríos do
qualquer dos dh-ectcres, o mesmo poderá indicar quem o substitua,
porém no caso do vaga, proceder-se-na na. forma d,t lei.
Para,gl'apho uuico , A índícação do substituto far-se-ha por
uma carta ao conselho B outra :.t gcrencía, e ficarão urchl-

vadas.

Art. 15. Compete aos gerentes conjunctarneute:
§ 1.0 Dirigir c resolver sobre todos os negocies

coropanhia,

D

interesses <:11,

§ 2.° Nomear, e demittír empregados, marcando-lhes attríbuiçõea e vencimentos.
§ 3. o Representar a companhia em juizo ou f6rlt. dalle, actí va
ou passivamente, 1)01' si Ou 1)01' mandatario que constituir.
§ 4.° Celebrar conrractos e assumir encargos e obrigações pela
companhia, inclusivo em títulos de credito e do commorcío, pela
fórma e condições que as operações exigirem e o interesse da companhia aconselhai-.
§ 5. 0 Organizar o balanço annual que deve ser offerecido ao
conselho fiscal.
§ 6. o Organiza> o relatorio annual que eleve SOl' oflerecido (t,
assembléa geral, nanando as occurrencías do armo.
§ 7. o Assignar os titulos e cautelas das acções,
§ 8. o Convocar extraordinariamente o conselho consultivo.
§ 9. o Com prévia approvação do conselho consultivo:
a) convocar as assornbléas geraos, ordínaria c cxtraordtnariamente ;
b) resolver 801)).'0 a distribuição de dividendos;
c) de-dgnar' a quantia que se deduzir para. fundo ele reserva
empregando-a na fórma destes estatutos;
d) resolver SOb1'0 o emprego eles fundos da cornpanlrla, sobro a
sua collocação c bons a udqujríu ;
c) realizar aquellas compras de mercadorias que, embora no
exerclclo dos TID8 da, companhia, ultrapassarem o justo limite que
as necessidades habltuaes da.. fabricação determinarem;
§ 10. Fazer um regulamento, em quo determinem quaes a'~
attrlbutçõcs que a cada, um compete, pai-tícularrncnte, na dü'ecção
technica e gerencia commercíaldn companhta, qual a denominação
de cada um c q uol o modo das suas relações e com terceiro, disponham sobre a escrtpturação, caixa c cotresponãcncía da companhía, determinem sobre actos de publicidade, por motivo de
convocações e interesses privatlos e estabeleçam sobre o modo pelo
qual em casos de divergenoia entre si, provocarão a decisão do
conselho consultivo, na fórma do art , 18 - regulamento, que uma
vez approvado pelo cons slho consultivo, sera lei paro, ambos.
Al't. 16. Compete ao conselho consultivo:
I, conhecer dos negocíos e operações da cornpauhia, admínlstrando aos gerentes os conselhos que os mesmos lhe pedírem e é
do seu deve dal" por força destes estatutos;
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Il, praticar eonjunctamcnte com os gerentes.sobre 03 assumptos
referidos no § 9 a do art. 15 ;
IIf, decidir definitivamente sobre 03 pontos de di vergencía entre
os dous gerentes, que forem sujeitos Ú, sua decisão.
Art , 17. O conselho consultivo reuulr-sa-ba ordinariamente
uma vez por moa, para. conhecer dos negocias da. compmhta, e
extraordtnartnmente ;
a) quando pai' seus membros rõr resolvido e os interesses dt\,
companhia reclamarem.
b) quando convocado pelos gerentes, para assumptos que
tenham de deliberar em commum ;
c) para decídís sobre os pontos do duvida e drvergencía entro
os gerentes, na fôrma do artigo seguinte.
Art. 18. Reunido o conselho e presente ao mesmo, por cscrlpto.
o assumpto da duvida ou d ivergencia entro os gerentes, com as
razões pró e contra c 00111 os documentos com que entendam
instruir a rnateria, sera o mesmo devidamente estudado c logo
apõs decidido, si a matoría for de racll deliberação.
§ La Si qualquer dos membros do conselho reclamar tempo
para delibcrar; si o conselho julgar precisa audleucla das partes,
consulta a terceiro sobre u materia em estudo, exame mats demorado o minucioso do caso, OU qualquer outra diligencla semelhante
e assim determinai'; ou finalmente, si o próprio assumpto da
duvida ou divecgencío reclamar tempo para 881" apl'ccia,do,- a
decisão se.t'j, adiada pa.ra. a reunião quo então serã determinada, c
na qual tera o conselho de resolver dcânitívamente, P0l'(l1tO essa
não porlerã mais S31' adiada.
ê 2. 0 A decisão que for tomada constará,
juntamente com o
caso apreciado, da acta da rountão, e desta receberão 03 gerentes
cõpías, para conhecimento ela. decisão e seus termos.
§ 3. 0 Prevalecera a decisão da maioria dos membros do conselho, obrigando-se os gerentes desde jéL ,.1, l'esQ~ital-a e cumprtt-a,
qualquer que clla seja, e o q{1C o não fizer perderá ímmediatamento
o sou logai', que surd, declurado vago pelo conselho, que procedera
sem demora para sua substituição, na Iórrnu da lei.
Art. 19. Nas reuniões ordíuartas ou extraordínarías do consolha consultivo e nas que tive!' de realizar conjunctamento com
os gerentes, para os casos previstos nesses estatutos, prevalecera
sempre o voto da maioria dos membros presentes. Em cada uma
dessas reuniões, S01'<:t acclarnado o presidente que terá ele presldil-as
e a quem competirá designar qual o director que servíru de secretario e deverá redigir a acta respecttva .
Art. 20. Os dírectores da companhia receberão annualmente,
como remuneração d03 seus serviços, 21 o dos lucros liquidas
verificados, o antes de ser separada. dos mesmos qualquer parte
destinada, ao fundo elo reserva ; c assim distribuirão entre si 6 ô/o
para cada um dos gerentes c 3 a/o para cada um dos membros do
conselho consultivo.
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Paragrapho untco. Os gereutcs, alérn da parte dos lucros, 1'0,..
tirarão mensalmente 800$ cada um, pro íorore, quo serão escrtpturados em despesas g81'itQS.
CAPiTULO IV
DO

CO:\~:EL!IO

FlSG.\L

/ll't. 21. H<'1.V·,31'à Ü'8B fiSCn.C3 effcctlvos c tres suppjcctca, eleito. anllualmcntc pela asscmbléa gora).
Art. 22. COU1nct:Jm. <103 flscacs to .las as attrlbuioõcs que lhes
confere o dC01'01;O'" 11. 434, de ,,1 de ,j!llho de 1891 c~ 1.1,'3 quo estes
estatutos estabelecem.
Art. 23. Os fiscaos effeet.ivos não nadem eXel.'C81~ seguidamente o SGU mandato Dor mais de dous anuas.
Art. 24. Do todas as rcuníõ-s dos üscaos se lavrara acta.
Art. 25. Aos üscaes supplcntcs compete a, substituição dos
eífeotlvos, por ordem da eolloeação.
Art. 26. Cede membro do conselho fiscal recebera 50~, de cada
rcuutão 0111 que tomar parto, no excrclclc das suas attribuíções.

..

CAPITULO V

Ait, 27. A assernbléa geral Ü o poder soberano da companula, que dehbera, resolve e decide 801)1'0 todos os SGUS negocios
e interesses, c o meio pelo qU<11 os acciontstas, 1';&13 condições
dos arts. 8i ) o gil, exercem os seus direitos do dcllberação o fiscalização. Compete-lhe, pois, tudo quanto estes estatutos e a legisraQã~
respectiva lhe a ttl'ibuem e o interesse dos accíonlstas reclamar.
Reune-se ordinar-la o extraordínaríamente.
Apt. 28. A assembléa gerc-lJ reunir-ac-ha, ordlnarlamente, a.té
o fim do mez de março de cada anuo, para a leitura do parecer
dos flsc:tes, exame, discussão c dcüberacão sobre o inventario.
balanço c contas annuaes da administração .c eleição dos físoaes Q
supplentes.
Reunír-sc-ha extraordínarlarnente :
a) quando o 0J11801110 consultivo j111g['~1' conveniente;
b) nos CI1S0'3 declarados na legisli1çâo respectíva.
Art. 20. A convocação da assernbléa geral ser[~ sempre motivada, não 'Podendo tratar-se de matoría extranhu tt convocação,
Art. 3Õ. As assembléas goraes, ordínarias ou extraordínarlas,
serão presididas )(010 aceíonísta quo para isso íôr acelamado, o qual
cbamarã dons outros qno O auxiliem.
AI't.31. As condições para as assembléas geraes se constituirem validamente, conforme a materia de que se tratar, a fQr:rn~
c1(l. sua convocação e fnnccionamonto, o modo pelo qual serão
tomadas as delíberações e finalmente, os actos que as devem Dl-'Q"
ceder acham-se todos determinados na lei.
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CAPITULO VI
ix.s T,rORm, DrVIDEND:.JS E FU:;-WOS DE RESERVA

Art. ::12. No fim de carla anno sx:ial, quo termina ern 31 de
"dezembro, proccdcr-sc-ha no balunç.i, e doa Iucros liquidas voríücados, depois elo rcti1'8oda a parte que cabe ao conselho consultivo e
gerentes (art. 20), deduxír-se-ha urna parte, a juízo do conselho e
dos gerentes. P:),!'i.t fundo de rcse.va, e do restante jar-sc-hn, o dividendo aos accíoutstas (art. 15, § 9°, lcttras 1J c c).
Art. 33. O fundo do reserva scr(l, conetítutdo.
10, com a porcentagem deduzida dos lucros Iiquidos (ô,rtigo
anterior) ;
2°, com os seus propríos ren límentos cmquanto nã-o tiver
attingido ao seu maxírno ;
3°, com os dívidcndos não reclauados dentro do prazo d:0 cinco

aunos, que prCSC1'GYCl'ão 0:T1 seu favor, salvo roclamação justiflcada

do accíontsta.
Art. 34. O máximo a que podertt attiugtr o fundo de reser-va
será da metade do capital da companhia. c, uma vez attingldo, a
porcentagem dos lucros que lhe ora destlue da passal'LL dahl 1101'

deante a SOl' dísti-íbuída <1.,CS accíontetas.

Art. 35. O fundo de reserva, pelo menos Da, metade do seu
valor, SOr(l convertido em t.itulos gar'antidós, (1, juizo do conselho
consultivo (Iettra cl do § Do do art. 15), pode nua o excedente ser
conservado em dtntrojro, depcsuado em cstabelecímeutos bancarios
de notorla conüa.. nça, em ,condições do prompta mobilização.

Art. Sô. Havendo desfalque 110 capital, em consequencia ría
prejuízos, 0 não bastando o fundo de l'CSGl'I'& para esse effeito,
tlcarão suspensos os dívtdcndcs a,té se reconstruir o capital; c, uma,
voz rcrcíto, voltar-se-na novamente ('<O regimeu regulado EOS procedentes arttgos deste oepttulo.
CAPiTULO Vil
DA DIS'WLEÇÃO DA Cü.:IIPAXIIIA E St:A LIQUIDAÇÃO

Art. 37. ,A companhia será díssolvída:
§ 1.0 Expirando o prazo marcado para SU,1 duração, si <1

assembléa geral do accíonístas não resolver o contrario.
§ 2.° Mostrando que não póde preencher os seus fins.

§ 3.° Nos casos espeoíficados no citado decreto n. 434, do 4 de
julho do 1891, 13 mais "leis em vigor respectivas.
Art. 38. Dissolvida a companhia, entrara olía em liquidação,
determinando a assembléa geral a forma e tempo desta, quaes.os
seus liquidantes, que, poderão ser pessoas estranhas á companhia,

e procedendo-se até seus termos: ünaes como \), lei oítada prescreve.

D24

ACTOS DO PODEfl. EXECUTIYO

CAPITULO VIII
DIi:íPOS1ÇÕES GERAES

Art. 30. Os Oê,SOS omissos nestes estatutos BOtão regulados
pelo decreto n. 434, do 4 de julho do 1801, que consolldn as disposições leglslativas e. regulamentares sobre as soctedadcs auonymas,
o mais disposições do direito appltcavc!s.
Art. 40. A orímoíra admlnlslrnçâo d:l, companhia será n. seguinte :
~
Gerentes:
Antonio Pinto Tameirã.i.
Joaquim Goulart Pimentel.
Conselho consultivo:
\VH!i<1Dl \VYSttl'ti.
Nicola Puglisi Cai-bone.
Thomaz Alberto Alves saraiva.
Paragrapho unlco. O primeiro conselho flsc:tl se compor.t
Membros effectivos :
Edmundo \Vl'ight.
Egydío Pinotti Gamba ,
Luta Lins de vusconcellos Junior.
Supplentes :
Bento de SOllZi1 &; Comp ,
G. E. Brodie ,
Manoel Gl1l'cüt ÜI1 SilVLL.
Art. 41. Fica a admíulstraçâo da, companhia desde jl.L autor-izadn [t .• quando julgar' conveniente, . entabolru- negociações com
o propríeturío do predto <.í Alameda dos Barnbüs n. 59, onde se
acham installados os macutnísmos que. foram incorporado" ,L companhía. nos termos do art. 50, afim de a companhia adquirtl-o,
podendo pra-a iS30 ül,zer <1S operações do credito que entender necessarías, inclusivo emissão do debenturee, precedida das rormalídades Iogass, para, com os mesmos ou sou producto. pag:~Jr 01)1'2<;:)
da acq uislção .
S. Paulo, 25 de abr-Il de 1907. - Os Jucor-porndores: ;.Yico;",
Pttglisi Ccrbonc, - Joao Antonio Pereira dos Santos.
B{J,\VCtI'J,

RELAÇÃO:'OS scnSCRIPTORES

DA CO:;.IPANUIA REFI:\'"\DORA PAULISTA

No mcs-P r oüse ão-c- Domicilio

Numer-e de
Glcções

FUi. Puglisí Carbono 8.: Comp., negociantes, S. Paulo.....
Bonaventura Tedoschi, corretor, S. Paulo.........
.10ão Boltrão & Cornp, nogoelante, S. Paulo...............
Joaquim Goulart Pimentel, negociante, S. Paulo.........
D. Maria uoulart, capitalista, S. Pauto..................
Aristides do Castro Andrade, negociante, S. Panlo........
Luiz Coelho Pamplona, negociante, S. Paulo..............

320
50
10
71·
20
10
10

l...CTOS

Nomes -
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Profissão -

Domicilio

Numer-e de
ficções

Pollery & cornp., negociantes, Rio de Janeiro
,
Vicente Sabino, negociante, S. Paulo
.
Bento de Souza & Cornp, negociantes, Santos
.
Rodolpho orospí, negociante, S. Paulo
.
D. ~raritla Crespi , capitalista, S. Paulo
.
EdmonI Gom8.'3 Brltto, lndustriul, S. Paulo
.
D. Marra Gomes Britto, capitalista, S. Paulo
.
Dr. João A. Souza Pleur-y , advogado e negociante, São
Paulo
'"
.
G. H. Brodie, negociante, S. Paulo
.
Luiz Lins de Vasconcellos Junior, capitalista, S. Paulo
.
Gambá & comp., negociantes, 'S. Paulo
.
Meirelles, Zamith & comp., negoclnntcs, Rio de Janeiro ..
Edmundo wríght, banqueiro, S. Paulo
.
Palchí Gianlní & Comp., negociantes, S. Paulo
.
Plll . Mact ínelll & Comp., negociantes, S. Paulo
.
Antonio Rodrigues da Sílva, negociante c industrial, São
Paulo
.
Lulgl Matai-azzo & Comp., negociantes, S. Paulo
.
Societê Fino-aciãre et Commovciale Franco-Bresiçienne, negociante, S. Paulo
.
A. H. Butlcr , banqueiro, S. Paulo
.
José Augusto Saraiva, nejocíante, S. Paulo
.
,Manoel Affonso Mar-tins Costa, negociante, S. Paulo ..••..
José Por-eira Leite Ouima,rães, negociante, S. Paulo
.
D. Maria A. ReMeI', eapitaüsta, S. Paulo
.
Antonio Pinto Ta.metrão, industrial e negociante, S. Paulo
Fl'ancisco Nicolau Baruel, industrial e negociante, S. Paulo
J. li. L. Pereira Coutinho, industrial e negociante, São
Paulo
, ...•
Asdrubal Augusto do Nascimento, industrial e negocíante,
S. PatJ:10
,
.
Dr , Gabrlei Dias da Silva, industrial e negociante, São
Paulo
.
Zenha, Ramos & comp., negociantes, S. Paulo
.
D. Antonio Lins, capitalista, S. Paulo
.
D. Catharlna Tadiello, capítaltst», S. Paulo
.
Manoel Garcia da Silva, negociante, S. Paulo
.
Sampaio & Monteiro, negociantes, S. Paulo
.
José Pinto Monteiro da Silva, negociante, S. Paulo
.
Vh-gillo Antonio do Brito, negociante, S. Paulo
.
Raymundo Duprat, industrial e negociante, S. Paulo
.
Ferl'eira Junior & Bí.tra.iva, negociantes, S. Paulo
.
Dr-, Henrique cappcüano, advogado, S. Paulo
.
Carlos Corrêa Galvão, índustríul, S. PMllo
.
Dr, J. A. Pereira dos Santos, advogado, S. Paulo
.
/l1V<11'OS,

204
25
100
]56

50
50
56

5

30
78
30

19 9

100
50

50
]82
20
165

50
5
5
10
10
175

20
5

50
10
15(;
II
II

30
10

io

10

50
165

50
20
05
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DECRETO N. 6481 -

DE

16

DE

MAIO

DE

190i

Abre ao Minlstcrdo da Industria , Viação e Obras Publicas o credito de489:000$ para adeantamento, por cmpresttmo, pelo p"azo de 10 annos,
aos actuaea Iunccícnaríos da Administração dos Correios de Ouro Preto,
corno auxilio para construcção ele casas em Bello Horizonte.

o Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização que lhe é contcrída no n. XlI elo art. 35 da Ieí
n. 1617, de 30 de dezembro de 1906, decreta:
Artigo único. Fica. aberto /10 Mluietet-Io da Industr-la, Viação
e Obras Publicas o credito do 489:000$. para S81' applicado a adean-

tameutos por emprestimo, pelo pl'ázo ele 10 annos, aos actuaes

runccionaríos da Adrninlstraçâo dos Correios de Ouro Preto, como
auxilio aos mesmos, para. construírem, em Bello Hortsonte, casas
p~r[t

suas rcsídencias.

Rio de Janeiro, 16 de maio de 1907, WO da Republlea ,
AFFONSO
J.l1ig~iel

DECRETO N. 648.2 -

Auorsro
Ccdmon

lVIOREIRA PENNA.
(lt~

Pin e Almeida.

DE 16 DE 1IA:O DS 1907

Abre ao Minieterlo da Industria, vteção e OJ)1'0.8 Publtcas O credito de
2.414:000$ para ser applícado ao serviço de alargamento da bitola
da Estrada de Ferro Central (lo Br-aail, no ramal de S. Paulo.

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Br-azil,
da autonze.ção contida no n , XVI, art. 35, da lei
n, 1617, de 30 de dezembro de 1906, decreta:
Artigo uníco. Fica aberto ao Míuisterlo da, mdustría, víacão
o Obras Publicas o credito de 2.414:000$ para ser applícado ao
serviço de alargamento da bítoln. da Estrada de Ferro Central
do Brazil, no 1'<1ma1 de S. Paulo.

usando

Rio de Janeiro, 16 UD maio de L907, IDo da República.
AFFONSO AUG1;STO 1vIoREIR.k PENNA..

J,ligtleZ Calmon dtt Pht e Almeida.

AGTOSDO rúDER EXEGUTfVO

DECRETO N. 6483 -

DE

16 DE à1.-\1O

DE

1907

Abre ao i'&inislcl'io da Iudustrra, Viação e Obras -Publícas o credito de
1.000:000$ para o povoamento do solo nacional.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Braztl, usando
da autorização bons tantedo n . XIII, ejtnea o. do art. 35 da lei
n , 1617, de 30 de dezembro de 1906, decreta:
Al'tig;o untoc. Fica aberto ao Miniatcrto da Industi-la, viação e
Obras Publicas o credito de 1.000:000$ para o serviço de povoamento do solo nacional, na conformidade das bases que baixaram
com o decreto n , 6'-155 l de 19 do abril de 1907.
Rio de Janeiro, Iô de maio de 1007,

1\)0

(la Republtca..

AFFONSO ,AUGUSTO IvIoPvElRA PE;\NA,
Mig~!el Calmon clu PiJ'~ e Almeida,

DECRETO N. 6484 -

DE 16 DE I'fAW DE 1907

Ab1'C ao Hinieterío da Induab-ia, Viação c Obras Pubticas o credito de
100:000$ para OOOOl're1' ás despesas de üscalização da construcção da
Eatrada de Ferro Madeira e Mamoré.

o Presidente da Republica dos E'iltaclos Unidos do Brazil.
usando da autorização' constante do decreto legislativo n. USO;
de 25 de fevereiro de 1004, decreta:
Artigo uníco. Fica aberto ar) Minlster-ío da Industrta, Viação
e Obras Publicas o credito de 100:OOO~; para occorrer ás despezas
de fiscalização da construcção da gstl'ada de Ferro Madeira e
1'1amo1'é.
Rio de Janeiro, 16 de maio de 1907, 10e> da Republioa ,
AFFONSO AUGUST0 MOREIRA PENNA.

1Ifir/uet·C'al1no:nclu Pin eAl1jwiclc~.

DECRBTO N. 64S4 A ~ DE 16 DE )lAIO DE 1967
Crea um coneraacc em Magdebm'go

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazil:
usandõ da autori1.áção concedida pelo art. 3' da lei n. 322, de
8 de novembro de 1895:

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Decreta:
Artigo untco. Fica, creado um Consuladn em Magdeburgo ,
no Imperio da Allemanha ,
Riode Janeiro, 16 do maio do liJ07, liJ' da Republíca ,
AFFO?\SO AUGUSTO tollOREIRA PENNA.

Rio-Branco.

ngCRETO

N.

0485 -

DE

18

DE UAIO DE

1907

Ahre no Miniatei-io da Industr!a , Viação e Obras Publicas o credito
de 60: 000$ para occor-rer ás despesas de estudos e construcçâo
da Estrada de Ferro de S. Luiz a Caxias.

o Presidente da Rcpublíea dos Estados Unidos do Braztl,
usando da. autorlzação contida no art. 36 da lei n . 1617, de
30 de dezem bro do 1906, decreta :
Artigo uníco. Fica aberto ao Mlnisterio da. Industria
Viu,ç'ãoe Obras Publicas o credito de 60:000$ para oecorrer,
no exercício de 1007, ás despezas de estudos e coustrucção da
Estrad<1 de Ferro de S. Luiz a Caxias.
Rio de Janeiro, 18 de maio de 1907, 19(1 da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MOREiRA PENNA.

1llig'uel Calmon dtt Pin e Almeida.

DECRETO N, 6436 -

DE

23

DE MAto DE

1907

Monda observar as ínetrucções expedidas para a execução do decreto
u. 1641. de 7 de janeiro do corrente anuo,

O Presidente da Republlca dos Estados Unidos do Brazil:

Usando da attribuição que lhe confere o art. 48, n. 1, da
Oonstitulção, resolve mandar que, na execução do decreto
n, 1641. de 7 de janeiro do corrente anuo, sejam observadas as
Instrucções, que a este acompanham, assignadas poro Ministro
<de Estado da Justiça e Negocios Interiores.
Rio de Janeiro, 23 de maio do 1907. 1(;' da Roput llea,
AFFONSO AUGUSTO :MOREIRA PENNA.

A:ug·usto Tavaresüe Lyra.

AGIaS DO PODER EXECUTIVO

Jr:usltrucç-õespara f-\. execução do deCl"eto
sn , l.,64J.~ d.e ".>' de .janeiro de 190~~ ás
{ll:uaes se .r-e-zec-e O> cãocc-oüo desta data
Art. 1.° A expulsão do estrangeiro, de parte ou de todo o
terrltorío nacional, póde ter Jogar nos seguintes casos:
r. Quando o essrangeíro, por qualquer motivo, comproructtBl' a segurança nacional ou a tranquíllídade publica.
I[. Quando tiver sido coudemnado ou processado pelos
trtbunaes estrangeiros por crimes oudelictos de natureza
commum, ou quando tíver soffrído, pelo menos, duas condemnações pelos trfbunecs brazííeíros por crimes ou delíctos da
mesma natureza..
nr.Quamlofür vagabundoç mendígo ou 'p:ratícar actos de
Ienocinío (Decreto n , UHl, de7 de janoiroàe '1907, arts. 1
Q

e 2°).

Art. 2.° A expulsão.c- prevista pelo n. 1 do art. lo,poderâ
ser ordenada 'pelo Governo Federal, toda vez qU9 o índtvíduo
se mostre, segundo o críterío exclusivo do mesmo Governo"
prejudicial .aos Interesses da segurança nacíonal cnda ordem
publica, em qualquer parte do tí3I'ritorio da União.
Art. 3.,0 A condemnação e processo pelos tríbuneea esjrang.eÍ1'os se consideram comprovados, para. o fim .da .expulsão,
quer á vista de informações obtidas dos governos dos paízes ,(1
que pertençam os iudívíduos em questão" quer em ,vista de
certidões 'passadas, em devida fórma. .por runccíonarlos C,01U'
petentes.
li. condemnação e ,pl'ocesso pelos tribunaes brazíleíros serão
comprovados por esse segundo meio. uma vez vertâeado que se
trCtta de sentenças definitivas, passadas em julgado.
§ 1. o A vagabundagem e a meudícídade flcarão provadas

com o ausode prisãoemflagrante contravenção,
§ 2,.(1 .A.prova de Ienoctuto deverá SG·r Joitaem ínquenito,

aberto pela autoridade poücíal, e do qual conste ---,üu a exístencía de .documentosde reconhecida força. 'Probatoria,- OJ.1, ao
menos? o depoimento de duns testemunhas íususpeítas que
aiflrUlell1 ,(1 .vcr,dade do facto,
A1.~t. 4.° A expulsão sorti, índívídual c effeetuada .por acto da
1<.iinis-tro de Estado da Justiça e NegociasInteriores.
Art. 5,.° Expedido o acto do. expulsão, será o estrangeiro
notificado, .om noh, ofâcial, dos motivos quo determinaram o
ecto do Governo, assígnando-se-Ihe um Pl'<lZO J0 tres .a 30 dias
para-se reürar do paiz; podendo, por essa, cccaaíão, ser detido,
sí assim so üzeeneeessarío, até o momento da, partida.
i\:rt. Ô~9 No Dístrícto Federal o acto do Governo será OX0~
ousado .polo 'Chefe ·de Policia. observado o disposto no ar.tü~o

anterior.
.
Ai1t . 7.° Dcn-tro do peazo assígnado ao estrangeiro :para
sahir dopaiz, poderá elle, tendo sido a expulsão baseada
Executivo - 1907
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no art. I», recorrer para o Poder Executivo, por meio
de requec-ímento ao Minístro da Justiça, Instmíndo-o com quaesquer documentes admíttídos em díreíto, para a justificação do
pedido.
Art. 8.° Nos domais casos em que pôde ser ordenada a
expulsão, o recurso será ínterposto perante a justiça federal
e terá, sempre effeUo suspensivo. Paragrapho uníco . Consistirá este ultimo recurso na [ustiücação da prova de falsidade do motivo da expulsão, perante o
juiz seccional, 001n audienoia do Mioisterio Publico. com
'recurso voluntar-lo de ambas as partes para o Supremo Tribunal
Federal.
Art. 9.° Os presidentes e governadores dos Estados poderão
reoulsltar do Governo Federal a expulsão do estrangeiro existente no respectivo Esta.do, uma vez que o mesmo incida em
qualquer das hypotheses previstas nos ns, I, II e III do art, I'
das presentes instrucçõos.
§ 1.0 As requisições deverão SOl' acompanhadas de ínformações, cópias de ínqueríto ou quaesquer outros documentos,
que comprovem não só a identidade do individuo que se pretende expulsar, sua edade, naturalidade, estado e profissão.
como tambem os factos ou actos que lbe forem attribuidos.
§ 2.' O Governo Federal, de accôrdo com os dos Estados,
providenciará quanto ás medidas administrativas que devam
ser tomadas, no sentido de observar-se o disposto no art. 12
destas tnstrucções.
No Dístrícto Federal, cabe ao Chefe de Policia representar
sobre a oonveníencía das referidas medidas.
Art. 10. Attendida a requisição dos governos dosEstados,
o Ministro da Justiça lhes dará immodiatamente scíencía do
aeto, afim de que providenciem de accôrdo com o disposto no
art. 50.
Al't. 11. Não poderá ser expulso o estrangeiro que tivel' re ..
sídeucía no Dístrícto Federal ou nos Estados por dous annos CODtínuos, ou por menos tempo, sendo casado com brazileira ou
viuvo com filho brasüeíro. (Art. 3' do citado decreto.)
Art. 12. Poderá ser vedada a entrada no terrítcrío da Repu.
blica ao estrangeiro cujo procedimento, nos paizes de onde provenha, possa ser classificado em qualquer dos casos que determinam a expulsão. (Art. 4° do decreto cítado.)
Art. 13. O Governo poderá revogar a expulsão, si cessarem
as causas que a determinaram, hem como prorogar o prazo
que tiver sido fixado ao estrangeiro para ,sahir do paíz .
.Al't. 14. O estrangeiro que regressar ao territorio de onde
hOUY01' sido expulso, será punido com a pena de uma tres annos
de prisão, segundo o systema penitenciario vigente, em processo preparado e julgado pelo juiz seccional, com os recursos legaes, 0, depois de cumprida a pena, novamente expulso. (Art. 9°
do citado decreto.)
Art',15. O Ministro da Justiça, em seu relatorio annuo ,
informará minuciosamente ao Congresso, quanto aos actos eape-
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didos, juntando a relação dos índívlduos que houverem sido.
expulsos, por delíberaçãó díreeta do Governo Federal ou á requtsíção dos governos dos Estados.
Art. 16. Na Directoria Geral da Jnstiça da Secretaria de
Estado, por onde deverão correr todos os serviços concernentes
ú. execução do decreto n ~ 1641, de 7 de janeiro do corrente anno,
se fará, em livro especial, o registro dos aetos do Governo,
expedidos ex-vi do citado decreto.
Rio de Janeiro, 23 de maio de 1907.- Augusto Tavares
de Lyra.

DECRETO N. 6487-

DE

23

DE MAIO DE

1907

Abre ao Minis te r io da Justiça e Negocias Interiores o or-edito especial de 80:000$ pua ocóorr er as despeaas com
as medidas neceesar ias para extinguir a peste bubonlca
na cidade de Campos.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braail, usando da autorização concedida pelo art. 2° do decreto
legislativo n. 1632, de 3 de janeiro ultimo, e ouvido o 'I'ribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°, do regulamento
approvado pelo decreto n , 2409, de 23 de dezembro de 1896,
resolve abrir ao Míntsterlo da Justiça. e Negocias Interiores o
credito especial de 80:000$ para occorrer. de accordo com a
demonstração junta, às despezas com as medidas necessar-las
paro. extinguir a peste buboníca na cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro, durante quatro mezes.
Rio de Janeiro, 23 de filio de 1907, 19° da Republica..
AFFONSO AUGUSTO

AIoREmA PENNA.

Augusto Taoares de Ly}·a.
Demonstração do
credito
especial de 80:000$ rara
cccor-r-er-, durante quatro meses, ás deapezas com as
medidas necessar-ías para extinguir a peste buboníca
na cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro

Despesa meneei

I chefe de serviço
.
3 medlcos, a 1:000$ •.•.•••

700S
3:000$

A:OTQSJ)O POUEREX,EOtJ:rlVO
~~ ;-o..u~ilil:.lires, academícos a

4003.
800$
J ;cllsf0'de .turma.,.....'...•• , ,
400$
:2 desínfectadores a. SOO$
.
600$
G ,selweutes .de desinfecção a
.200$
. 1:200$
maehínísta
,. .
.
SOO~
Pessoal semnomeação ..,.•... '2:DOO$

0:000$

Matería! .•................•...'....

11:000$
20:000$

Credito necessarto para essas despezas,

durante quatro mezos..............

80:000;3

Primeira.. Secção da Dírectoi-ía de Contabíhdadc da S8Cl''2.~
rtarht da Justiça B Negoclos 'Intcl'iol'es,'23 de maio de '1907.C4t::VÇ(U~O ,o ,SQuz«~ ,dir.ectO:1?,.'inwlüno.,;(la 'secção.

DECIlETO N. 6.'188 -

DE

23 DE

~IAlO

DE 1907

Pr{H'q~n

o praao de oitomeaes , fixado na cl ausula XXXI do
decreco-n . 5,97'1, .de 18.<1e abrifdc 190.13, e u-espect ive
conteucfo de 24 de setembro do unesmo.annoç-paxa D.p!'-eo..
sentação.do p lauo de ânl t lvo .e o r camcnt,o d asvcbr.as .a
e-xecut-ar no .po-reo de Mae s yambú ,

o

Prcsidonte da Rapublica dos EBtados Unidos do Bl\tzil

decr,ct:i),,:

Artígo unlco, FlC:t prcrogndo até o dia 25 do setembro

do corrente .anno o prazo de OIto mezcs, fixado na clausula
XXXI do decreto n. 5077, de i8 de abril de 1000, e ,'C"
spectívocontractode ,24 de setembro do mesmo anuo, para

apresentação do plano definitivo c orçamento das obras á ex..,.
ecutar no porto de Massyambü, devendo SOl' os ditos plano
B _{),r.ç~,mentoconjunctamen,teapreseiltados CQm .os 'da Iínha
ferJ'e.ade Massyambü, a.quo se retere 0 n , 1 daclu-'.ls.ula
xxin .dos referidos decrcto.« contracto,
Rio de Janeiro, 23 de maío de 1907, 19° da República.
AFFONSO ;APOUSTO I\{OREIRA PENNA.

J1igtwl Caimon du [)in e

t1lmeid(~.

ACTOS DO pODE:n EXECU.TIVO

DEORiêl'ü Ci, 0489 -

DE 23 DE 'lAIO DE 19J7

Concede aubor iaa oão áe I'he Conqui s'ta-Xl câo Gold;~E1l:'és', Limi ted»
para f'unc cion ai- na Repubfica ,

o Presidente dn Republíca

d-ndo ao que requereu

[I,

dos Estados Unidos do Brazil, atten-

The Conquieta-Xicao Golâ 111ines Limiteil,

devidamente l'eprosentD,d<.t, dCC1'Gta :

l

il..rtigo uutco , E' concedida autortzucão <1, Tli8 Conquista-Xzcão
Goid )>1in88, LimAted, para íunccíonar na Rcpubl.ica. com.os estatutos

quo apresentou, mediante as clausulas que a este acompanham",
assignadas pelo \Iinistro de gsta,do da, Industria Viação c' Obras
Publicas e rlcaudo 11 mesma companhía obrtgudo a oumprtr- as
rcrmaüdades exigida,::; pelo. legislação em vigor.
Rio de Jrvneir'o, 23 de maio do'f907, H)fld'a, Republíca..
AFFONSO AüGmiTO MOlmm,A PgNNA~

Clausulas que acompanham o decreto 11. 6439, desta data

A l'he Conqu-ista-Xiu?o, cst« Mines, Limited, é obeígada a. ter
uru representante no Brazíl com plenos e illimitndoa poderes para.
tI'ftt<u· e definítivamcnte resolver as questões que S8 suscitarem
qUGL' com o Governo, quer com pirtieulares, poIendo ser dernandado 8 recebei' cltução lulclal pela compannla.
II

Tojos os netos quo pratícav no nrazit ücaa-ão snjeitos uuicn....
ás respectivas leis e regulamento!3 () à [urteâícção do-seus
tr'.hL:lftOS indiciarias ou adrntm-tmttvos, som quo cmvtempo
itlg:um p0'''S:t n referida, companhia 1'801':1111a:1' qualquer, excepção
fua.lada enlSOUS- estatutos. cujas dieposírões. não rodOl'ão servir' de
lJ0~:<: p(~l'a qualquer r-eclnmação concernente ti. oxecução das"obras
ou :·,ar·v'iç·o::\ a quo clles ~.c reterem.
111[- '.U.'

!lI

Flca dependente de autorízação do GO'lOl'JlO qnalquor altern..ção
cllw t conmanhia tonha. do ül,Wl' DOS 1'0inJetivos estatutos. SCf-:-llleha c.,,,s;)("da-' a ant~n>ização para funcclomí:l'na Republíea si infringir
eBto" clausula,
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IV

Fica. entendido que 11 autorização é dada sem prejuizc do principio de achar-se a companhia sujeita às disposições de direito que
regem as sociedades anonymas.
V

A ínfracção de qualquer das clausulas, para a qual não haja
pena especial commínada, será punldacom a multa de 1:000$
a 5:000$ c, no caso de reíncidencia, 'pela cassação da autorização

concedida pelo decreto, em virtude do qual baixam as presentes

clausulas.
Rio de Janeiro, 23 de maio de 19)]. - JJfiguel CaZmon du Piw
e-Aimeido;
Eu abaixo assiguado,

traductor publico e interprete com-

mercial juramentado por nomeação da merttíssíma Junta commereial da Capital Federal :
Certifico pela presente que me foi apresentada uma certidão,
escrípta em idioma inglez, afim de a traduzn- para a língua vernacula, o que assim cumpri em razão de meu offícío e cuja tradueção é a seguinte:
TRADUGÇÃO

Eu, John Edward Newton, tabellião publico com a autorização
real, devidamente provido e jurameutado, com exercíclo nu, cidade
de Londres, certifico pela presente a quem interessar possa que a
aseígnatura H. F. Bautlett, firmada no fecho do certificado de incorporação da l'he Conquista-XicctO Goiâ l1fines, Limited, que acompanha o presente attestado, é a verdadeira a.ssignatura e de proprío
punho do Sr. Herbert FogeIstrom Bartlett, offlcia1 do Registro das
.Sociedades Anonymas na, Inglateri.'a, o qual comparec,cu perante
mim, o tabellião supra referldo, e subscreveu o dito certíücado em
minha presença.
. E certifico ainda que o mesmo Herbert Fugelstrom Bartlett, na
sua qualidade já indicada, é por lei o funcclonario competente para
passar e entregar aquelle certificado, o qual, 1)01' conseguinte,
merece e faz inteira fé e credito em juizo e fôra delle ,
Do que sendo-me pedido um instrumento, eu, o. tahelhão já
referido, passei o presente, que assignci e sellel com o s3110 do meu
offlclo, para servir e valer quando e onde necessano for.
Feito e passado em Londres, neste dia 15 de abril de 1907"
Em testemunho da verdade.-John E.Newton, tabellíão publico
de Londres. (Estava o sello oIlieial do tabellião ; prendendo D, este,
o certificado a que elle se refer e.)
Reconheço verdadeira a assígnatura retro de 3011n E. Newton,
tabellião publico desta capital; e, para constar onde eonvíerv a
pedido do mesmo, passei a presente, que assignel e ftzsellar com o
sello das a'..mas deste Consulado da Republica dos Estados Unidos do
Brazll em Londres, aos 16 de abríl de 1907.
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Sobre uma estampílha do se110 consular brazileiro do valor

de 5$000:-F. Alves Yieira, consul geral. (Ohancella do referido

consulado e nota de emolumentos.)
Reconheço verdadeira a assígnatura do Sr.. 11'. Alves Vieira,
consul geral em Londres. Sobre duas estampilhas fedel'aes, no
valor collectivo de 550 réis: Rio de Janeiro, 7 de maio de 1907,Pelo director geral, L. L. Fernandes Pinheiro, (Chancella da seeretaría das Relações Extoriores no Rio de Janeiro. Estavam tres
estampilhas federaes, valendo collectivamcnte 300 réis, devidamente inutilizadas na Recebedoria do Rio d: Jr~neiro.)

ANNEXO
CER'J'lFWADO DE INCORPORAÇÃO DE U).!A cmIPANHIA

Certifico pelo presente que Tlie Conquisla~Xic,i,o Golã ~l1ines,
foi incorporada na confor-midade das leis das companhias
1862 a 1900, como companhia elo responsabllldade Iímitadn, no dia
doze de março de mil novecentos e sete.
Passado e pormím firmado em Londres, neste dia quinze de
<1hr11 de mil novecentos c sete. - H. F. Bartleft, oíflclal do Registro das Sociedades Anonymas.
Nada mais continham os referidos attostado o annexo, que bem
e fielmente verti dos propríos orIglnaes respectivos, "tos quaes mo

Li:Jí~ited,

reporto.

Em fé do que passei a presente, que 80110 com o sello do meu
offlcio e asslgno nesta cidade do IUo de Janeiro, aos dez de maio de
mil novecentos o sete.
Rio do Janeiro, la de maio de 1907. - Ed. Jlt~ITa!J. (Cópia,
orígínal sellado.)
Eu, abaixo assiguado, traductor publico c interprete commereia1 juramentado por nomeação da mertttssima Junta Commercial
da C~"pital Federal:
Certifico pela presente que 1110 foi apresentado um exemplar
dos estatutos da 1'he ConfJu-ista-Xícao cu« Jlines, Ltmue«, escríptos
em idioma ínglez, afim de os u-aduzír para a língua vernaeula, o
que assim cumpro em l'{lz{i,a do meu ameia e cuja traducção é a
seguinte:
TRADGCçlo
CERTIFICADO DE A171.'IIE:"\nClDADE

Eu, John Edward Newton, tabelll io puhlic.r, com autorizacão
reat, devidamente provido e j uramcntado, com exercido na cidade
de Londres:
Certifico pelo presente, a qU3Ul interessar possa, quo o tolheto i1111Jr0880, appenso a este oertíflcado, contêm a cópia fiel e
authentícà do memorial de associação e dos estatutos de lhe ConfjHista-Xicao Gold Jlines, LiiHited, documento,') que, na conformidade

ese
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da lei" se acham devidamente archívados na Repantiçãode Regístro. das Sociedades Ano.oymas Somereet HouS6', Londres; ecom
quaes eu, o d!t~ tabelllão, posta data confrontei ,a, conferi as
cópias supra.' referidas e C!!le vao: appensas a estecert~:fi/Jacl'o,; .. _
Do que, sendo-me pedido um instrumento, eu, o dito- tabellião,
passei o-presente quo assignel o sellei com o sellodo meu offlclo,
pam.l.i:servir e valer onde o quando necessarío f or .
Feito o passado em Londres, neste dia- 15 de abril de, 1907.
, Em testemunho da, verdade.- John E. lVeti:'toí~-, tabellião publtco do Londres. (Estava o 80110 offíclal do referido tabellião, prendendo ao seu certificado o folheto a quo faz allusão.)
Reconheço vcrdadelra (t asslgnatura retro do John E. NOVi't'Jll,
tabellíão publico desta capital; 0, par-a constar onde ccnvím-. a ])8'dído do mesmo, passei a presente, que assigne~ o fiz. salla.r ,com ,0
se110 das armas deste Consulado da Rcpnblica (lOS Est.ados Unidos ec
Brazíl, em Londres, aos 16 de abril de 1907.
$Ob1'8 uma estampílhn do 80110 consular brazlloiro do valor 'do
5$ÓOO:-'-F. Alves i\'ogtleira-, consul geral. (Chuuoella do refel'i-d9
donsLllaJo e nota de emolumentos.)
Reconheço verdadeira a asslgnntura do Si'. F. Alvos Vieira,
consul gOl'al em Londres. 80b1'8 duas estamptlhas federaes no valor
collecüvo do 530 réis. Rio de Janeiro, 7 do maio ÜO 190í.-- Pelo
dh'ê6tOl' gOl'al, L. L. Ferncndes Pintieiro, (Chancellu da SCcl'cf.a.rb
dasRelações Exteriores. ,_ Estavam tres estampilhas federaes, va~
lendo collectivamcnte :3;';'100, devidamente inuültzadasna Reeobe(torto, do Rio de Janeiro.

os

r

Sociedade anonyma por accões do responsabilidade Hmí'tada
Memor-Iat de esssocíacão da «oouquí sta - 'xtcão Gold :01ines,
c-,

Lirhitecb

~

La O nome da eomnanlua é The Conçvista-Xicao GoZlhl.1ines,

Liwlited.
~.ll.

•

A séde social da. companhia serã situado na..!nglatcl'ra.
3.;). Os- fins para os qUoJ0S SC funda esb companhia são:
«) atlquirh-, sempre que ;), companhia, j1!.lgal' .col1\.-cnienb, c
por meio de compra, arrendumento, concessao, Iíccuçn ou paI'
qualquer outra fórma, minas, direitos de mlncração ou torro nos ;
metallíferos em qnalq ner parto do mundo ou interesse nos mesmos ;
CX'plOl'~,1-03, exercel-os, des mvolvcl-os o aprovoital-os ;
b) adquirír, por comnra arrendamento ou por outro meio, no
m'Ülleü'o CH,SO, como sendo uma parte das míuas quo a. companhia
deverá adquíru- opportunamente, c explorar cortas minas e propríedadcs conheoídàs sob a deuomiuaçào de Conquista. o Xícão, sítas
em Sã.o Gonçalo de S,~pucahy, no Esta(lo de j\!ill[\S GOl.\J.C$, Bl'azU,
ow qualquer paT'te ou Interesse nellas; o desenvolvol-aa e dellas
.f,il'~.u' proveito, o, comesses intuitos. acceitar o cuniprir"com ou S0m
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l'I.10liific;aç'ik's, um conn-acto quo deve' ser oeíebrado entre Adrien
Fleux, como vendedor das ditas minas c' pucprledados, d-e um lado,
ea comuaulua. comocompradora, do' oujroIado, contnacto este do
qual P&l~(t ét' devida. autuentícídadc foi rubricada- uma.das vi('!,:,?- por

tre,s·uns eubscríptorcs do presente mamaria'! ;

c) pesquizar c procurar minns.: d-ireitos de mineração c di-

nettca

SObl'O

terras quo contenham ou que BC dísser conterem

minu s. mínerlos, pedras preciosas; ouqualquer outro produetc do

valor. ou sohr·O' elles obter dados- e ínfoumações-; desenvolver c
cxpl'o':J!ar ílS minas que-forem adqnü'ido;spola.comIl;wllÜt- e reduziu,
11100\', extrnuh-, fundir, calclnru-, reflnar, beneficiar, amalgamar,
man'lpnl<1l' D ln'DDlXrtü' para o mercado metaos de seda sorte de
substáncías mlnerues, o oocupar-sc de todas as domais operações
metnliul'giüct8:- quo lhe possam PM'CCQl' convenientes {~ l'wdi;mção
elo qualqncr dos fins ü<t compauluo ; e comprar, vender, fl'lJn'ical' c
negocbl' em mtnoracs, Installaçõos, machíntsmes, fOl'l:tt1nent\s e
utcnsltíos. servidões, provtsõcs C tudo mais quo Jhe possa ser util
nas suas aparações- metallurgicas, ou necoesario <10::\·80U8 tra-oa-lhad01'8i3,e demais cmpregados ;

dr explorar qualquer' outro uogoeic (muuufeotnreíro ou GO
oun-a classe): quo ;.,pOSS,), parecer Ü compnnhta proprío P3:1'0. ser
explorado comY<1nta,"~'c:11, juntamente com os que j[L üearam
enumerados, ou q 110' lhe 110s.'m pa.l'OC01' capaz de, dil'octct ou índíreet~m0,itc, valorizar qnaesquor bens' e propríedades d'<1 compauhía.:
e) comprar ou. aüq11Íl'i'1' do ouu,o modo bons (1:0 domãnio- ou
f&l'üiZ'o.)· ou outras propr-iedades c interesses do' qualquer naturozn
e hem assim quaesquer direitos, privdlegios. ou servídõcs velnttvas
a quaesquer proprlcdades, ediüclos, fa:1)1'10aS, usinas, ofllclnas, trapiches, estradas, caminhos do [01'1'0: o fenrc-eu-ris, ruacuinismos,
macl.i.ms, material rodante. installnções, gado em pé o l11t1it"e;lial
de exploração, auveh'os, navios e tudo mais, Inolustvo bans moveis
j]:: Inuuovels c díreítos sobro olles, sempre Que'forem juJ,:gados nec"ass[l;F1os ou aptos 110.1'<1 serem usados com- proveito junhnl@nite
com qualquer O~l'tl'ét proprlcdade da companhía OR que aspossam
va.l')"i,;'o.l' .
, '--.0'·cdific~w, constmu-, manter. altera·r, nmgmentar-, dcmoltr 0'
n1"i.:lel-al" odiüoíos, fabricas, ustna-, csct-lptoríos, ofüeinas, t!:a,piche3,
(isfJr!);d.1~, caminhes de 1(Jl!1'0,- fevro-cai-ris, machlniamos, ]-,nae:Í1inn:s,
l'a'nro:~, (:Cl'Ctl..,:, aterros, dicruc,:" bn.1'l'u.gcns~ OH GlU'i50S de a-gllli:V, ()

rm,l':i.

c:!tc;~;

prep;H>tu' o respectivo t01'1'Ono',; ou Jlear-so

,~qllVl;q-UÜ1'

pCSS'Yt, til'nm ou cornpanlria Vara. Ievan a orrcHo qUO:lqlHll' elas
COUf!'.\:; a.('Í::li1 enumeradas, cxp'oral-e..:~-., dil'igl1-,\s 0: êscalíaat-ue ou
li:i:g,nl'-:':0 t~ terceiros 1)[\1',~ rorct.o ,
f!111

[I; 0(111)'1',\i' ou. adquârdr 1J01' 0'tlÜ'O medo, [:0 Reino
Q.,\lP.,lqlt'CL' 1)&'1:;;,. c sustontrn-, prol'@g;!,l' G 1'800V;:U:

ou-t-o

Unido-ou

putentes,

diPc:!t0:'; prrv ileglados, brceeie cZ'i-n<:cntiOJ1, li-'t2or;ças', gn.l'1lii1ti'<lz.. e C\.111.cessocs que possam süp julgadas- capuzes do tra.,ZH' Vêwt-a.geHs, OH
uttl.dude para <t companhia, usal-os, eXl:)J(n'ii.l~os e'[~'ljhFic'tli? bas€a,,;{tl,
nclles. ou a.índa, conceder Jlccnças ou p1'iYHügio.~ .001-11 l'üI'::tÇãO<:L
ef.le:, c d-e-SPOIHle-r dinheiros pm';l oxpcrioncli\:'5 e c0I111t:rOv.açue,~ o'ü
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com o intuito de melhorar as patentes, invenções ou direitos que
companhia adquirir ou pretender adquü-ír ,
h) adquirir e explorar, no todo ou em parte; os nogocíos, iresuezta e bens de qualquer pessoa, firma ou companhia que estí..
~er explorando ou pretender explorar qualquer um dos ramos de
.negocio que a companhia está autorizada a. explorar; c, em, satisfação parcial do preço de acqulslção, assumir todasvou quaesq uer das obrigações dessa pessoa, firma ou companhia; ou ainda,
adquirir um interesse ou fazer fusão com BrBa3 pessoas, firmas ou
companhias, ou com ellas firmar couventos para a divisão de lu.cros, uniformidade do acção, limitação de eoncurrencía ou auxilio
mutuo ; outrosim, dar e acccítar em conslderação de qualquer
desses actos 'e causas, ou das propriedades e bens adquiridos as
acções, 'debent~H"es, debeniure-stock ou obrigações que forem convencionadas, e possuir e conservar ou vender, caucionar c negociar com as acções, debenttwes, debentwre-stock ou obrtgacões assim recebidas;
i) melhorar, gerir, cultivar, desenvolver, permutar, arrendar ou alugar, hypothecar, vender, alienar, aproveltar todos e
-qualquer parte dos bens e direitos da companhia, conceder direitos
e privilegies com rela..ção a elles, ou delles dispor de outro
modo;
}) procurar, obter, extrahír, esperar, retil'ar do solo, tornar
.vendavel, usar, vender e díspor de carvão, ferro, argüa, metaes
preciosos ou não, mlncraes, petroleo e outras substaneías ou produetos que F:8 possam encontrar sobre, dentro ou debaixo de quaesquer dos bens c propriedades da companhia c outorgar Iícenças e
direitos e privilegias para investigações, estudos e mineração e
para qualquer outro dos fins acima;
A) empregar e dispor dos dinheiros da companhia que não
forem necessaríos desde logo, conforme for determínado opportunamentej
1) fazer emprestl mos ou adiantamentos ou abrir créditos ás
pessoas e nas condições que julgar convenientes, principalmente
-<10S freguozes e a outros quo tenham negocias com a companhia
ou por olles dar garantías e fianças;
m) tomar emprestado ou levantar dinheiro, do modo que a
.companhía julgar conveniente o especialmente mediante emíssi.o
de âeôentures, clebenttt're~stoch, perpétuos ou resgataveis c gal'antil'
o reembolso dos dinheiros emprestados, levantados ou devidos com
hypotheca, onus oudíretto de retenção sobre todosou qualquer parte
dos bens e actívos da companhia. (presentes e futuros) inclusive o
capital e realizar, e bem assim garautir' com identica hypotbeca,
onus ou direito de retenção o cumprimento por parte da companhia de qualq uer compromisso ou obrigação por ella assumido;
n) saccar, crear, acceítar, endossar, descontar, passar e emíttil> promiasorías, cambíaes, conhecimentos de carga, ixarrants (titulos de deposito de mercadorias), debenttO'ese quaesquer outros
intrumentos negocíavets e transferíveis;
o) requerer, promover e obteract03 legislativos. licenças
provísorías, ou licença da Junta Commercial ou de qualquer- au.(1
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torídade estraugeíra para que a companhia possa levar a effeito
os seus objectívos, ou para. qualquer modificação de seus estatutos,
ou ainda para qualquer outro fim que possa parecer conveniente o
embargar qualquer procedlmento ou requerimento que lhe ~ossa
parecer capaz do, dírecta ou índtrcetamentc, prejudicar os íntereS3CS da companhia;
p) entrar em arranjos com governos ou autoridades (supremas,
munícípaes, Iocaes ou outras) ou com quaesquer sociedades, companhias ou pessoas, sempre que esses arranjos possam parecer
conducentes á obtenção dos fins da companhia ou de qualquer delles ; e obter desses governos, autoridades, sociedades, companhias
ou pessoas as cartas, contractos, decretos, direitos, privilegias e
concessões que a eompanhta julgar conveniente executai-os, exercol-os e cumpi-il-os ;
g) subscrever, tomar, comprar. garantir ou por outro modo
adqult-ir e possuir acções ou outra sorte de interesse ou titulas de
outra companhia cujos fins e objcctí vos sejam, total ou parcialmente, ídenttcos aos desta companhia, ou que esteja explorando
negocio que possa ser explorado de modo a trazer-lhe beneficios
directos ou índlrectos ;
r) agir como agentes ou corretores ou üdeí-commtssaríos por
parte de qualquer pessoa, firma ou sociedade, e eontraotar e executar sub-ampreltadas j e tambem agir em relação a quaesquer dos
negocíos da companhia por ínterrncdío ou com a aselstencla de
agentes, corretores, sub-empreiteiras c outros auxiliares;
s) remunerar qualquer pessoa, firma ou sociedade que prestar
serviços â companhia, quer mediante pagamento em dinhelro,
quer distribuindo-lhes acções ou titulas da companhia averbados
como integrados ou não, quer de outro modo;
t) pagar todas e quaesquer despezas occaslonadas pela for"mação, organização e incorporação da companhia, ou firmar' contracto com outra pessoa, firma ou companhia, para pagal-as : 0 pagar commissões a banqueiros. corretores, financeiros c outros 11Cb,
tornada, colloeação, venda ou garantia de subscrípcões de quaesquer aeções, debcntures, ou obrigações da companhia;
U) concorrer e subscrever para.. qualquer fim de caridade o utilidade publica, apara qualquer instituição, sociedade ou -olub, que
'possa trazer beneficios: á cnupaulua ou aos seus empregados, ou
que tenha ligações com qualquer cidade ou localidade em que 11
companhia tiver negocios; conceder pensões e gratificações ou
qualquer auxilio caritativo â pessoas ou pessoas que possam ter
prestado serviços á companhia ou ás suas mulheres, filhos e demais parentes; eífectuar pagamento de premias de seguro j constituir e contribuir para fundos de providencia e de beneücencía em
proveito de seus empregados j
'V) obter o registro e o reconhecimento da personalídadejurldica da companhia em qualquer colonía, ou dependencía, e em outros: países ou localidades estrangeiras;
10 organizar outra companhia para o fim do adquirir' todos ou.
-partes dos bens da companhia, seus -emprehendimentos e compromísso, ou para oceupar-se de negocios ou operações de onde pos-
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sam advir qnaesquer vantagens ou beaeflcios para esta campa.. .
nhía, ouque possam valouizar quaesquer dos seus bens.ounegocíos,
e collocar, garantir a· collocação. tomar, subscrever OU~ de outro
modo adquh-lr todas ou qualquer parte das acções ou obrlgacões
dcssas-companllias;
x) vender ou de outro modo altenur, no Ldo ou em- parte,
os omprohendímentos da companhia, englobaeb, DU repartidamonto, nas condições que julgar mais convenientes e _principalmente recebendo em satiBfàção do respectivo preço acções, dcbent.'w'es, slebenturee -stoctc. ou obrigações da. companhia compradora;
y) distribuir outro 0.3 accionístas da companhia- ern especic-«
os bons da companhia c princípalmcnte as I.~CÇÕOS, âebentures,
aecennsree-etccn, ou obrigações de outras companhias a. ella perte.iccntes ou de que ella esteja habilitada a dispor:
z) fazer tudo mais que íorIncidente ou conducente
obtençãodos fins acima c-de qualquer delles,
4. a A responsabilidade dos socíos.o limitada.
ã

S'.a O c:l,p-Ita:l da companhia e de Z 180.,000, dividido em 180.000
deS uma cada uma, A companhia terá- poderes -ptlra oD-

ac~;·ões

»oitunamcnte aug mentar ou reduzir o seu c[l;nit"al e emittir as

âoçües, üo crqJü<tl' ol'íginal ou do novo como n;êeões ordínartas,
!)I'oí'erendac) ou preferldas, ou dando a qualquer categoria ou
ctttegorio,"j dessas acções, certas prcíereacíae. direitos, privilegies, ou cond.ções, ou snjeitandc-as (1, quaesquor restrlcções ou_li-

m.iaçõcs.

Nós, as pessoas cujos' I1Omo8, endereços' e'quallücações vão aqui
exarados, desejamos corrsttturr-nos em companhia, com f\,S bàS(},'l
of:fUd.;elccidas no presente memortai de associação, o obrtgamo-nos

tomur rcspccüvamente o' numero de acções do capttal da cotnpanhin que se acha exarado defronte dos 1':0350S· nomes 1'08pOctivo

ti,

Nomes, cndcr-e ço s e qual.iüeação dos eubscriptor'e s

A,li'ien Fiem, banqueir-o, 4 ruo Irrouot. Pá1'i8
.,....
E. $');'(loi, propr.etarlo, 79 mo d'Arnsterdam, Paris......
L., i-I. de UEsp6c , ongcl1he.jro do minas, no Bro[tclwn.y,
~O\\'- ·~(ork
""
'
'. ' '..'
'..'.
Authony Irclantl, empregado cio ndvogrtuO, 5B Irlcnheim
Ro:td, \YnH.ha,mstow, •... , .. ,' ....• , ...•. , ..•.. "~o " ••
CO~11J)nj1hb.. Publfca, GTlll'ogrnorto.i Avenuo, E. C....• , ...
~ o •••-••• , ••• , '.....
Vk,tOI' Thom<.t~set,
i::ccrotnyio da compauhto FllNiC[1_.

A, L. Lambcrt, tl.il'cr:tcl'eb

0.'.

2i)O
250
250,

1

2l\ Copthall Accnuo E. C..... ~, ... -: ...
T. Fl'anc-j;s 'I'urner, ~·c(;rc~arioj 41 xasstngton Rond
?danlrS~cad .....
.<,_.' .•...

,o • • , . o • • • . • • • •

O'

o • • • • • • ,' • • , • • ' • • "' • • •

<0'0

o. "".-.'.

Datado neste dlu 11 do mnrço üe 100"7. - Testemunhas dasSUP1'i)., 11. H, Sinne, 'iOQuon 'lictOl'ia. strcet"E. c.;

assiguaturns
adNogado.

AOTOS DO Pt:lDER EXECUTIVO

Sociedade anonymapor

acções

941

com 'responsabilidade limitada

ESTATUTOS DA « CO:-iQUlSTA-XICÃO COLDMIN{{S » LIMiTADA
PRELI';\I1X ARES
1.Q?~ão terão applicação a eS'GrL companhia as disposições
postas em vlgorvpela ordem da Junta Commcrcíal, datada de 30
de julho de 1906, em substituição da tabella «A» do .primeic:>D

annexo das leis das 'companhias, 186?
2.,Q Salvo indicação em eontrnrlo, no próprio texto ou no se.rü.lo
da phrase, nos presentes estatutos:
<,As Leíss-c-sigrriflcana .as leis das companluas, 'l~{i2,0 .1pOQ, o
todaequalquer entra lei a ellas iUC01'pOI'ac!" OH qll~e~il'l.or doeretos~L\gi$lat,ivQJ que JUEls ,possam ser' súbstlt.lÜd0~~Q ))0 ,C,J,so.q,e
dar-se' qualquer substituição nesse sentido, 11 refeI'(Vl-~l(1 jOi1,a
nestes ,c.st~tntQ.s ",aquaesquer .dlsposições dede,ç;X'.Gt.QS JGgMl~t~yo"
que não rnais estiverem em vigor, Betão interIJ~e;to./.l,~l,S çQn1P.nt.re~
rindo-se ás disposlções .a dias .subsatuidas ,nQS novos ,(\'e.cp~-:·:·~o.s
legÍf-5l.ati:v:os .
.«'0.RegistX'o»~:;;jgn.ifi.cará o :J,'ogistl'o de ;lc{"lÍ'Qúlst;}s .(l,l10jie;vGtü
ser escrlpturado .nos termos do art. 2.5 .da .1oi âas,coxnparilü0ii,
18ü2, ou qualquer alteração legal do mesmo.
<ôIez»-sigi1ificm'{~ um mez do oalendar'io .

«Integl'ada»-compl'ühcndcn'átambcm

averbada OU1110 inte-

grada .
..«S60l'e"ta:l'io»,-coffilmohondcl'â· qU'.üqUCl'··POSWi.t designada para

pseencher as Iuncções do secretarlo, temporariamente.
As palavras que nas leis tiverem qualquer síguíücado ospeclr.l

terão identico significado neste estatuto.
As palavras que íudícarem somente o numero singular :L'lclulrão .o plural.e vice-versa.
As palavras .índicando o genero mascullno oomprohoudorào
tambem o remtntno,
As palavras índícando índív .duos íncluírão sociedades.
3.° O primeiro negocio da ccmpanhíasent adqu'r:r as nuuas {J.
propriedades conhecidas ,sob o .nome dO·«C.Ol1Cluista» e.«X(ctlO').
situa(Ül,sexn-B. Goncaln.de Sapucahy,na Estu..lo do i\Jhl~tS G01';),68,
Br'azfl., o, paraesse flmv cntre.cutros, a.direciOl'ía ,·tonw.l'à coucecíment i ímmcdíato do contraeto rcrerido nacl,ausula3\ . nlin.ea,b.,
do memortal de associação, adoptando-o por pal'tei§1u.cOnl.}i8.nhíajeom ou ,SBm modificações) no casode SOl' olle approvado.
A eompanhta BC :fl;mma baacada no Rril1CipiJ.de.que o referido

conn-acto 'será ·'a-,ecoHocom ousem modíâeações-enão .serão D.;1mítttdas objscções a elle, nem ,S81'(L qualquer ínecrpoeadorou ,di~
rector obrigado a prestar contas á companhía.de qualquer Iucro
ou -vantageru que .Ihe 'P0s>ga'adv:i1'do mesmo

CQI:lt.rMt.o"j)1U·yj:r.tt~d'3

de ·8(11' 'osso íneorperauor em dÜ1cctol' ·<111 companhlao :vendedol': .:1,
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mesma companhia, ou de ter ello qualquer sorte de interesse naquelle conti-acto, ou ainda pelo facto de havei.' sido o preço da
compra fixado pelo vendedol'. independentemente de avaliação des-

intcressada ou de não sei' a dírectoría, 110 caso, uma dírectoría
independente, porém todo aecíonísta da companhia, passado 0
futuro, será tido como conhecendo as disposições do mencionado:
contracto c havendo dado o seu assentimento a todos os respectivos
termos c condições.

4. o Não ser{~ licito I.t dírectoria empregar fundos da companhia.
ou qualquer parte delles na compra ou em emprestlmos sobre garantra de aeções da própria companhia.
5. e O mínimo da subscrlpçâo com a qual a dírectoría poder{t
proceder lÍ, dístribuíção das acções oíferecidas â subscripção publica

serü do numero de acções representando o capital nominal de quarenta. mil libras, computadas livres de quaesquer sommas, pagaveís por outra fórma que não em moeda corrente,
Salvas as restrícções supra, a companhia poderá dar começo ás
suas operações, ainda quando não esteja totalmente subscrípto o
Seu capital.
6.°Nos casos permíttídos pai" lei poder-se-hão pagar commíssões
a qualquer pessoa em consideração de subscrever eIla ou obrigarse a subscrever, absoluta ou condícíonalmente.. acções da companhia, ou de angariar ou obrigar-se 11 angariar a subscrípcão,
absoluta ou condicional, de acções da companhia, não devendo,
entretanto, essa commíssão exceder a um shllling por acção
do.\; 1.

Capital

7.° O capltal orígínarío da companhia lá de B 180.000, dividido
em 180.000 acções deé; 1 cada uma .
.Acções e cautelas

8.° Salvas as estipulações do contracto a que se refere o

art. 3° destes estatutos, as acções ficarão á livre disposição da directoría, que poderá distrlbuil-as e dellas dispor em proveito de quem
entender e nos termos e condições quo melhor lhe parecer. As
acções poderão ser emtttídas ao par ou com agia.
g. o No acto da omissão das acções a companhia. poderã estabeIecer qualquer dífferença entre os seus respectivos possuidores em
l'elaç'ão á ímportancío das entradas a realizar e á época em que
deverão ellas ser effectuadas.
10. A companhia terá o direito de considerar como propríetarío
absoluto de uma acção a pessoa cujo nome constar do registro em
relação 11 ella, e não será de fórma alguma obrigada a reconhecor fidei-commíssos ou equidades ou reivindicações por equídade
(equüable clairn) ou qualquer interesse nessas acçõcs, embora
delle tenha notícia, expressa ou não.
11. Todo accíonísta terá direito, livre de despesas, a uma cautela
sellada com o sello offlcíal da companhia e assígnada por dous di-
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rectoros C O secretario, e na qual serão especificadas a acção ou
as acçõcs por clle possuídas com a respectiva numeração o a
ímportancíá das entradas sobre eüas realizadas.
12. Qualquer acclontsta que desejar outras cautelas pag'ará por
cautela addicíonat a quantia quo a directoria determinar, o que
não deverá SeI' superior a um sbilliog.
13. Qualquer cautela que se gastar pelo uso ou extraviar-se,
ou for destruída, podera ser subsütuída mediante
pagamento
do um shilling,ou outra quantia inferior que a directoría es-tlpulm-, c contra entrega dí1 cautela estragada ou apresentação
das provas de haver sido olla perdída ou dcstrutda, c pagamento
<:t companhia de uma índemnízação a contento da dlrectoría.

°

Possuidores em commum de acçàes

14, Sempre que duas ou mais pessoas se acharem inscriptas·
como possuidores de-uma acção, estas serão consideradas como,
possuidores em commum, com beneficio de sobrevívencía e
sujeitas ás seguintes disposições:
a) A companhia não será obrigada a registrar mais de tres
pessoas como possuidores de uma acção j
.
b) os possuídores em commum de uma acção ficarão obrigados,
solidaria e individualmente, pelos pagamentos a fazer em relação
á sua acção ;
c) no caso de falleclmento de qualquer possuidor em commum•.
o sobrevivente ou os sobreviventes serão os unícos em quem a
companhia reconhecera qualquer direito á acção ; porém a directoría poderá oxlgh- as provas que entender desse fallecimento ;
d) qualquer um desses possuidores em commum poderá dar
recibos firmes o valiosos de dividendos, bontücações ou reembolso
de capital devidos tios mesmos possuidores em eommum ;
e) semente aquella pessoa cujo nome estiver lançido em primeiro logar no registro dos accíonistas, corno um dos possuidores
em commum de qualquer aoção, tor{~ direito a receber a cautela a
esta relativa ou a receber os avisos da companhia ou a assistir ás
assernbléas gcraes da companhia e nellas votar; e os avisos que
forem dados a essa pessoa serão tidos por dados a todos os possuidOI'OS em commum: qualquer um desses possuidores em commum
poderá, entretanto, ser nomeado procurador da pessoa com direito
a votar pelos ditos possuidores em commum, e nessa sua qualidade
de procurador podcra assistir às assembléas geraes da companhia
e nellas "Votar.
ChamadM sobre (loções

15, A directoria poderá fazer aos sócios, opportunamente, as
chamadas que julgar convenientes dos dinheiros a pagar sobre as
suas acções, comtanto que seja dado aviso com 21 dias, pelo menos.
de antecedencia de .cada chamada j o todo accionista será obrigado
a pagar as chamadas assim feitas ás pessoas e nas épocas e Jogares
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índtcados pela directorla. Qualquer chamada podcl'à SOl''Í'Jita para
ser pJigaem;pl'8'3tn;90QS.
..'
'
.._
.16. Scri.~ considerada feIta a chamada na OOC[~SlaO emquo
'houver sido -approvada a resolução da dil'cctol'iaautoriztlilldo <'1.
mesma chamada.

17. Si uma chamada -ou qualquer prestação ,pagavelpor
ql.lfj;lquor acçãonão forpag.v no dia,desígnado para.o seu pagamento
011 antef? o possuidor dessa aeção 'sortt obrigado tl,pagal' jtll'os'.soln"tB
a 011011.111do.. ou prestação em atruzo, desde -osse dia uM unuelle em.
que for eflectuado O:pilgv/11l0nto, à l'aZ10 de 10 .o ao anno, oua
taxa ínferior q no for -ílxadapch dircctol'ia; porém a dtrectoriu.
podere dispensar o pagamento desse juro ou de qualquerparte do
mesmo,
18. NenhUlll.l.t ,c1Htmada,devol',t exceder de iun (Jlw.rto do valor
nomlnul de uma acção. n0111 serã pagável I.Li1LCS de dous meZC8 da
{}a;i:~ ,pU/rD, qU',8 hcnvcr sido feiÜt,n.,ch{4rn!~(1J" de oJü,l~<.l(bou .l)l'csta.ção iP11eG::erlclllto"
r1.0" 'S:h:ws"Íionu0sdadL,:>:tl'ib:liüção de .qnalquer acçãoou ':P9.L'
outra círcumstancía for estlpulado epugumeuto.de q us.lqnor .<llli."J,.p.~~{t
J3ID épocaàBtürmlni.1.da ou em .l)1'2sta9õo3 com pr-azos fixos, essa.
quantla ou prestações ,deverão SOL' pJ,gas domesmo motlo que sl ne
i~ra..t;ts$e ·de umachamnda l' cgnlarmeutc tcíta :pcht tltl'cctorL\ (') ·d-:~
-qxu11 hOl~YCS$8 sido eXJ~edi1lo o competente '0,'\,i80,; .e to.Ias 4s·,dü:l»OR
sições c mttdes nestes ostutu tos com 'rei'Ol'Cl1CÜ1., <10 ])él.;ga-me-2"~o '8:0
C1H11lVtdn.s c dosjuros sobre ollas ou do commisso (/ü <wGões coese,~l uen;e [L:!:n;lta do,pagamento daschamsdas serão ;:hpplj(~aYO'is aossas
gl1an(",}a.s ou prestação:; e tam bem ás acçõoH :l)clRS·(Xua.csf-or,;.:;l1' elilas
devídas.

'

2). A (1jl'cctQl'h -l)odct'á. si jnIga,r conveniente, 'l'ccebD:rdc
<).IWJglHU'gocio q\"C desejar adcautal-o, iodo equ',d,fIUC:l' ;l)z!'l'.to do
dinheiro a. })i1gal' sobre Qualquer (ÜlS acções per; 0110 pOsJ\tid,as,a..J:G-lll
das lmportauctas ofr}otivi.uncntc chamadas ; c 80~)l',3 o,dh1-h'eü'o
assím pJ,go<Ldcantacl~m8Iltc" 0l1So·bl'0.<l.quolt-a,p81'ção d-0·1'l0 quo
eventualmente cX,cecl81'a i-n~'pol'trt-nc;Ia ,da:=; cll<1nw.da.'l n.tê, 'crrt~o
fc'ita.s sobre as ;::'Cç:Õ:H em l:cl~çflO '<ti:; quaes esse {I,dBç..ntQm0ntl)
J~ouYcr";'1j,:do JditO, <t (j,Olnl),tt,\lllia" ])O'dcl'á .lntg<1l' ,jm\i.s :i, 't..<.),X~\ T!:lO-COl'
ecnvcncíonada entro o acclonista que hOUVCl':f0Jto 'o ;vlcn,ntn.'"l1Bn'to
:0 a.direct::n'i;:t, OH, na, últ(1, de qnalquer vconvcneão, <tt1xa
J1
dh'actorla jlr!g 1,1' conveniente, mas nunca fnwcl'íâL" a, 0 ')(0 <1:)

,21. O in~/~~'am8;ltJ de transfcrencía de qaalll'-l.GI'ct<':Ç;8,0 di1
companhío u-r.t feito 'por oscript:), passado c assiguudc t<1:),!,O })Gl0
transferente como llolob;)Jwflc!<11'Ioo devlde.montc <:\Lte:3tado f) o
tl';Ll1$fel'.cj1t.ccontilluar,á a 801' consulerndo o ,possuidor daQ:ct;~io,
até que o '11emO' uo '1)onoucÍ'<11iiO seja, íançadono l'c-ghú'o (l,;)y)l1'818./;ão

.Ql!~\i. As

'iJ,cç,õe::J 0;],

ci}m;paJ1h~'(1,

poderão ser i,l\Hi.s'}'(,r'ida.sJHJltt
emcdiaI1to 'ilsegnin1;,al'i)l'm:ala'·ou
bll'1l0 assim quanto o I1crmi:Ltirc':u <~s ctreumstúnclas.
<.)..

19.1'ma cormnnrmnento

tlSUtl!.l,
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«Eu, A. B. do... contra pagamento dO!. cjuantiade ... a mím
feito por C. D. de .•. transfiro, pelo presente; ao referido C. D. ,8,
acção (ou acções) numero... averbadas em meu nome nos livros da
Tlte Conquieta-Kicao Gold Mines Límited, para que eUe C. D.,seus
testamenteiros, curadores e cossíonaríos as pasmam sob as mesmas
condições em que eu as possuía na época em que foi passado o
presente instrumento; e eu, C. D., pelo presente, obrigo-me a
tomar a referida, aeção (ou acções) sujeíta a essas condições.
Em testemunho do que, firmamos neste dia •.. do... de ...
190 ...
Assignado pelos supra nomeados ..• na presença. de .•• »
23. A dírectoria poderá recusar o registro de tNtusfel'encia de
acções sobre as q uaea a companhia tenha o direito de retenção; e ,
no caso de não estarem as acções integradas, podará recusar o
registro da-trausfer-encla feita a pessoa cuja idoneidade, na. sua
onínião, não !lcal' bem estabelecida.
- 24. Poder-se-há cobrar pelo registro de cada transferencia rima
taxa nunca excedente de deus sftillings e seis dinheiros.
. .
25. O instrumento do transfereucia deverá ser depositado na
sede da companhia, devidamente sellado e acompanhado da cautela
das acções que se pretender transferir e qualquer outro esclarecimento que a dlrectoría cxígír para 'Provar o direito do transferente
a fazer a transferencía ,
.
26. O Ilvro de transferencias e o registro de accíonístas
nadem ser encerrados por um espaço de tempo nunca maior de
tl>lnta dias em cada anuo, conforme a directoria determinar, e na
falta do estipulação nesse sentido ollos ficarão encen-ados durante
os quatorze dias que procederem ímmedíatamente a assembléa
geral ordinaria de cada, a11Ho.
Tranemíesão de acções

27. No caso de jullechnento de um acclonlsta que não fOi' um
dos possuidores em commum de quaesquer aeções, só os testameuteiros ou curadores desse accionista fallecído serão reconhecidos
pela companhia como tendo qualquer direito a essas acções.
28. Qualquer pessoa que adquirir direito a uma aeção em consequencía .do íalleclmento, íallencia ou ínsolvencla de um aceíoDista (e que será nestes estatutos referido como pessoa adquirindo o
seu direito por h'ansmissao) deverá, dentro de tres mezes da data.
em que assim adquirir o seu direito, apresentar (L companhia as
prOV<1S que razoavelmente forem exigidas pela dírectorra para
estabelceer o seu direito, cornprehendendo estas, no caso de fa.lleeímonto; sentença do tribunal inglez homologando a justificação do
fallccímcnto, ou ca,rt~~ de tcstu,menta,l'ja, ou confirmação escosseza
ou sentença de homologação, de justiticação de fal/ecimento ou
carta' de tostamentaria de tr-ibunal irlandez, registradas na. Inglaterra, e declarar, por escrípto, si opta. pela sua propría inscripção
corno aceíonísta da companhia ou pela de qualquer outro por -elle
indicado como beneflclario d;.~ transferencla dessas acções,
ExecuUvo -1007

eo
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29. Desde queessa pessoa que tiver adquínído

dil:eito.a<:!:u~ll~

quer acção por trausmlssão apresente aa provas exigidas da seu
títUlo- ,e <li-reit.0, e declare optar pelo SC"!J. propríe regIstrol da com-

panàía., a ~irector~ar poderá im1!:ediatamente lanç0r ? SJHl nome-no
registro em relação a essa aeçao ; e no Ú<.1,SO- de índicar ella.outra
pessoa. para ser regístrada, (~ 'Pesava que fizer a indicação e o·jndlcado assígnarão como.transferente e beneílcíar!o, respectivamente,
o instrumento de t1,>ansferencia l e então poderá. o' nome do beneflcíarlo ser lançado 110 registro em relação ás acções transferidas.
30. Emquanto 11 pess ia que adquirir o seu direito a aeçõeapo»
transmíseão não se conformar CQm as,prescnípcõesdos artigos precedentes, a, companhia poderã reter os .dívídendos ou bonificações
dHclarad-os sobre suas acções, e não poderá de mudo' <1lgum ser
compellt&t Oi reconhecer o direito da; pessoa que o procurar reívíndícer baseada nossa. transmissão ; c, si dentro 'de tres mezes da; data:
em que uma pessoa adquir-ir nessas condíções o seu direito a quaes ..
quer acções não integradas, ella não' se conformar com as pro":'
serípções (tOS ditos' a;rti:gos, a dírectorta podera mandar-Iheum
aviso convtdando-aa fazel-o dentro de- um Pl',J,ZO que não seja ínfe1'i01"-o,O' de um tuezcontado (la data do aviso, prevenindo-a de flue,
TIm- falta de- cumprimenta das axlgenclas nelle contidas, as.acções
Clhrelaçã:o ãsquaes houver sido expedirlo o aviso ficarão sujeitasa
cajurem em' commlsso ; e si a pessoa ít; quem- for expedido o aviso
não se conformar com ns exigcncias nelle contidas dentro do prazo
marcado, as accões em relação ás quaes houver sido dado o aviso
poderão SOl' declaradas cabidas em commisso, mediante resolução
(hlidil'ectOl'ia tomada aqualquer tempo antes de serem cumpridas
aa extgencíus feitas no supra citado avíso ,
31'. Os tutores-do accíonísta menor c os curadores de accíonista alienado 1JOde1'5:0 ser ínscríptos no registro em relação ás
acções possuídas pelo occtontsta menor ou alienado, conforme o
caso, desde que provem, 11 contento da, dtrectona, a sua qualidade
de tutores ou curadores, respectivamente.
32. A' dírectovla ter;;' 0 mesmo díreit i do recusar o registro
da.püssov.que adqulnír o seu-direito ãsacçõea por motivo de fullecimente, fallencla, ínsolveucta, alienação mentàí.i euimenoridaríe
de qualquer acolonísta, ou da- pessoa por ella índícada, como si se
tratasse de um benefíciario indicado em qualquer Iustrnmeuto de.
transferoncin apresentado a registro.
Ccniniisso de acções

33., Si <ltta.1q uer ,accionista dclxau de pagar umachamada ou
prestação- no dia indicado para o respectivo pagamentc a dinectoTia,podera a qualquer tempo, ernquanto o mesmo não for effectuado, da:c~lhe aviso convidando-o a pagar a mesma, prestação

jootame:atc, comquaesquer juros que ttvercm accrcscído sobre essa
somma ri quaesquer despezas em, que tiver íncorrído a companbía

por causa, da mesma, falta de pagamento.
34. O~ aviso üldical'(L outra data., nunca antes de sete. dias a
oontar da datl1 em, que for dado o aviso, até a. qual. deverão~ser-
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pagas as chamadas ou outra prestação e todos DSjU:r.OS e despesas
que tiverernaccrescido por motivo da falta. depo.gamento; e o
logar onde deve ser feito o pagamento (sendo o- Iogar.assím índíoado a sede social da companhia ou qualquer outro Iogar .em 'que
as.chamadas da companhia forem usualmente pagavets) e deverão
declarar que, no caso de falta ue pagamento até o dia e no logar
índícudo, a <109ão, em relação ,i qual o pagamento for devido, .serã
sujeita a cahír em eommísso,
35. Si não forem satisfeitas asvexigenclae.desse cavíso, .como
ficou dite, as acções com.relação as quaes houver sldo dado.oavíso
poderão, ,~ qualquer tempo depois dessa data e ante.s do. pagamento
das' chamadas ou prestaçõas devidas sobre ellas, com os juros
e ,despezas, ser confiscadas por delibcro.çãoda dírectoría nesse

senti..do.

Sô. As . noções que assim cahirem em commtsso serão considerades proprietlade da companbta..o poderão ser alíenadasconrorme

adírectoria entender, e qU01' sujeítas ao pagamento. das 'entradas
chamadas antes da declaração do eommísso, quer ,dellas~,nberadas ;:
ou . aíndapoderã a dh'ectoria, a qualquer tempo antes .de .haver
disposto dessas acções, annullaro -commlsso nas condições 'que
juJgar mais convenientes.
37. Qualquoraccionista., cujas aeções tiverem cahido emoommissa, não obstante essa confiscação, sor.li obrigado a p.n;gar á:,
cnmpanhía todas as chamadas ou prestações devidas com relação
as mesmas noções na ccc.cião em que cahlt'em em commlsso, juntamente coro os rospeottvcs juros, até a. data do pagamento Ü, taxa
quo for estipu lada pela dírcctor!a, nnnc, cxce.tente de 10 % aoanno. Adireetorla ;tepú, entretanto, poderes pnreabrír mãodesses
juros ou de qualquer par-te delles ,
38. Sempre que rororn declaradas em comruísso .quaesqueracç0os, Gerá. ímme ttatamcnte annotado o eomnusso no registrados
accíonlstas da. companhia o a data em que foi elle declaradc, e
Iogoqno houverem sido alienadas as acçõos,[~ssim oahídasem.commissa, sel'~tigualmente fOI to um .lançamento índtcando.ascondl'ÇÕ03 c a thtttt em que foram ollas allcnadas,
30. A comnanlua terei, um du'eitovsoberano e absoluto deresenção . sobre todas HS aoções não integradas, possuidaapor qualqueL'accionistad,~ com paulli::t (quer só, qnerem .eommumcom
outros) e sob1'0 os dividendos e boníüeaeões .quepossamserdeolarados sobre. essas aeçõe-, pelas dividas, compl'0miss.os'o·o.bi'igaçães-.·
do respectivo possuidor para C0111 ,1, courpanhia.iâcandoenténdído
que no caso xla companhia registrar a traasférencía.de.quatquer
acção .sobre 1.1 qual. 1)83:11' esse DUUS s JUl clal'conhecrmerl't:1 doseu
direíto ao beneüciat'ío, a mesma acção üca.rã Iwre.e desembara-.
çada desse direito da. companhia.
40. A díreotoría poderá enviar ao aecloaísta e.rrt mõra ou'
phr~gado' para .eom:a companhia um avtso convidflind:O~Q.,tkp:agal·:~~
eat~ .a im,portanoia .devlda ou .a .cumprir,a'obrigaç;ão assumlda,
declarando-Ihe qae, no caso, de não ser effectuado o pagamenso.ou
de deixar elle do,-satisfazera obrtgacão assumída. dentl';"'do,'prazo
que fôr estipulado (eque não deve ser inferior· a l4dias), as.acçães
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possuídas por elle poderão SOr' vendidas, e no caso de não se eonformar o aeelcnista com as cxigencías do aviso dentro do prazo
estabelecido, a directoria. poderá vender essas acções, independente.
de outro aviso,
41. No caso de venda de acções, eífectuada pela directoria para.'
tornar effectivo o direito do retenção da companhia sobre ellas, o
producto será applícado, em primeiro Iogar, ao pagamento das
custas incorridas por motivo da venda, depois. á satisfação dos:
debitas ou compromissos do accíontsta para com a cornpanhia ; e
o, saldo, si houver. será pago ao referido acoíonísta ou a quem ella
indicar.
42. Um lançamento feito no livro das aotas da oompanmavua,
declaração de com missa ou de venda de quaesquer aeções para.
tornar effectivo o direito de retenção da companhia, bastará para
estabelecer, de modo a valer contra todos que tiverem direito a
ellas, que as aeções foram devidamente declaradas em commisso
ou vendidas ; e esse lançamento, juntamente com recibo da. companhia do preço pago pelas mesmas ·o'cções, constituirão titulo habíl
a estas e o comprador será desde logo ínscrlpto no registro como
accionista da companhia e com direito a um certificado do seu titulo,
sem que elle seja obrigado a üscaltzar a applícação do preço da.
compra. O recurso do titular anterior dessas aeções ou de qualquer
pessoa, reivindicando os seus: díreítos.por intermedío delle, será tão
somente contra a companhia e unicamente pelos prejuízos e-damnos.

°

Ca'utelas de acções ao portador

43. A companhia poderá omittir sob o sollo social cautelas ao
portador de qualquer numero de acçôes integradas, as quaes serão
denominadas nos presentes estatutos «Cautelas ao pci-tadors em
que será declarado que o portador de cada uma destas cautelas
tem direito ás acções nellas especificadas; e poderá. tambem
prover, mediante coupons. ou de outra forma, ao pagamento de
dividendos futuros sobre as acções comprehendídas nessas cautelas'
ao portador.
44. Antes de emíttír quaesquer cautelas ao portador. a dírectoría estabelecera. as regras e as condições sob as quaes são emittidas, e,príncipalmente. as condições em quo poderão ser substttuídas ou trocadas as cautelas ao portador ou os coupons que se
extraviarem ou ficarem estragados ou inutilizados; e tambemas
condições em que poderá ,-::01' cancellada qualquer cautela ao portador e ínscrípto o nome do respectivo possuidor no registro, como
accíontsta da companhia pelas acções comprehendídas naquellacautela ao portador cancelfada ; regras essas e condições que serão
impressas no verso das cautelas ao portador.
45. Naa disposições prescríptas para as cautelas ao portador a.
dírectoría poderá estabeleeer e Iimitur o direito que terá o portador de uma cautela ao portador avota» nas assembléas da companhía ; porém, essas regras e prescrípções não poderão declarar
que uma pessoa está habilitada para ser díreotor da eompanhía
pelo facto de Selo portadora de uma cautela ao portador,
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Au_qmento de capital

46. A dlrectorla, com a autorização prévia da. oompanbía em
assembléa geral, poderá augmantar- o seu capital, emíttíndo novas
aoções, sendo o totd desse augmento da importanoia e dividido
em acções dos valores que a companhia em assernbléa geral determinar; ou, na falta de íustrucções, conforme a dlreotor-la entender
mais conveniente.
47. As novas acções serão emittidas nos termos e condições e
Dom os direitos, prercrencías ou privilegias que a companhia. em
assembléa geral determinar.
48. A companhia, em assernbléa gcral.])odel'i.í deliberar que as
novas acçõos sejam offerecídas aos accionístas, á proporção das
acções das já existentes por elles possuídas, O nesse caso, a oiferta
será feita mediante aviso em que será. especificado o numero de
acções a que tem direito cada um <los accíonístas e estipulado um
prazo, findo o qual a offÜl'tn" não sendo acceíta, 'será considerad-a
recusada, Porém, salvo essa deliberação, ou na sua falta, a dlrectoría poderá dispor das novas acções do modo que julgar mais
vantajoso para a companhia.
..
49. Salvo estipulação em contrario, nas condições em que for
cmlttído, o capital Ievantado pela oreação de novas acções sorã
considerado parte integrante do capital primitivo e as novas acções
ficarão sujeitas ás mesmas regras quanto ao pagamento de chamadas e comrnísso das acções, na falta de pagamento das chamadas,
transferencía e transmissão de acções, dtreíto de retenção e quaesquer outras, do mesmo 1110do que si tivessem feito parte do prlmttlvo .capital.
licducção do capital

50. A companhia podJi'ü,opportunamontc, c mediante uma

resolução especial, reduzir o seu capital por qualquer forma em

direito permitüda.

Consolídaçõo e parccilornento de acçõee

51. A C01l11X1,llhia poderá consolidar ou parcellar as suas
aeções e qualquer deltas.
52. No caso de ser subdividida qualquer acção em duas OQ:
mais acções de valor infcr-kn-, ao possuidor de qualquer uma ou
mais das ac,,,:6os dahí resultantes poderá ser concedido qualquer
direito prefbrcuola.l ou de prioridade sobre o possuidor da outra
ou das outras, quanto ao pagamento de dividendos ou distribuição
do excesso do acti vo.
111ocUjlcação ele clü'eitos

. 53. Na hypothese de ser o capital dividido em acções de
dlfferentes categorías, os direitos c privilegias dos possuidores
de acções de qualquer dessas categorias poder-ão ser modificados

AOTOS: DO, PODER, EXECUTIVO

ou alterados mediante convençãc, que" deverá ser ratificada, de
um lado, por uma resolução, extraordinaria dos possuídores das
-aeções dessa categoria, e do outro' lado', })Ol' uma resolução
identica dos-possuidores das' demaisacções da companhia, devenú~
cada uma dessas resoluções-ser votada em assernbMasséparad
dos-<tecionistas comdírctto a- nellas votarem. _8s assetnblêasdos'
'yossufdol'es de acções de qualquer cateloria ficarão sujeita~l,
tanto quanto possivel, ás mesmas regras c l'egulamentos'J?r~
.scríptospara as assembléas da companhia, porém, semprodemoôo
que oquOt'um- de accíonistas da categoria.. attíngída seja": constttuído por possuidores de acçõcs daquella categoria, presentes
pessoalmenté Ou por procurador; representandoium total nunca
,inferior 8/ trés quartas partes do numero deacções: emittidas
.daquella categoria.

as'

Poderes pa1~a lew:Mtar elltlJ1'estímos

5;1. A dírectoría podel'li, levantar ou tomar emprestado d±.
ribeiro para0 fim dos negocias. da companhia e poderá; ga~'antír'
00 respectivo reembolso com. hypotheca ou- onus :sobl'e tod0's. ou
parte dos actívos ou propriedades da companhia. (presentes e
fut tlr03) inclusive o. seu . capital a realízar e por emíttír, e
'poderCt; emlttte obrigações; debenttwes ou d,'!benttwe"slock garun~
tidos: com, a' totalidade ou qualquer parto do' actí YO e bens da
'Companhia, . óu sem' essa garantia.
55. As'obrigações,debenttl-i'eSOU debentttre~stochou quaesquer
outros titulas garantidos, emítttdos ou por emítttr pela;compsntiía;
ficarão á dísposlção da directorta, que os poderá emíttír nostermos
-e condições," c do modo e ao preço que julgar mais vantajoso
para a companhia.
56. A companhia, ao fazer a emissão de quaesquer obrígações,debenture ou deôenture-etock ou outros títulos garantídos,
--poderá conceder' aos seus credores possuldores desses valores, ou ar
-quaesquer üdeí-commtssn-íos ou outras pessoas quo os representem,
uma voz na dírecção da companhia, quer conferindo-lhe o direito
de assistir e votar nas assembléas gcraes, quer outorgaodo-lhes poderes para nomoav um ou mais dos dlrectorcs da
-companhfa, ou de qualquer outro modo que fOl' convencionado, . '
c 57. No C<1S0 de se respousabílízarcm pessoalmente os' díredores Ou qualquer d:cll-es ou outra pessoa pelo pagamento de
quantia originariamente- devida pela companhia, a dtrectoría
poderá cutoegar ou mandar outorgar hy potheca, onus ou gravame'
sob-re todo ou parte do actívo da:' companhia a titulo de ihdemlli~
zação, afim de garantir os dírectores ou as pessoas 'que assim se
tornarem responsaveís contra quaesquer prejuízos quc-Ibes possmn
.provír em virtude dessa responsabíltdade.
58. A companhia cumprirá. as' extgencias do art , 14 da lei
das companhias de1900, que manda registrar no registro c01U:pe~
tente as .hypotueeaa e onuaque mencíona, e bem assím com -asdo
art. 43: <1a1e1 das compauhías, 1862; COm rcfereneíu ao' registro
{de hypothecas e- onus, gravando específícadamente qualquer" pro..
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príedado da companhia.. A taxa para o exame dos instrumentos,
que tíverem de ser regístrados nos ter-mos da lei dasc01'l.lpanhf:a.s,
1'900, serã <1'0 um s!l..ilUJ1,g 'por exame ;pol'ém, fi, _ àJrcctol"ia
poderã abril' mão -Ieesa taxa quer em qualquer caso dete1'min.:wdo,
'quer ele um medo geral.

..isseií,1Jle'as geraes

59.

A asscmbléa constítulnto

constltuir-se-ha

nunca menos de um mcz, nem mais de .trcs moze:::,'a,

no prazo
contaa~

da

data em que a cJlnpau1lia tiver -clil'cHo-âe tuiciaa- suas operações,
e no local que ,(1 dil'ectoriacscol.hel'.
'60. As assembléas geraes, que se seguir-em, serão convocadas
pela dírectoría e realizar-se-hão uma vez; ,por anno ,nac1l0ca -e no
Ioeal que forem determinados pela dírectorta. Estas ultimesassembléas geraes serão referidas nestes cstatatos,soh o nome deassemblcae eerae» orâínorios,
01. lld-ircctoria poderá" sempre 'flll') Julgar COIIYlcni-ente.ooll~
vocal' uma assembléa ge-ral -extraol'dinal'H1 da compauhía e o deYBl'(~ ützcr ao .receber um req uerírnentode accíonistas, ·por escrípto,
nos termos do art. 13 da lei das compauh.ias, woa, ou ,de qualquer
modificação legal da mesma.
Si a qualquer tempo não so.ncharem presentes nu. Inglaterea.eem condições de íunocíonarem . directorcs em numero sufficie:nite
para constítuír fltt01''U-rrl-, os ·dil'eotOl~cs·q ue se acharem na Ing-laterra
e que estiverem em condições do funccíonar. ou uiovcaso.xle não
exístíremdh'eetorcs uessas ,c@ndi9iJ8s,então quaesquer cinco aceíonístas pcderãovcon vocal' -nUM {l,S20nlhIéa· geral cxtraerdinal'j.*, da
companhía e a companhia, nessas asscmbloas geraes extracrdtnarras,
poder{L proceder ú. eleição de dírcctoros.
('2. No caso de ser oonvocada unna assembléa gOl'a.-l cxtraordínai-ía em satístação a um requerimento, e a não SOl' que clla tenha
Bi:10 convocada pela dircctor'ia, não se tratariÍ nella -de·(})ll;tres assumptos que não aquelles Indícados no requerimento como objedIVaS da assembléa •

.Aetos das «eserabieas gtli'aes
63. SOl'{l, dado aviso 'o.Oi'; acclonistas do 1110:10 abaixo indicado
com sete-dias, 1)010 menos, de autecedencía, indicando o local, dia e
hora em que S8 deverã reaüzar ,a asscm bléa, e, no caso de qualquer
assn-mp'tocspecial,a n2~t-U1'0Za deste assumpto, podendo esse aviso
ser dado de qualquer outro modo quo for indicadc pela. companhta
-en,l ;assornbléa geral (slo for), 'po1'61l1, a omissão incidente -em dar
avíee n quatquer accíonísta, ou 'a falta ,de recebimento por esto,.do
avíso expedido, r.ão invahdara-os actos de qualquer assernbléa
gerul .
64.~Os ncgoeíos a -tl'at;ar~se nas assembleas geraes ordínarías
consistirão 'em receber e t0111ar conhecimento da-s contas 'e, balduN
cetese -dos reíatorios da ·dil'ectol'ia -o dos flscaos, eleger tllrectores
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em logae dos derntsslonar-íos, eleger üscaes c fixar a respectiva remuneração, sancctonar dividendos. Qualquer outro assumpto tratado em asscmbléa ordínaría e todos os'assumptos tratados em
assembtéa exrraordínaría serão considerados especíaes.
05. Não se tratarã em uma assembléa geral de outro assumpto
que não a declaração de dividendo ou adiamento da assembléa,
quando não houver quorwYl- no acto do se abrír a sessão j e essequonlm será constituido por um numero nunca inferior a cinco
accíonístas presentes pessoalmente.
ú6. Si dentro de meía hora depois da hora marcada para a
assembiea não houver quorw», à assemblea, si tívci- sido convocada
a requerimento de acclonlstas, serã dissolvida. Em qualquer outrocaso ella ficará adiada para o mesmo dia da proxíma semana, (~
mesma hora e no mesmo local, e quando nessa nova assembléa
ainda não houver quorum abrír-se-ha a sessão com o numero de accíonístas presentes, que poderá legalmente deliberar como o poderia
fazer um guo~'u,m regulamentar.
G7. O presidente da dlrectoria (si houver) presidirá os trabalhos
das assembléas geraes da companhia j porém, no caso de não haver
tal presidente ou si eUe não estiver presente na assembléa, dentro
de quinze minutos dopoís da hora marcada para a sua reallzação,
os accíonístas acclnmarão um dos dírectorcs presentes para presídír os trabalhos da assombléa, c, no caso de não haver díreetores
presentes ou de nenhum delles annuír em tomar a presídencía, os
aceíonístas presentes escolherão um dentre elles para presidir.
68. O presidente" com o consentimento da assembléa, poderã
adiar qualquer assembléa para outra oocasíão o Jogar ;"porém,não
so trntarã na nova 'assembléa de outro assumpto que não aquelle
que houver ficado por ultimar na assembléa adiada.
69. Nas assembléas geraes todos os assumptos serão"decididos
em primeiro lagar por 'votação symbolica; e salvo o caso de ser
requerida verificação de votação por oinoo aeeíonístas, no mlnírno,
-ou quando ella for ordenada pelo presidente, a declaração deste
último' de que uma resolução foi, ou não, approvada, ou que o foi
ou deixou de ser por uma determinada maioria, corroborada pelo
lançamento feito nesse sentido no livro das actas da companhia
será prova suffíciente do facto sem que seja necessário provar o
numero ou a proporção dos votos registrados pro ou contra a mesma resolução.
70. No caso de ser requerida ou ordenada uma verificação de
votação no. forma acima,ser(L ella procedida na occasíão e do modo,
que o presidente determinar, e o resultado dessa. verificação será
Considerado como exprimindo a vontade da companhia em assembléa geral. No caso de haver empate na votação quer symbolica;
quer em escrutínío, o presidente terá um segundo voto, de desempate. No caso de haver divergencia SJbr0 a admissão ou recusa de
qualquer voto, decidirá o presidente e a sua decisão dada de boa f~

serã terminante c inappcllavel.
71-. Poder-se-há requerer uma verificação de votação 801>re a
questão da eleição do presidente ou de um adiamento; e, neste caso,
proceder-se-na â verificação tmmediatamente e sem adiamento.
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Votos dos acoionietas

7:2. Em votação symbollca, cada. accíonísta presente pessoalmente terá um unicovoto. Em votação por escrutínio , cada um
dos accíonístas pres .ntes em pessoa ou representado por procurar
dor tCl'(~ um voto 1)01' acção quo possuir c que estiver em dia
com todas as chamadas.
73. Si qualquer sacio for alienado ou afleotado das faculdades
mentacs, poderá votar por íntcrmedio do seu tutor, curator bonie,
ou outro curador legal.
74. Nenhum accíouísta terá o dlrclto de votar em qualquer
assembléa geral sem quo tenham sido pagas as cbamadas por elle
devidas, e nenhum accíonísta terá. o direito de votar em qualquer
assemblé.s depois do decorridos tres mezes da data da Incorporaçãoda, cornpauhia, com qualquer aeção por elle adquirida por meío río
transroreneía sem quo elle tenha. sido registrado como possuidor
das acções coro que pretender votar tros mezes, no mínírno, antes
da reunião dn, assembléa em que elle se propuzer a votar.
75. Os votos poderão ser dados pessoalmente ou por procurador.
70.- O instrumento do nomeação de procurador devorá ser por
escripto e asslgnado pelo outorgante ou, si o outorgante for uma.
socíedadc.tscllado com o sello social desta, Nenhuma pessoa poderã ser nomeada procurador que não seja accíontsta da compa~·
nhta e com direito a votar, ficando entendido que, quando o possuidor das acções for uma sociedade, esta poderã nomear qualquer
de seus Iuncctonanos : c esta procurador terá o direito de assistir
evotar em qualquer assembléa em que o outorgante tenha o cU,.·
reito de votar.
77. O instrumento de nomeação de procurador será deposttud o
na sede social da companhia quarenta e oito horas, no mini mo, antes do dia. marcado para a reunião da.. assemblea em que n. pessoa
nomeada naquello instrumento estiver autorizada a votar.
78. O Instrumento de nomeação do procurador devorá ser redigido do seguinte modo, ou tão proxímo a elle quanto o permit..
tirem as ciccumstanclas :
TIl(} Conquista-Xicao Gold Mi?!es, Li'iilited,
Eu, .••.•. do
no Condado de
accíonísta
da Tiie Ccnçuieta-Xicõo Gold Jlfines, Limitecl, e com direito a •••••••

voto (ou 'lotais) nomeiopelapresentc
de
ou,
na falta deste,
de....... meu procurador para votar por
mim e de minha parto na assembléa geral ordínaria (ou extraordí..
naria conforme o caso) da companhia 11 realizar-se em
.
de
de 190
em qualquer assembléa transferida.
Ern testemunho do que firmo o presente neste dia ... ,. de .....
do 190•.•.

79, Na procuração dando poderes para votar serão comprehendidos também os poderes necessaríos para requerer a verífí-.
cação de votação.
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80. Só porlera votar com ,as acçõos Iaoluídas em uma cautela
ao portador aquolla pessoa que 11<1 oceasíão f 01' .o respectivo porta..
dor-e der 'o seu voto pessoalmente.
Directcres

81. O numero .de dn-eceorcs não scra menor {lo tres nem 'maior

,dú dcz .

8? A lJf'imcü'a directoria sera acelamada e nomeada p01'ê8cripta POl' uma maioria numoi-íca de aubscrtptcrcs ,do memorial
de associarão da companhia..
83. A dírectoria terá poderes 1)'11'a nomear oun-as pésoo'as
para seevh-ern de directeres a qualquer tempo antes de realizar-se
a assernbléa geral ordínaría de 1909, poréni rle mo.lo que nunca
exceda o numero total de dírectoros o 'maxímo indicado acíma.
84. Para, qualíücar-se para o cargo de director devera PC!SSUll'
em plena o indivisa propriedade ncções da. companhia, -cujov;).Tor
nomtnal não seja infel'iora, ~ '250.
Os primeiros díreotores poderão entrar '0111 nmccões antes d.e
haverem adquirido a EU:\ quallüonção, mas em todo caso deverão
adquíril-a dentro de um1110Z depois de sua nomeação para o cargo
d'e-directol'. Poderá também $01' eleitodil'cctor qualqueroutra
pessoa antes cle haver adquirido a sua qualíâcaoão. mas neste caso
1311a não poderá entrar em exerclcíovantes do navel-a adquírtdne
consídonar-se- 11<1 condição para a sua eleição a obrigação doadquírír
a sua qualificação dentro de um mex du sua eloiçã'O. Qualquer
pessoaque acccitar o cargo do díroctor, quer na primeira directórta,
quer em qualquer outra, será considerada como tendo se cornpromettido com ét companhia, no caso de já. não esbrqua'!ificad'O,'a
tomar do. 111'08111a compauhia dentro do prazo de um mcz dopais de
sua eleíçêe o numero de accõos que faltarem para que, juntamente
com as quo j<i possuir, perfaçam o numero necessarlo ,para sua
qualíflcação, e o seu nome ser[~ lançado no regístro nessa 'conformidade.
85. A remuneração da dlrectoria s0rá do mil Iíbras esterlinas
annuaes, pagaveís por trimestres, ímportancía essa quo será repartida entre os seus membros na proporção e elo modo que combinarem, ou, na falta de qualquer accôcdo nesse sentltlo, então em
partes Iguaea ; porém o director. que não tiver oxercído as suas
funcções durante o período todo pelo qual ü devida a remuneração,
reCeb?I'CL tão somente uma quantia. proporcíoual <10 tempo dosou
exercício effectivo do cargo. Aos dil'cctol'OS 801'5:0 reembolsadas as
despesas 1'I.t20aveis que üzerem em víaceus a negocia d(1 C01111Ju,nhia.
Poderes dG tiirectci ia

86. Os negocias da companhia serão admíntstrados pela díre..
ctoria, que poderá pagar todas as despezas occasíonadas pela
-organização e regístro da companhia, c poderá exercer todos
aquelles poderes da companhia, que as leis ou os presentes esta..
tutos não exigirem que sejam exercidos pela, p1'olJr1& companníe,
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em. assombíéa geral, sujeito, entretanto, ás prescrtpções destes
estatutos; ás disposições de loi G aos regulamentos preseríptos
pela companhra em assernbléa geral C' que não forem íncornpatíveís com aquellas prescripções c disposições; entretanto, nsnhuma prescrípçãoda companhia em asserrrbléa geral podcra inva..
lidar qualquer acto da dírectoría, que teria sido perroítamente Y1.tlido' si não existisse semelhante prescrlpção,
8i. Sem prejuízo dos poderes comcndos aos JiroJtoros pelos
presentes estatutos ou lJor lei, fica, pelo presente, oetabelee.do que
elles terão os seguintes pcderes, (1, i;;0.1)81';
(~) para levar a effeito, com ou sem modificação, o contracto a
que se refere a clausula. 3[1., almea TI), do memorial de ussoclação ;
b) para pagai' todas as despezas prelímlnarcs Ieitus com a formação, constituição e registro da' companhia o <.t obtenção tio seu
capital a subscrever ou com ellas relacíonadas ;
c) para comprar ou por outro modo adquiri!', por parte da
companhia. propriedades, direitos ou cousas quo a, companhía
tenha poderes 1)(1.1'1.l" C01111)l'IU' ou adquh'Ir,
d) para nomem-, dispensar ou suspender gerentes, secretar-los,
Iunocíonm-tos, escrípturanos, agentes ou empregados e 1)<11',1, dtrtgil-os c govemat-os," 'fixando e pagando [l, 1'0 .pccüvo, remunc-

ração :

.

e) p.u-a entrar em negociações e celebrar accôrdos (prellmí-

nares e condícionaes ou definitivos) e oxccutal-os, modifícal-os,
vai-tal-os ou rescindil-os ;
f) para nomear agentes o procuradores da companhía no'Reino
Unido e nas colonias e no cstrangeíro com os poderes (inclusive o
de substabelecer) que se possam julgai' neeessarios ; e providencial'
em caso de necessidade para a gerencia dos negocíos da, companhia;
por outra companhia, firma, ou' pessoa.. ;

g) para combinarcom outra companlna, firma ou pessoa quo

explorar negocio idcntico aos desta companhia para concessões
recíprocas ou para harmonia de processo do exploração, ou combíuição, ou ainda para restrtngtr a concurrcncía.. e para, toda sorte
de união do negocias e de lucros quo possam pa1'OCOl' de vantagem
c executar os conveníos foitos ;
h) para dar' e conceder pensões, gratificações ou COmpCl1i;;\1çÕeS
a qualquer empregado da companhia ou á sua viuva e fllhos, conforme a díreetoría julgar justo e conveniente, quer tenham esse
empregado, sua víuva e filhos direito legal de reclamação contra ar
companhia, qÚOI' não;
i) para iniciar e proseguir ou defender. abandonar ou 'fazer
composição por parte da companhia sobre qualquer processo judtcíal, inclusive o processo de ralleneía, ou submetter a arbitragem
quaesquer reclamações e demandas apresentadas pela companhia
ou contra ella, e acatar e cumprir os laudos; compor. ou conceder prazos a qualquer devedor ou contribuinte em mora com a,
companhía ;
j) para passar recibos, quitações e desobrigações 1)01' pa.. vteda
companhla :
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k) para empregar e negociai' conforme entender .conveníente
com os fundos da companhia que não tiverem desde logo. applí-'
cação nos ncgocíosdesta, e variar esses empregos de rundoa; Iiquídar' a ímpcrtencía assim empregada, comtanto que não compre,
110m faça adcantamentos sobre garantia, dequaesquer acções da.
companhia;
Z) para índemuizar os díreetores ou as pessoas que tiverem -as-

sumido ou esti verem em vias de assumir compromíssos por parte
da companhia e garantir esses directores ou pessoas contra, possi-~
veís prejuízos, dando-lhes a titulo de garantia, hypotheoa ou qual."
quer outro ouus sobre todos ou quaesquer dos bens da companhia;
'in) para remunerar conforme julgar conveniente qualquer
,110880a que prestar serviços (~ companhia, quer ao seu serviço, quer
não, mediante pagamento em dinheiro, salarío, bonificação ou
acções ou debentures, ou ainda mediante commíssão ou interesse
nos lucros em um negocio determinado ou nos ncgocíos em gúl:n.I ou de qualquer outra fôrma.
})osqtlalificaçllo de âirecíorcs

Perdera o seu cargo o director que r
occupar lagar ou cargo remunerado na companhia, a não
ser o de dfrector- gerente j
b) fullu- ou ücar insolvente , fazendo concordata com 0',3 seus
credores;
c ) ficar aífectado das faculdades mentaes ou for veríücado os·
tttr soífrendo de alienação montal ;
d ) for condcmnado por crime inatlançavel;
e) deixai' de possuir o numero de acções necessarío para. a sua;
qualificação, ou as não obtiver dentro de um mcz depois ele sua
nomeação;
1') deixar de comparecer nas reuniões da díreetoria durante um
período de tres mozes sem licença especial dos outros dírectorcs r
g) dar (~ dírectoría aviso por escripto com um mez de tmtBcedencía de quo renuncia o seu cargo.
Não obstante tudo isso, porém, qualquer acto de boa fé praticado 1101' um director que perder. o seu cargo na fórma supra
indicada sere perfeitamente válido, a não ser que antes de prati-·cado elle houver sido a dírcctorla avisada por escripto ou feito
um Iancameutono Iívro das actas da directoria indicando que esse
díreetor deixou de ser dírector ela companhia.
89. Nenhum dírector ücará íncompatíbíllzado 'pelo facto .de
ocoupar o seu cargo paru luzer contractós, convenções ou negocias
de qualquer natureza com a companhia, nem serão inválidos esses
contractos, convenções ou' ncgoclos, ou o director obrigado a prestar
contas de lucros que possa auferir de qualquer oontraeto, convenção
ou negocio feito com <1. companhia pelo facto de ser .0110 parte, 011
interessado no contracto, convenção ou negocio ou delles auferir
vantagens ao mesmo tempo que também é directorda companhia,
comtanto que esse director exponha a dtrectorta.na occasião ou antes
8(~.
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de ser resolvido o contracto, convenção ou negocto.. 11 natureza deseu interesse nelles j ou, no caso de adquirir elle esse interesse posteriormente, então ellc devera.expor- á. directoria o faotp 100 haver
elle adquirido naprimeíra opportunídade. Porém, excepcão feita.
do contracto a que 'se refere o art. 3° e do caso de índeninízação a,
qualquer dlrector nos termos do art. 87 (L) destes estatutos, nenhum director votará nossa. qualidade com respeito a contractns
eonvenções ou negocias em que tenha interesse Ou a qualquer as:
sumpto correlato, e, si votar, o seu voto não será. contado, nem sará.
ellecomputado no numero para a constituição de quorum na

directorla.

90~ Os directores restantes poderão agir não obstante qualquer
vaga na directorla. porém no caso de ficar o numero de dírectores
reduzido a menos do que o mini mo especificado acima, não deverão
praticar outro acto que não o da nomeação de um ou mais dlredores ou a convocação de uma assembléa geral da companhia até
que o numero de dírectores attinja o referido mínimo,

Ordem de retêroâa dos dírecíores

91. Na assemblea geral ordínaria do anuo de 1909 e na assembléa geral ordinarià que se segui!' em cada anno subsequentn, um
terço dos directores na occasíão, ou, si o seu numero não for rnuj,
típlo de tres, então o numero mais proximo a um torço deverá 1'0tirar-se. Os dlreetores a retirar-se serão aquelles que tiverem maior

temno de e~ercicio.
92 .. Sempre que houver diversos dírectores com igual tempo de
-exercicio e que devam retirar-se diversos ou sómonte um destes
os directorcs ou director, que se devorá retirar, sera, na. t.'l,lta d;

aecôrdo entro elles, determinado por sorte.
Para os .fins de sua retírada normal. o exercício do dil'octor schi
-contado da data de sua ultima nomeação.
93. Um dlrector quo se retire poderã ser reeleito.
94. A companhia na assembléa geral ordínaría em que BC i'Otirarem dírectorcs devera, salvo qualquer deliberação reduzindo (}
numero de díréctores, preencher os lagares vagos; nomeando ízuat
numero de pessoas. A companhia poderá também, precedendo o
competente aviso, preencher as vagas na directorIa OH nomear
outros dírectores addícíonaes em assemblea geral extraol'Jillarla.
comtanto que não seja excedido o numero maxímo fixado acima,'.
95. Si em qualquer assembléa em que deverem ser eleltosldirectores não forem preenchidos os Jogares do quaesquor dil'octo'''l'C,';;:
que se uouvcrom retirado, os dírectores demíssíonaríos OH aquelles
cujos logares não houverem sido preenchidos continuarão em exeecicio até -H, assembléa geral ordinaria do anuo seguínto, c assim POL~
.deante até serem preenchidas as suas vagas.
96. A companhia em assembléa gel'<.tl poderá augrnentar ok
dimínulr o numero de directores o poderá tambom ostinnlar [r.
ordem em que esse numero assim augmentado ou reduzldo "dovcrtÍt

retirar-se.

97. Qualquer vaga casual que OCC01'1'e1' na dírectorta poder;:t-
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ser preenchida pelos !lÜ'.8ctoros,porém, 'a.pes~oa que for escolhida.

[Só 'terá exercício até aproxima assembléa geraíordínaríada oom-

panbía quando se retirará. podendo.então sér reeleito.
98. A eompanhía ern assembléa geral poderá,:pormeiode'de~
Ilberaçâo extraordinarrà ou especial, .destítuír qualquer direetor
antes da terminação do tempo do seu .exerctcío, epotlerã, por-meio
de uma deliberação ordínaríá. nomear outra pessoa. em seu Iogur,
A pessoa assim nomeada-servirá somente pelo tempo porque
teria servido o dírector em cujo logar ella for nomeada, si não ti...
Tosse sido destttutdo.
99, Sará dado á companhia aviso prévio de quatroiias, ,pOl'
escripto, da intenção de qualquer accionísta do propor.para o cargo
dcdírector outra pessoa ,quenào o dírector demíssíonardo.
.
Fica, porém, entendido que. com o consentimento da, unanímidade dos aecionístas presentes na assembléa geral, o presídentepodera desprezar esse aviso e indicar assembléa o nome de qualquer
pessoa devidamente habilítada e qualifleada.
ã

Direcíoree SHostítutos
100. O director que tiver de ausentar-se do Reino Unido, ou
queja tiver feito poderá, mediante instrumento escripto e .assígnado por 0110, nomear para substituil-o-qualquer accionistada
companhia devidamente qualiflcado e quo for approvado pela dírectoría ; e durante a ausoncta do dtrector outorgante do Reino Unido
este substituto terá o direito 'de assistir e votar nas reuuíões-rla
dírectorta e ficara in vestido de todos 9s poderes.dil'éitos, attríbuíções e autoridade do director que o houver nomeado, podendo
exereel-cs.
Pica, porém, entcnôjdoiquc csa nomeação não scr{tci'fectiva
antes di) receber a approvação da dírectoria.-por uma maioria de
dous terço:') de toda a diroctmqà, e de ser esta .registrada nolívro
das actas das sessõesda dírectoria.,
O dii>eetor podera a qualquer tempo revogar.a nomeação do
um substituto por elle nomeado c, salvo apprcvação na forma acíma, poderá. nomear outro em seu lagar; . e no· caso de fallecímento
de quaquer director-, ou de deixar elle de exercei' esse cargo, cessará e findar<:t desde logo o exorcícto de seu .substítuto.
lOL As pessoas que substituírem qualquer dírectoi- serão funcetonartos da ccmpanbía, respondendo individualmente a esta pelos
seus propríos actos e faltas, e não serão consideradas ag~ntes· do
dírector que as houve,' nomeado.
A remuneração de substituto serà tirada daquella que for devida ao dtrector que o houver nomeadoc.e ,consist~r{t na :.Iuata
desta ultima remuneração que for combinada entre o substituto e
o director por eno substituido.

°

Dírectores gerentes
102. A directorla poderá, opportunamente, indicar um dos
SOU$ membros para ser dírector-gerente, ou diversos dellos como
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dtrectOl'es gerentes da companhia. e poderá fixar a respectiva 1'0mnuerução, que poderá. consistir em salarlo ou commíssão ou um
direito de participação nos lucros da companhia, ou ainda em uma
combinação de dous ou mais desses mo.los.
103. Qualquer director-gerento poderã ser demittído ou subsêítuído pela dírectoría e outra pessoa nomeada em seu Iogar,
A dircctoria poderá, entretanto, fazer contracto com 1J.1-lalquerpessoa que for nomeada ou que estiver para ser nomeada direetorgerente, com relação ao prazo e às condições em que deverá
occupar esse cargo, porém, de modo que o uníco I'BCUl'SO dessa,
pessoa no caso de falta de eumprímento do contracto será tão
somente para, roclamai- perdas e da-unos, som que lhe assísta quulquer direito de contínuar em exerclcío contra a vontade dos directores ou da. companhia em assembléa geral.
104, O dírector-gerente, emquanto exercer seu car'gn. não
fi<'Htrá sujeito á ordem de retirada, e não sera computado ao deter
minar.. se a ordem em quo se deverão retirar os demais dírectoros
(salvo para o fim de determlnar-se o numero que se deve retirar
em cada anuo) ; porém. elle ficara sujeito ás mesmas disposições
quanto á destrtuíção o desqualíücação que o.'> demais dírectorcs, c
si por qualquer motivo elke de-ixar de ser dírector, deixarã ipsofacto
de ser dírector-gerente ,
105. A directoría poderá opportunamonte confiar ao dtrectorgerente ou aos directores-gerentes outorgando-lhes os necessaríos
poderes, todas ou q uaesquer attrfbuíçõoa da. directot-la, inclusive
para asslgnar cheques, saccar letras, pagar o receber dinheiros
por conta da companhia (porém excluídos 03 direitos de fazer
chamadas, declarar em commísso as acções, Ievantarvemprestimos ou omittir debentures), conforme entender. O exercício
desses poderes pelo dtrectcr-gerente ou pelos directores-gerentes
ficará sujeito fWS regulamentos o ás restrieções opportunamento
presoríptas pela dircotorla, quo podem a qualquer tempo cassar,
revogar ou variar- esses poderes.
.
Dírcctores íocacs

l Oô. A dircctoria poderá providenciar para a dlrecçãn local
dos negocies di), companhia em q ualquer parte do Reino Unido
ou em qualquer colonia ou paiz dependente do mesmo Reino Unido,
ou no es~rangoiro, conforme entender mais conveníenta, quer
mediante o estabelecimento de dírectortas ou agencias Iocacs, quer
mediante a nomeação de gerentes ou procuradores, quer ainda
confiando essa gerencia a outra companhta, firma ou pessoa
residente ou negociante na localidade em que devem ser explorados
os negocies da companhia, ksas directorias Iocaes, agencias
locaes, gerentes procuradores, companhia, firma ou pessoa a
quem deverão ser confiados 03 negócios da companhia serão
ulteriormente denominadas nestes estatutos Directores íocaes,
107. A dírectoria.podera. opportuuamente, delegar nos dírcctores
Iocaes quaesquer poderes, autoridade e attríbulções conferidos ti.
direetoria e que devam ser exercidos na localidade supramencío-
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nada, com direito de substabelecimento, para o que poderá. passar
c entl'ei!'a.l' as procurações que julgar convenientes. Especialmente,

mas se.;u de modo algum limitar a generalidade das palavras

acima, os directorcs locaes poderão ser nomeados agentes da. companhia para" os üns requer-idos na TAe Companies Seale Act, 1864,
para apporem o sello social da companhia nos instrumentos, contraetos e outros documentos indicados no referido Act (Lei), e para esorípturarem um registro colonial ou filial de accionístas na fórma
prescrípta pela lei das companhias,1883(sobra registros coloniaes),

e para receberem e registrarem ou recusarem o registro de trans-

terencías de acções inscríptas nesse registro colonial ou filial, e
para que de qualquer outro modo possam dirigir os negocias da
companhia naquella localidade.
108. A dírectorla poderá expedir regulamento indicando o
modo por que deverão os dírectoros locaes exercer os poderes,
attrfbuíções, autoridade e direitos que lhes são conferidos, e, sempre que essa'; dírectorías Iocaes constarem de duasou mais pessoas,
dando a qualquer um ou mais delles o poder de agir independentemente do concurso do outro ou dos outro., e tamhem indicarão modo
e a época em que se deverão realizar as reuniões dessas directorias
locaes determinando o quorwni nocossarío para que se possam: ellas
realizar e o modo por que deverão ser preenchidas as vagas que
.se derem.
109. A directoria p.dorã üxar e pagar a remuneração dos
dírectores Iocaes conformo ourender, e também podera destituir
qualquer director local ou directores Iocaes e nomear outro ou
·outros nos seus respectivos Jogares,
110. Os díreotores 10ca08 serão obrigados a se conformar
com todas as instrucç'íes o ordens expedídas pela. dírectorta o
deverão escrlpturar e registrar devidamente todas as trunsacções
relaeíonadas com os negocias da companhia e transmittir ádi~
rectoríu dessas escrlpturações c registros uma vez pOI' mez no
mínimo.
Actos da direotoría

111, A direetoria poderá reunir-se para a transacção de ncgoclos, adiar ou de outro modo regulamentar as suas reuniões
conforme julgar conveniente, e pod-rã determinar o qtu.(~·tún
necoss..n-lo para a transacção de negocias. Salvo disposição' em
contrario, este quon.m~ serã (13 tros directores, As questões que
surgirem em qualquer reunião da dírectoría serão decididas por
maloría de votos e no caso tie empate o presidente tel'é.i um
segundo voto. de desempato. Qualquer director poderá a qualquer
tempo convocar uma renuíão ela. diroctoria. Não sera nccessarío
dar aviso de qualquer reunião da dtrectoria <10 director ausente
<lo Reino Unido.
112. A dlrectoría poderá eleger um presidente dos trabalhos
de suas reuniões e determinar o prazo durante o qual elle deverá
preencher essas funcções ; mas, si não f 01' eleito. esse presidente,
ou si elle não estiver presente á hora marcada para 'a reunião,
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os díreetores presentes escolherão um dentro elles para presidi!'
os trabalhos da reunião.
113. A dircctori" poderã delegar qualquer de seus poderes
a comrntssões constituídas por um ou mais membros da dil'ectêrta,
conforme entender. Qualquer commtssão assim formada1no 'é'xér~
cicio dos poderes a, ella delegados, devera conformar-se com -os
r-egulamentos que forem estabelecidos pela díreotorta. As disposições contidas nos presentes estatutos com referencía as reuniões
o aos aetos dos dírectores applíoar-se-hão igualmente ás reuniões
caos actos elas comrnissões no que não for alterado 1)01' q ualquer
regulamento da dírectorra.
114. Tod03 os actos pratícados em uma reunião da directorta
()U de uma oommtssão da dírectoría ou por qualquer pessoa agindo
como dtrector', embora se descubra mais tarde que houve algum
vicio na nomeação desses dírectores ou da pessoa agindo na forma
acima ou de qualquer dclles, ou que eUe.> ou qualquer delles es~
tavam desqualificados, serão tão validos como si ossas' "pessoas
tivessem sido devidamente nomeadas e estivessem qualiâcadas
Dara serem dírcetores.
.
115. A directorla poderá conceder uma remuneração especíaí,
tirada dos fundos da companhia a qualquer dil'0CtOI' que tivDl', que
h' aoestrangeíro 011 a.lll residir no interesse da companhía.iou
que for Incumbido de qualquer trabalho extraordínarío, além dos
que 'gel'o.lmcnte são exigidos dos directores de uma empreza
como esta.

Depoeuarios
116. A companhia poderá nomear duas ou mais pessoas .idcneaa
dCIJOsitaFiospor parte da, companhia para servirem nos 0'lS0:5. em
fJue se julgar conveniente a intervenção de deposltaríos, e espectalmcnte poderão EeJ' deposttadcs C0111 esses deposítarios todos
ou qualquer parte dos bens da companhia, quer em beneücro de
seus acclonistas, quer 'Para o tlm de garantir aO;3 credores ou
onngacíouíssas da, companhia o pagamento dos dinheiros c o eumpríruenro das obrigações que a companhia for obrigada ai paga.r e
,1,; cumprir. e POdCl';), preencher qunlqnet- vaga que se dêl' no cargo
de <1Gp~)sitario.
n7. AcolUpH,nhia, poderá. delegar em quaesquer c1'0dOl'2::lHU
8)11 qualquer outra pessoa os poderes de nomeardeposital'los ,e
dostltuíl-os, e mediante contracto por escrípto poderá limitarou
f'~brlr nlãode seus jioderes de nomear ü destituir deuosita..
rios,
,"118. A l'chltineraçã,o dos depositarias scràa ,q!le for (L':ter~
minada pela, dírcctoi-la, e sora paga pela companhia.

seus

no. A dil'DC['ol'ht provirlollciará. sem demora ..para .CJ1I) se
'f::.Wli tr:úscUo socíal d:t companhta e pava a boa gua;l'da &0
mesmo.
ãxecuãvo _ H.107
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o sello social não poderá ser apposto a qualquer documento
sem ordem expressa resultante de uma resolução da. directoria
ou de uma coinruíssãc da dírectorta com a neoessaría eompetancle para isso, e Bem quo estejam presentes pelo menos
dons directores, quo assígnarão todos 08 documentos com 0110
seHados.
120. A companbia poderá exercer os poderes conferidos pela
lei sobre sello das companhías, de 186,1, L: poderá mandar fazer
sellos socíaes para uso nas localidades fôra do Reino Unido, e
poderá conferir D,OS d.rcctoros locaes ou qualqn-r agente ou
agentes para Is,o especialmente nomeados para apporem e
usarem esses sellos soclaes nas eoudiçõ.is permíttídas na referida lei.
Regist1'O colonial

121. A companhia, poderá fazer escrípturar naquelIas calúnias em quo ttver transaccões um registro filial ele acctonístas
residentes naquella eolonía o 11 dírectoría poderá praticar todos
os actos necessarios para o estabelecimento e escrípturação desse
registro na conformidade do disposto na lei das companhias, 1883
(Registros Coloniaes). A díreotoría poderá autorizar os dírectores
tocaes ou qualquer outra autoridade em qualquer colonía em
que for estabelecido semelhante reglstro filial, 11 tomar conhecimento e approvar ou rejeitar transferencias, e tambem 11 mandar registrar as transferencías approvadas de accões Incluídas
ou que se proponha, incluir nessc regístro filial.
. Os directores locaes 11 quem forem conferidos esses poderes
terão os mesmos direitos de recusar o registro do transferencia
de acções que tom i1 dírectorla, nos termos dos presentes esta..
tutos. A palavra «Colonia» no presente artigo "tm'á o mesmo
significado quo tom na lei das companhias, 1883 (Regístros COM
loniaes).
Dividetuloe

122. Salvos os direitos dos possuidores de quaesquer acções

emittidas com direito a qualquer espocíe de príortdade, preferencía ou l}rivilegio especial, os lucros liquidas da companhia, deduzidas as commissões da direetoría. poderão ser divididos em
fórma de dividendo entre os accíonístas na proporção do capital
pago sobre as accões que cada um possuir respectivamente.
123. A directoria submetterâ á companhia em assembléa

geral uma proposta recomrnendando a quantia que julgar dever
ser dlstribuída como dividendo, mas este dividendo não deverá
exceder ás quantia recommendada pela dírectoría.
124. Não serã pago dividendo algum a não ser com os lucros
resultantes dos negocíos da companhia.
125. A directoria poderá opportunamente pagai' aos acetonístas um dividendo provísorío que lhe parecer justificado pelos
Iueros realizados pela companhia.
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126. A directoría poderá reter da ímportancia dos dividendos
a pagar a qualquer accionista as quantias que elle possa estar a
dever It companhia a titulo de entradas chamadas ou por qualquer
outro motivo.
127. Os avisos de dividendos que forem declarados serão expedidos aos accíonlstas elo mesmo modo que lhes devem ser expedidos
quaesquer outros avisos,
128. A companhia poderá mandar pelo correio simples ou endereço registrado do possuidor de qualquer acção os dividendos ou
bonificações devidos sobre ellas, 11 não ser que tenha recebido por
escripto Instrucções em contrario; e não será de modo algum responsavel por qualquer extravio que dahi possa resultar.
129. Nenhum dividendo vencerá juros contra a companhia
Fundo de

~'e8e~'va

130. Antes de declarar qualquer dividendo, a díreetoría poderá
separar qualquer porção dos lucros liquidas da companhia para a,
eonetituíção de um fundo de reserva, e poderá empregar este
fundo de reserva quer nos próprios negocias da companhia, quer
de outro modo que julgar mais conveniente, porém nunca na
compra nem em emprestírnos sobre garantia de acções da companhia o o rendimento delle proveniente será considerado parte
integrante dos lucros brutos ela companhia. O fundo de reserva
poderil ser appllcado na conservação dos bens da companhia, para
subsütuír os que ficarem depreciados ou deteriorados, fazer tace
a despesas cvontuaes, formar um fundo de seguro, ou ainda para
equíllbrar- 03 dividendos ou para, qualquer outro fim para que
possam legitimamente ser utilizados os lucros Iíquídos da companhia e até SOl' assim applieado sera conslderado lucros em
suspenso. A dtrectoría poderã igualmente transportar para o anno
ou para os annos seguintes qualquer parcella ou saldo de lucros,
que na sua opinião não for conveniente distribuir ou levar a fundo
de reserva.
Contabilidade

131. A dírectorta tar{~ escripturar na devida fórma as
contas de
a) actívos da companhia;
li) dinheiros recebidos e pagos pela companhia e as causas que
determinarem esses recebimentos o dispendíos :
c) todo o activo e passivo da companhia.
132. Os livros da contabilidade flcarão depositados na séde
social da companhia ou em qualquer outro local que a dírectoría
determinar. A dírectoría, mediante uma resolução, poderá detemünar as condições e as Iímítnções com quo poderão os aceíonístas examinar os livros e as contas da companhia ou qualquer
delles : e aos acoíonistas assistirão tão Só mente os direitos nesse
sentido que lhes forem conferidos por lei ou pela citada resolução.
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;}l:ic<1., porém, eutendidoque .a.~oU!-pauhia,üm .assembloa geral
:pódo~lá _J~eso~ve!, c01,leode1';a "qualq,t~er,pessoaoua '.quae,squer
,@eB:soas ,0 ,dmclto,de,exammar.os Iívros da compnnuía e .iíelles
~Bxtt'ahir cópias.
-133. ,Na,.ass.em,blé<'Lgeral .ordínaríade oadaanno a dínectoría
~J?llesenta,tá-J1Gomp[l,nhia -nm(~ -d-emonstração da receita eae:~peza,
referente ao anuo decorrido até uma data .que .não seja rnaís de
-zecs .mezes .antes dt), reunião .da.assembloa .
134. Dessa demonstração deverão constar, devidamente ca.pitu:
âadas-aob :as·uiffet1entcs 'rubrica'): a importa.ncia,dareceita.bruta,
discriminD,ndo ·as diffel'entes "fontes,ca, 'importancia da despesa
bruta dívídída, discriminadamente, eu.í;reas -despezas-do .estabeIeoíniento, ,salal'ios e outras verbas. Todas as verbas dadespexa
que possam razoavelmente ser levadas em conta da renda daquelle
anuo serão computados de vmodo a permittir que o balanço apresentado assernbléa comprehcnda uma demonstração oxucta dos
JÚcrI'BS'C -pcrdas: ,o' no .caso de qualquer 'despez,a, ,'incorrida em um
B(Jrunno, .quepossl),,·'GoOl·oquidado, -ser: ,distr,lbuitltt !'Por ·di-:versôs
~nn-os, áim-portancia total·dever(~ S81' declarada, acompauhada da
específtcacão da -quota.dessadespeza ,que foi -lcvada',emconta 'em
ã

relação· ((8 contas do'anuo (findo.

'13S. SCl''d, apresentado a compnnhía ma assernbléa gerilOI'di-

naría dc cada anno um balançocontendo o .resumo do actlvo e pas-

sívo .da companlna c acompanhadoipelo relataria da dírcctoria

sobre.o icstado geral dos nsgocíos da companhía ea recommen-.

dação da, quantía ma hypothese) quo ~~ dírectoríaTulga dever s0r
dístrfbutílu ,H. titulo de, dividendo e tambom daquella (si houver)
flUO propõelevar a fuudo.de reserva,
1:36. Serão enviadas acadaiacclonlst.i do modo ínâtcadoma.s
adeante para a expedícãovdc wvíscs, o com sete díae completos
·{le;anteced.~nciada assembtéa supra citada.ccopías mrorcssns elo ba.Ianço, rclatorto e demonstraçãode lucros-o perdas. -"

Físcaes
1:37. As contas da, companhia serão examinadas uma voz por
anno,pelo menos, o.a sua -exactídão edo balançoveuíflcada '001'
um ou mais flscaes (baluncoadorcs juramentados), nomeados - do
modo e com as attribuiçÕ8J prescríptas nos arts. 21 a 23 da lDi
elas compauhtas, 1000, ou em qualquer ltloditlcação'logal, da

mesma.

Avisos

1,38. 'Os avisos poderão SOl' dadosa qualqueí- nocíonísra. .qucr
em pessoa, quer pelo correto, em carta franqueada dil'ig\d))',0.b
accjoníeta .no seu endereço re:gistrado.. O avisode convocácão de
uma.i1ss.em1J16u.,:eara, .oflm de r,\tificar qualquer dellberação ante1f.iomllcmtcto:llaJ.la em .resolnçãoespecíal poderá. ser dada mediante
;~ublícação pela 'ímprensa.
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138. Nenhu-m accíonísta terã direito a receber aviso, anão. ser
seu endereço dentro do Reino Unido; e o ncctonístn cujo e~d9~"
reco regfstrado não for' situado no Relno Unido poderá; medianterequerimento n01' escrípto.rpedír à companliía quefaça regi'strarum endereço dentro' do ReinoUnldo, o qual"para osftns-db expedição de avisos, será considerado oseu enIereço registrado'.
O acctonísta que.não tendo endereeoreglstrado dentrodoRelno
Lnl.lo, deixar de f<tzer reghtral' um outro'; endereço na' torma
acima, será considerado como havendo recebido todo aviso' que.for
ai1ix:Mlo na séde social da companííta e que' ahí permanecer .11e1o
espaço do 48 horas, e esse aviso será considerado-como llftycndo-·
sirlo recebido- pelo acctonísta no fim de 21 horasdepoís do haver-

TW

sido assim afflxado ,

1,10. Qualquer aviso poderá ser·dado'aos'pol..,t,'tdor:e.~'deJoa-u;.,..
telas ao portador, metlinnte annuncio na. forma abaixo índicada',
141. Todo avíso que fol' expedido pelo CorreiO'Sel\í considerado
como havendosido entregue 2.4, horas, depois debavec sido lançada,
ao Correio a carta que' o continha, c para estabelecer ,t prova de
que o avise foi expedido serã bastante pl'OVtU'- que foi lançado ao
Corroia Goralou a· qualquer cutxn.do Correio sujeita ao- dtrectorgeral elos Correios a carta.coutendoesse aviso; dirigida conveulen-:
temente.
142; Todosos avlsos que tenham.que ser annuncíados'serãc pu-blicad s no jomnj Times o noPetites.-:Afl'iches circulandona .praaça,
eem outro jornal olrculando em Minas Gerae3 t · Brazil, que.a. di ...
rc·ctorb escolher, e serão considerados dados do.diaemr qusc sanir
publicado o annunc!o ou no caso de não' sebu- clle pubtícado no
mesmo dÜ1 naquelles dons [ornaes, então no ultimo dia em que apP;\1'8Cel' publicado..
AJ'bil,'ayem

14;J. Sempre que surgir qualquer divet'geneia entro a compa,,,·
nliia c qualquer ncotontssn ou os seus respectivos representantes}.
em relaçãu (~ intel'pl'etaçãode qualquer dos <:ll'tlg03 dos, presentes
estatutos ou 11 respeito do qualquer acto Ou assumpto ou cousa.
feita ou praticada, ou quo deva SOl' feita ou pri1ticadn" ou que tenha.
deixado de ser feita ou praticada OH ainda com-refetcncla.ncs direitos c obrigações oriunda) destes cstatut..s, ou da relação existente.
entro as partes, na, fÔl"'il1,t deste", ou das lols, cu da qualquer delles,
essodivcr.rencla sora nnmo.ttatamcnte submettidaã decisão (la dous
arbitras, 'uomcando cada uma das part:s Iltigantes o sou ou um
descmpntador, quo sor{~' escolhldo pelos arbitres antes ele tomarem
conuccí mcnto da dl vergouoia a dias submetnrla; e nessas arbitragO:13 vi got'.:não <:1.13 disposições prescriptas poh 13i elo arbitragem.....
Liquidaçlio

l.,(i1.N'o (:l1W de liquidação ela companlna, o ,.toUro' oxlstenjc
pc-r-a S('.1' distribuído entre os accíonlstas, respeitadas as' disposfç'õe's
contidas mais adcante. S81'Ü, applicarla em primeiro legar ao ruem-o
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bolso aos accíonístas da- quantia. que houverem pago a titulo de en-

tradas sobre as suas respactívas acções; e no caso de sobrar qual-

quer porção do activo depois de reembolsada. aos accíonistas a ím.portancia total das entradas realizadas por alies sobre suas acções,
o saldo será distrlbuído entre os acclontstas, na proporção do valor

das entradas effectivamente realizadas sobre as suas respectivas

seções na oceasíão em que entrou a companhia em Iiquidaoão.
Fica, porém, entendido que as disposições contidas no presente ,artigo ficarão subordinadas aos direitos dos possuidores dn.quellas
acções que possam haver sido cmittldas sob condições espaciaes.
145. Sempre que o capital da eompanhía fol' dividido em
acções, algumas das quaes confiram aos seus possuidores qualquer
·preferencia na distribuição do capital no activo da companhia, e

de qualquer parte do actívo que possa ser distcíbuído em especíe,

-quer seja em virtude das disposições do art. 161 da Lei das Companhias, 1862, quer em virtude de qualquer outra dispoelçâo.,-. os
direitos dos possuidores daquellas acções que gosarem dessa preíerencla serão de obterem para distribuição entre eües aquella porção dos referidos aetívos que for designada por uma resolução
especial da ccmpanhía, ratificada por uma resolução extreor-dínaria dos possuidores das acções preferencíaes, tomada em assembléa separada elos mesmos possuidores, assembléa essa em que.deve.rão se achar presentes ou representados :porprocur~dOlle:-3 possuídores de nunca menos de metade do numero das acçoes q na gozarem daquella preferencía ; eo saldo desse actívo a, dLtl'ihlÜl' em
especíe será rateíado entre 03 domais aecionístaa na. proporção o
segundo seus direitos respectivos.
146. Precedendo autorização de urna resolução eXL1'ilo>I:n:11'ia
dos aecíonístas, qualquer porção do actívo na companhia, inclusive
as acçõcs que possuir de outras companhias, poderã s;l'!':l.toiadó
entre os accíonístas c11" cornpnnhta em especíe, ou depcsitad.t com
depositarios em beneficio dos mesmos accionístas, c a Itqutôacêo da
companhia poderá então ser encerrada e a companhia, dtssclvida,
tudo, porém, de modo a que nenhum accíonlsta seja obr-igado a receber acções gravadas com qualquer sorte de onus.
Nomes, endereços e qualtüoação dos subs cr-tp torcs

Adrien Fieux, banquatro, 4, rue Drouot, Paris.
E. Sordet, pr opríetario, 79, rue d'Amsterdam, Paris.
L. H. de L'Espée, engenheiro do minas, 170 Broadway, Xcva
Yor k,
Anthony Ireland, empregado de advogado, 58 Blenheím, lLad
Walthamstow.
A. M. Lambert, diroctor de Oompanhín Publica, O Till.'ogmorton Avenue. E. C.
Victor Thomasset, secretario de companhio. pnlJllc.t,?O Copthall
Avenue. E. C.
T. Francla Turuer-, secretario, 41 Nassington Rotl/J I IhU11r,',stBll,d~
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Datado neste dia onze de março de mil novecentos e sete.
Testemunha das assígnaturas supra:-H. H. Syms, 70, oueen
Victoria street, E. C, Advogado.
Nada mais continha o referido documento, que bem e fielmente verti do proprio original, ao qual me reporto. Em fé do
que passei a presente, que sanei com o seIlo do meu offi.cio e
asslgno nesta cidade do Rio de Janeiro aos dez de maio de
mil novecentos e sete.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 1907.-Ed. j}1ú'1·t·C!y,traductol'
publico juramentado.
DECRETO N. 6490 - DE 23 DE "AIO DE 1907
Approvaos planos e orçamentos, na ímportancia de 154:114$673
para a conatr-uccão de um arma aem-celletro e de 251:577$178
para a de um escriptorio geral sobre o ediflc!o do mesmo
ar maaem-celleir o no porte> de Maudoa ,

O Presidente da Ropublica dos Estados Unidos do llrazilt
attsndendo ao que requereu a Companhia Jiàndos HW'boU?4,
limited, devidamente representada, decreta ;
Artigo untco. Ficam approvados os planos e orçamentos
apresentados pela Companhia .ilIandos Harbour, Umitecl, e que
com este baixam, competentemente rubrícados, na ímportaneía
de 154:114$673 para a construcção de um armazem-celleíro destinado á guarda e acondicionamento de- vasilhames com liquidas e volumes de mercadortas de facil deterioração, e na de
251:577$178 para a de um edlflclo, destinado a escríptorío
geral e moradia dos directores da mesma companhia. sobre
o referido armazem-celleíro , devendo ser opportunamente 10
vada tI, conta do capital da companlua a respectiva despesa
total, na ímportancía de :105: 691$8'>1, nos termos da clausula
XVI do decreto n. 3725. de 1 de agosto de 1000, alterada
pelo de n , 6191, de 23 de outubro de 1906.
M

Rio de Janeiro, 23 de maio de 1907,

l\)O da

Repubüca ,

AI<'FONSO Ar;GUS'l'0 MOREIRA PENNA.

l11iyuel Ga!mo:t dt~ Fi» c

DECRETO N. 0491-Dg 31 DE

MAW DE

Ahnei(l(l,~

1907

Abre ao Míntaterio da Justiça e Negocies Interiores o credite extra..
ordlnarto de :1.0:0')1$456 para pagamento de diversas despesas do
Sanado Federal.

O Presidente da Republiea dos l~:)L\'d)_':i Unidos do Hl'azil,
usando da nutorízação conccdi Ju pelo decreto legislativo
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n, lô48 d~sta' data, resolve abrir ao Miuisterio, da, JustiÇS1. e NoffoQios interiores, Q credito extraordínaeío de lQ:Q51$.4!5l3, pa.ra

gc'col'rer aos seguintes pagamentos:" do 3:363$ d~: despezas

feitas,nQ senado por ocoasíão da.' apuração da; eleiçãopresídenoíal..e das solemnídades de 15 de novembro deste tIluno,(l9QQ)!;
de,·2:498$9Jô.,- das gratíücacões addíeíouaes quo, competem;" aos
empregados da, Seeretarla. do Senado e constantes: do quad~;O:

organizado de aecordo com a deliberação do mesmo Senado,de
17 da novembro do corrente anuo (1906); de 3:600$ de despesas
com a limpeza. (lo edlâcío c moveis e de salaríos de: serventes;
de 280$ dos vencimentos do um offlcial da secretaria, desde 18
de dezembro (1906), data da sua nomeação, alô 31 do
mesmo mez.; de 2561648; dos de dous eonünuos. correspondendo ao mesmo periodo ; de 38s892 do accrescimo dos do
'porteiro da secretaria, em igual pcríodo : di} 14$ do accreselmo de la % dos do ajudante desse porteiro, tambern de 18 {I,
31 ele dezembro
ruo do Janeiro, si de maio ele 1901, l{'.)O da Republica.
AFFONSO AUGUSTO 1.fOREIR,\. PE'\:'\A.

AHgusto Tavares de Istra,

DECRKW N. 6<192 -

DE

31 DE

MAIO DE

1907

Abre ao Min isherio da Justiça e Negocias Interiores o credito especíal de 5O:000,~ para auxtlíar a manutenção do Lyceu de Art,es
e. Oâlctos -desta Capital.

O Presidente da. Repubiica dos Estados Unidos do Braaí l,
usando da autorização contida. no art. 8, lett1'8, 0, da lel n. lG17,
de 30 de dezembro do anno passado, e ouvido o Tribunal do
Contas, nos termos do art. 70, § 5<>, do regulamento approvado
pelo decreto n, 2409, de 23 de dezembro de 1805,resolvo a,orle
ao Miulsterio da Justiça e N,\gocios Interiores o credito ospecíul
de 50:0008, para auxiliar a manutenção do Lycau do Artes e
Ofllcíos desta Capital, a compra da matería prima 1)<'\1'a {1,
Installação de suas offlcinas c a montagem do gnbtnetc elnphysíca c chimíca.
Rio do Janeiro, 31 de maio de 1907, Hlo da Repnblica .
AFFONSO AUGUSTO MOREmA PENi"IA,

AHgMSlo Tavares

de Lyra.
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DECRETO N. 6493 -

DE

31

DE

MAIO

DE

1907

Concede autorização á e Br as il. Railway Company s- para
funcc louun na Bepubfica .

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bl'[1,zH. atton
dendo ao que- requereu a Bt'a:>il Raihcay- Oompany, devidamente
w

representada, decreta :

Ar-tigo uuico , E' couoedida autorização 11 Brasil RaiZ-way Company vara funccionar na Rcpubliea com os estatutos que HJH'2sentou, mediante as clausulas que a. este acompanham e ficando a

mesma companhia obrfgeda ao cumprimento das tormalídades

exigidas pela Ieglslaçâo em vigor.
Rto de Janeiro, 31 de maio de 1907, H3° da Rcpublíca.

AFFO:\"SO AUGUSTO t-íOREIRA PENNA.

JIigJ.lel Calmon dH Pin e Almeida.

Olausulas que acompanham o decreto n . 6493, desta data,
I

A Bra:.;il Railu::-f/Y Company li obrigada a ter um representante
no Brazíl com plenos c Illimltados poderes para trJ..t-t,l' e dofinitivi.\.mente resolver as questões que se suscitarem qnercom o Governo,
quer com- particulares, podendo ser demandado o rccebor ettação

inicial pela companhia.
II

Todos os actos que praticar no Brazil üearão sujeitos unicamente ãs respectivas leis e regulamentos c (t jurisdicção de seus
tribunaes judícíar-íos ou ndmímetrattvos. sem que em tempo algum
possa D. referidacompanhía reclamar qualquer exccpcão fundada
em seus estatutos, cujas disposições não poderão servir de base
para qualquer reclamação concernente (t execução das obras ou

serv-iços a que ellcs se referem .
]j[

Fie:" dependente da autol'lz:'l.çZio do Governo qlmlq.uol'D.l~er-n,ção
que a companhía tenua. ele fD,zcr nos rospecttvos estatutos.
Sel·~lho-h1.\. cassada, í1 autorização par[\, funeclonar na Repub.íca,
Bi infringir e:ri:D, clausula.

IV
F'k:.J, entendido qUJ a artorízação l~ do,lIa sem prejuízo dO
acbar-se a companhia sujeita (~S disposições do direito nacíonal que

regem

1),8

soctedades anonymas.
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A infracção de qualquer das clausulas para a qual não esteja
commínada pena espacial, será punida com a multa de 1:000$ a
5:000$ a, no caso de reincidencia pela cassação da. autortzação con-

cedida pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes
clausulas.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1907.- li1iguel Caimon.
Almeida,

dt~

Pin e

Eu abaixo assignado, traductcr publico e interprete commercial juramentado da praça do Rio de Janeiro, por nomeação da Mel'itissima Junta Commorcial da Capital Federal:
Oertífíco pela presente que me foi apresentado um documento
cscripto no idioma inglez afim de o traduzir para o vernaculo, o
que assim cumpri em razão do meu offlcio e cuja traducção é a seguinte :
TRADUCÇÃO
Estado de Maine

Certificado de organizaç«o da « Brasil Railway Oornpany })

Os abaixo assignados, funccíonarios de uma corporação 01' U a...
nizada em Portland, no Estado de Maine, em uma assembléa
signatarios dos artigos de contracto da mesma, devidamente convocada e realizada no escriptorio da Corporaticn Truet Oompany, na cídade de Portland aos nove dias de novembro A. S. de mil novecentos e seis, pelo presente justificam:
1<I, o nome da aIludida corporação é Brasil Raitway Company ;
2°, os âns da alludida corporação, são:
a) sujeita ás leis em vigor na Republica do Braaíl e com licença,
autorização ou consentímento dos poderes Iegíslatívos.govemamentaes, municipaes ou outros, dentro da República do Braxil, locar.
construir, comprar, tomar de arrendamento ou em troca ou adquírir por outra fórma e montar, reparar, manter, melhorar, trabalhar e operar com qualquer força motriz, estradas de ferro, vias
ferreas e urbana-s, para o transporte de passageiros, carga, malas
expressas e outros artigos e a-lquírtr, construir, possuir, manter,
trabalhar e operar linhas teíegraphícas e telephonicas para serem
usadas em ligação ás referidas estradas de ferro ou caminhos de
ferro e por outra fôrma e ainda adquírtr, construir e possuir to.,.
dos os necessarios e convenientes desvios, trechos lateraes, glradores, estações terrnínaes, depositas de carvão, de agua e outras estações, ontcínas, depositas de carga e outros edifícios e pertences
necessaríos ou convenientes parã a perfeita operação das alludídas
estradas de ferro ou vias íerreas e de quaesquer addendas a estas-
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e ramaes e prolongamentos das mesmas e adquirir de modo legal,
direitos de viação, e terras para todos e quaesquer dos alludidos
fins; cruzar ou ligar-se com outras linhas ferreas c arrendar as
suas linhas, trechos e outros direito,') ou quaesquer delles a outras
companhias e arrendar linhas de estradas de ferro,trechos e outros
direitos de outras companhias e para todos e quaesquer dos ditos
fins a companhia poderá celebrar e fazer contractos e concessões
que entender, ficando entendido, comtudo, que esta companhia nãoconstruirá, trabalhara.nem explorará estradas ou vias rerreas ou
linhas telegraphícas ou telephonicas, bem como não auxíharã, a
acquísíção, construcção, trabalho ou exploração das mesmas nem
oocupar-se-ha de carregar ou transportar passageiros, carga ou
outras cousas quaesaucr dentro do Estado de Maine ou dentro de
qualquer outro Estado oujurísdícção qualquer. a não ser quando e
onde fór permítttdo sob as leis dos mesmos Estados.
b) dragar, ou melhorar por outra qualquer fórrna portos e
erigir e construir docas, pontes, molhes, pharôes e obras de portos
de toda a sorte em qualquer parte do mundo e executar em qualquer . parte do mundo os diversos negocios de engenharia, ooutracto e construcção em todos os seus ramos e fabrícar, comprar,
vender e negociar em casas, materíaes, ferramentas e accessoríos
quaesquer;
c) projectar, procurar, obter, extrahir pedra, minerar. moer,
calcinar, lavar, peneirar, trabalhar por meio de machínas, reduzir,
oxtrabir, refinar, curtir, amalgamar, tirar amostras, tratar', experimentar, manípuíar, preparar para o mercado, fabricar,
comprar, vender e negociai' em míneraes. metaes, substancías
mineraes e productos do toda a sorte. E, em geral, explorar
em qualquer parte do mundo, o negocio de mineração e de
compra e venda, arrendamento e negocio de terras, minas,
direitos de mineração e outros titulas de qualquer especíc ;
d) comprar tomar de arrendamento, ou em troca, alugar ou,
por outra fórma, adquirir bens moveis ou ímmoveís, direitos,
licenças ou privilegias que a companhia possa julga,ruteis 'ou
convenientes para 03 fins de seu nezocio e edificar, montai" construír, fazer, manter, melhorar, dh'igir, trabalhar, fiscalizar e
superintender ediflclos, obras, estradas. caminhos, minas, fundi..
ções, linhas de tramways ou vias terreas, roservatoríos, cneanamontes de agua, aqueductos, caos, fornos, serrarias mecanícas,
trituradores, obras hydraulica s, electrlcas, fabricas, armazena e
outras obras e conveníencías que possam parecer directa ou índírectamente conducentes a qualquer dos fins desta companhia e
construir para subsidiar ou auxiliar por qualquer outra formaou tomar parte em qualquer dessas operações. Sujeitar-se-ha
aos poderes legislativos ou governamentaes quando e onde neeessarío fôr;
e) opportunamente requerer, comprar' ou adquírír por cessão,
transferencía ou por outra qualquer fórma e exercer, executar
e gozar de qualquer disposição de lei, ordem, licença. poder,
autortdade, regalia, concessão, direito ou privilegio que qualquer
.governo ou autoridade suprema, municipal ou local ou qualquer
I
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cOl~'poraQãb ou-'outl'o_poder'publico tenha a faculdade- de.decretar;
dM)"bu,conceder' é p<liga;l\par~'-a;uxi1iar ü contribuir para qU(J"sejam
essas, leYadüs'~a',o1fêito e, lançar" mão de quaesquer dos: títulos;
ttCeõo.s: &. aetívos da-companhíapa-a. pagar: as.despezas; corrtí-íbtríc-

çõtne

gastos~nocessarios o-a-estes l'ôfOl'cntos';-

n, compyar'.- ou' ~~(luiroii'''pl)r'Outra'' fórma: o-:explórar-"qJ.1a-lçg.teroutronagocío de-fabrica- Ou outro" quo__ possa parecer 'd;- co mpanbía,

)'3n~0(~ptiYel'de' ser-convenientemente

exptcrado: elll-,Iigaç~b,'conl'-os:
negocíos-ouflns da companhia. ou que direeta. ou' tndtrcctamente}J~Teça'(lal' maior, valor ou 'bonoficÜtl', qualq uer-dós bons e.rítreítos
dncompanhía o-pagar- qualquer negocio comprado' ou adqpil'id:ü:
poressa furma' acções .dó e<t:pi-tal; títulos- c- outros empregos ~de
dinheiro desta companhía;
g) requerer, C01,\1'pI'al" ou adquírir por outra íormaqualquerc
patentes, patentes-de'invenQâo,-pormis.sõcs;liccnO-l_s, arrendamentos..
concessõcs-e-slrnllàres, conferindo um "dire-ito oxclusivo- ou não ou'
o-dtretto Itmttadodefazeruso de um-segredo ou deoutraqualqueriúfórmaçãoreferente a uma ínveneão que possn paeeeersusceptrvcr
d&'usar-s8'para'Qllru1quer-dosflns da companhia;ou cuja acquístçãoPOST52,- parecer-de -vantagem 'direota ou- indlreota para ácompanhía,
e-usar, exercer, desenvolveu ou dar' licenças' a' isso referentes 'ou
de qualquer outr.i modo tirar proveito dos bens, direitos; ínteresses,
ou Iúforrnaçõe« assím-obtídas-t
h) comprar-ou- adqutrír por' outra- forma c tomar;' 'possuir;'
vender; cecer, tranferlr, hypothecar-, empechat-, 'àÍstribuir'-como,
dividendo ou dís-or por-outraf6rmG._· qualquer das' .accõósdo cepiral-aeções, titules ou outras garantias ou certiflcados dedividas
de qualquer outra companhia. ou corporação e-promover qua.lquer
companhia 'CU~Ó3 flns-sejam drrecta ou ínúu-cetameuts oueinparte
semelhantes';),os desb companhia ou explorando negocío capas doe
ser explorado' do modo- a beneficiar' directa' ouíndírectamente: a
esta. ccmpanhlà, eemqnanto possuir- tires' acções - exorcectodos os
direitos; poderes eprlvtlegío ue propt-iedadc, inclusive o direito de.
votar com essas aeções ;
_i) ga,rantia:pol' endosso ou por outra Iõrrna. . empagamento
dó principal, e juros; dinheiros' garantidos ou rlevídos 'com- rc:mcütâ
aacções, titulas; hypothecas, onus, obrtgacõos c titulos garantídos
de-qualquer <:mtoriZll,ção on de qualquer. autorídaxlo suprema; municipal, 10011 ou outra, de p.ssoas ql~aeglU'8l".- collectivas ou não';
o 'garantir -dívídendcs sobrenoções do- capital, acções de qualquercorporação, sempre que 101' ncocssarto ou conveniente ao negocio
dá compmlna, ou -te,l(lcnta a trazer-ltre vantagens ;
)) empregare, girarcom vos dínueíros da- companhía quenão
Córmn,inlmcd:abmcnto requísítarlos, :P1.\l'[t:,s::rcmemlJl'e.gados' do
mcdó e nos-títulos que n; directoria - OtYpol'tun~trnentede~Grmimtr'
h) vender, arl'.endar ou díspôr de qualquer outra fôrma, dos
bens- o emprezasdà companhia oude. parte das mesmas pelo
preço, na especio que' a, companhia entender e especialmenteem aeções, dcbeníuree, titulas, ou títnros garantídoa de outra
companhia; cujos' fins' sejam no tcdo ou em PU1'tO sírmlares aos
desta companhía:
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de quaesquer negocias Ou propriedades adquiridos estab.ileotdos
ou explorados por esta companhia fiquem ou. sejam expostos ou
regístrados no nome ou explorados por um individuo ou. por
qualquer companhia estrangeira, ou outra constítuida ou por
constituir e na qualidade de üdeí-commíssarios ou' como agentes
ou pessoas ao serviço desta companhia ,ou em outros 'termos ou

condições convenientes ,que a .díreotoria -cntendcr SOl' de vantagem para esta companhia e geri!' osncgocíos ou chamar a sí e
explorar os' negocios dessa corporação, adquíuindo .-todas .ou
parte das acções ou tltulos ou âeõentures e outros titulas garantidos damesma e receber e distribuir como lucro ou a outro

tituloqualque1', os dividendos de juros dessas acçõos, títulos deõencures e titulas garantidos;
m) .obter.o registro e reconhecimento desta companlua em
qualquer pa.lz estrungciro e designar pessoa a.hi,clc -accôrdo.com
as leís de. cada. .um dellesv para representar- cstt companhia '0
'p;ll~a, receberempor-parte .delta, intimações (!equalquOl' processo
ou demanda;
n) .ontrar em arranjo para partilha de lucros e conununhão

de Interoscs, cooperação, risco conjuncto, eoncmsão.réciproc!1,
sociedade ou outros arranjos com .pessoa oucompanh~a. quo
explore . ou cstójarinteressada -ou em 'vias do explorar ouIuteressar,
se cmvnegocío ,ou tr<:tl1s:\cçã.o susceptivel debcncficial'.dll'Gcta
ou Tndtrectarnente a esta' companhia e tei' e adqulr-ír poroutra
forrnavacçães e titulas .garentldos dessa companhia. C vender,
possuir ..reomíttír :(;om .c :fJcm .garantía ou negociar por qualquor
outra, fôrm<:t com .as mcsrnas ;
o) ,faZ81' fusão com ([uál:luer' outra companhia cujos fins SÇ,ji1111

no todo ou e111 partB sím ilàre s aos cle.:;ta companhia;
p) fazer tudo o que possa SOl' incidente ou nOCOS8<1r10 p'1.1"<1 a
obtenção dos flns aclma ;
q) nada do quo 138 contém no presente sm-.<.i considerado como

autori;r,-aç':'ão

de umu

'cOl~pol'ação1Jancarja,

-de seguros ou de

caixa oconomtca ou companhíavde depositoon companhiavqu«
aufíraIucro s «le cmprestimo ou uso 'de -dínheí ro ou-companhia,
de .depositas , Ou corporacãopossuíudo qua'quer dos lJOUeres"l)l'O~
hibidos ás corporações tormaoas sob edísposto no capitulo 47 dos
« Revisou St<ltutes» do Estado de

jratnc.c Icís-ernondas ou adôttívas

dos mesmos.

E os .negocíos de .construcção e exploração 'de estrada;'} de
ono,uxiliopara a construcçãovdas .mosmas edoçompanhiaâe:telcgl~<1pho ode telsphone-ou .de .gaze c-'(3'ctl'icidadesó
poderão, ser explorados cmpaizes estrangeiros.e Estadoo,tcnritortos c jueisdicções que não sejam o Estado de Maíne e somente
nos paizos estrangeiros, Estados, tcrritol'ios c jUl'hUcçõ.::s cujas tets
fel'~o

o permittam.

3°1 a quantia do eapital-acçõcs é $. .'10.000.000 (quarenta milhões de dollars).
4°" a quantia do capítal-acçõesja paga e: nada.
5°',lyvdlol"Pl't1' das-acções6$ 100 (ccm dollars) cada uma,
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6'" os nomes dos possuidores das alludidas acçõcs o suas resídenctas são:
Nomes - Heeidenc las

'Vanon N. Akers, Boston, Mass
.
Clarence E. Eaton, Pcrtland, Maine ...•......•......•
Charles D. Fullerton, Portland, Maíne..•...........•.
J. R. Gritfin, Portland, Maine
.
W. F. Crummett, Portland, Maine
.
Quantüt das aeções a subscrever e por emítttr
.
1'0\"1.

Numero de
acçõea

.

2
2
2
2

3
399.989
400.000

7. o A ali udida corporação G localizada (tem séde) em Portland,
no Condado de oumberland,
8. o O numero de direetores é cinco e os seus nomes são: War~
ren N. Akers, Clarence E. Eaton, Charles D. Fullerton, J. R. Grif,
fín e W. F. Crummett.
9. o O nome do escrivão é Millard W. Baldwin e a sua resídenota Gem Portland ,
10. Os abaixo assígnados \Varren N. Akers é o presídente,
Clarence E. Ea.ton é o thesoureíro i Warren N. Akers, Clarence E_
Eaton, Charles D. Fullerton, J. R. Griflin e W. F. Crummett coustituem a maioria da alludída companhia.
Em testemunho do que firmamos o presente neste dia 9 de novembro de 1906, - 1Va1'l"en N. Akers, presidente. - ctorenoe E.
Eaton, thesoureiro , - Maioria da directorla: Wm'ren N. Akers.ctoeence E. Eaton.-Oharles D. F1,I,llerton.-J. R. Griffin.- W. F."
Crvllnmett.
Estado de Madne -

Condado de Cumberland 55.

Neste dia 9 de novembro de 1906, pessoalmente compareceram
Warl'en N. Akers, Clarence E. Eaton, Charles D. Pullerton, J. R.
Grifi1n e "'VV. F. Crummett, da, dírectoría da Brasii Rat"lway Company
C juraram que o certificado precedente verdadeiro. Perante mim
Jamee E. Manter, juiz de paz.
é

Estado de Maine

Repartição do Procurador Geral, aos 10 de novembro de 1906.
Certifico pelo presente que examinei o certificado supra e que
o mesmo se acha devidamente passado e assígnado e está conforme
ás leis e á Constituição do Estado. - ,Varre" C. Philb)'ooh, adjunto
do procurador geral.
Estado de Maine
REPARTIÇÃO DO SEORETARIO DE ESTADO

Pelo presente certifico que o certificado e documento aqui
juntos são a cópia fiel dos Registros desta Repartição.
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Em testemunho do que mandei sellai- o presente com o sa110
Estado ..
Passado sob minha a' slgnatura em Augusta neste dia 7 de
dezembro de 1906, Anna do Senhor, e, centesímo tcígesímo primeiro
daIndependencia dos Estados Unidos da America. - A. I, Brovsv.
secretario de Estado interino.
Estava o grande sello do Estado de Maine.

do

N. 3948 - ,- Estados Unidos
DEPAR'rA~IENTO

da Amer-íca

DE ES'l'ADO

Saibam todos que a presente virem que o documento aqui
annexado está sellado com o seIlo do Estado de Maíue e que o
referido sello merece inteira fé e credito.
Em testemunho do que, eu, Elíhu Root, secretario de Estado,
mandei sellar o presente com o SB110 do Departmeni af State e
assignar o meu nome pelo director geral do alludido Departamento, na cidade de Washington, neste dia 19 de dezembro
de 190G.-Elih" Root, secretario do Estado.- Por procuração, Ctias
Denby, director geral.
Estava o grande seIlo do Departament of State dos Estados
Unidos da America do Norte.
Reconheço verdadeira a firma retro de Ohas Denby.-OonsuJado
do Brazil em Nova Ycck, aos 28 de dezembro de 1906 (sobro um
sello do serviço consular do Braztl, valendo 5$000). -. Garcia t.eao,
více-consul.
Estava a chancella do Vice-Consulado Geral do Brazíl em Nova
York.
.
Reconheço verdadeira a assígnatura do Sr. Garcia, Leão, víceconsul em Nova York. (Sobre duas estampilhas do sello federal
valendo collectivamento 550 réis).
Rio de Janeiro, i de feveroiro de 1907.- Pelo director geral,
Eugenio de Abreu.

Estava a chancella do Miuisterio das Relações Exteriores do
Brazil.
CoUadas ao documento cinco estampilhas federaes valendo
collectívamente 2$100, inutilizadas na Reeebedoria do Thesouro
Federal.
Nada mais continha ou declarava o referido documento que
bem e fielmente verti do proprio original; ao qual me reporto, em
fé do que passei o presente que sello com o sélio do meu offlcio e
assígno nesta cidade do Rio de Janeiro a 1 de fevereiro de 1907.
Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 1907.-Jl1anoel de Mattos Fonseca.
Eu, abaixo assígnado, traductor publico e ínterprete commarcial juramentado da praça do Rio de Janeiro, por nomeaçãa da
Meritissima Junta Cornmercíal da Oapital Federal, certifico pela.
presente que me foi apresentado um documento escripto no idioma
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ínglez, afim de o tra.~t~ziI' para. o vernaoulo, o que assim o oumprí,
em razão do meu onlcto, e cuja traducção é a seguinte:
TRADlJCçiü
Estatutos ela Brazil Raíjway Company

Art. 1.(1 Séde dos negocies c scllc:
A séde de negocias c o esoríptorto principal da companhia no
Estado de Maine serão na cidade de Portland e scllo sorá de fórma
circular com as palavras B't'(tzil Raitway Com..p(UiY em redor da
.lJeriphoria c as p.ilavras c algarismos « Incorpoi-ada 1906 )'Taine. »
<.1,0 centro,
Art. 2.° Funccional'ios;
Os funccíonartos da companhia serão: um presídeme, um
1° vice-presidente c outros vtca-presldeutes que, opportunamente,
forem nomeados pela dírcctoría, 'um thesoureíro, um .sccretario,
um escrivão, uma dlrcctoi-ía. composta. do cinco membros, e.os
empregados subalternos que a directoria ou a commíssão executiva,
opportunamcnte. nomearem. 0$ accíonístas em sua assamblêa
aunual, elegerão ])01' cscrutlnio, dentre si, uma dircctoría.. Elegerão,
igualmente, o escrivão. A directoria em pnmctra reunião, depois
de eleito" escolherá dentre os que u,'constituem um presídenfe e
um l° vice-presidente, e tambem ,escolherá. um uhcsoureü-o o um

socretarío.: A directorla pode, opportunamcnte.inomoar outros

více-prestdeutes, porém vice-prasllcnte algum, anão 881',0 nrlmetro, necesslta ser membro da directoría. O csci-ivãoe o.seêre~
tai-lo prestarão, respectivamente juramento de nelmenteJe3eropenharem as suas funeções , Os cargos de vice-presi-Iente e.seere.tario ou thesouroiro c secretario podem SOl' exercidos pela TJ1Bsma.
pessoa, Todos esses íunccíonartos exercerão seus cargos per espaço
de um anuo e desta, data em dcantc até serem eleitos e quatíâcados
-0." seus snccessores, salvo, corntudo, Tcmoção em qualquer tempo
.:901' voto da maioria da dlrectorla ou por mníoría da, oommíssâo
executiva. Fic<1111 esceptnudoe os runcctonarios eleitos naassemblen dos slgnatai-loe do. termos de contracto.» da prímoíra
assembléa. da dlrcetoria que exercerão seus cm-gos uté a pI'i:Cl1üil>a,
assembléa aunual c desta data em deanto ate serem eleítos c
'I ua.liflc.idos os seus successoi-es.

A.l't. 3.° Renuncia, de ümccíonarlos ;
qualquer dírector, membro da commíssão cxeeutíva ou juncélonario l)otl-er[l, 'renunciar o cargo queeXBl'CC, mandando aviso
cscripto a directcrra ou ao presídeute ou secretarío c,senuG acccit.'1
<1 sua renuncia pl31<1 dírectoria "ou pelo funccíonarto a quem esse
.w tso de renuncia fôr mandado, o seu carco fic:ll'<.t vago ,
Os dicectores que oonttuuarem ou os membros dn eommissão

executiva poderãoagn-, a dcspeito deqnalquer vaga 11n. dil'edori[l;
OH,na, commissão cxeoutiva, c todos :0$ actos pra.ticadospela dh-ectcl1'ia ou pela conuntssão exeDutl:n:~cupol' qualquer di.l'(\ctO-1' QW
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membro da commissão executiva serão validos, ainda que tenha
havido vicio na e.elção ou qualificação de qualquer desses dire ..
ctores ou membros da cornmíssão executiva.
Art. 4.° Vagas:
Poderá. vagar qualquer dos cargos e serão preenchidos pela,
direetorra ou pela commíssão executiva e a pessoa escolhida para
preencher qualquer vaga occupal-a-ha pelo tempo que faltar ao
mandato do funccíonarío que veio substítuu-. Oaso esteja ausente
um runccíonano da companhia ou impossibilitado de exercer as
suas funcções, a díreetoría ou a commíssão executiva pode nomear
uma pessoa, para oocupar o seu lagar durante a ausencía ou impedimento, podendo dar a essa pessoa todas as attribuiçõcs e poderes
do subsütuído ou parte delles, como entender.
Al't. 5.° Poderes de directores :
Os bens, negocias e trausacçõos da companhia serão geridos
pela directoria que poderá praticar todos aquelles actos que a lei
não mandar que o sejam POl' fôrma especial. Sem, por qualquer
fôrma, restl'ingir por infereneía, reíerencía ou outra torma.. qualquer, a generalidade do que üea dito a..cima, a directoriu terá poderes a seu inteiro críterio para comprar quaesquer bens ou direitos e celebrar quacsquer contraetos que possam parecer vantajosos para a companhia e fixar preço a pagar pela companhia
por esses bens, direitos ou contraotos, e terá também poderes, sem
"o assenttme.ito ou voto dos accíontstas para vender, tral1sfel'Ír ou
dispôr de qualquer outr.i.. fórma, do todos ou quaesquor bens da
companhia, cmítür titulas, clebent'Ui'es ou outros titulas garantidos
da compaohiae empenhar ou vender os mesmos pelas quantias e
aos preços que, á, sua livre opinião, julgarem conveniente, e gravar, hypothecar, empenhar ou onerar de qualquer outra fÓl'.llln.. os
bens moveis e Immovoís da companhia para garantir o pagamento
desses titulas, debenturee ou outras obrigações ou dividas da. compaunía.
Al't. 6. o Commíssão oxccutíva ~
A dlrectoria da companhia, por deliberação votada. lJ81a
maioria dos dírectores, pôde designar tres ou mais director.s para
couatitutrem uma. commtssão executiva, commissão essa, que,
salvo as limitações feitts no aeto de SOl' tornada a delíberação ou
as que opportunamonte possa fazel' a dírectorta, tera e poderá
exercer todas as attribuiçães e poderes conferidos pelos presentes
estatutos, ou por lei conferidos â dírectorla na gestão dos negocies
e transaeçõcs da. cornpa.nhía Inclusive a. faculdade de permítür a
afflxação do seIlo da companhia em tojos os papeis que disso carocerem . A commí-são executiva. elegerá. dentre os seus membros,
Um presidente.
Art. 7.° Delegação de poderes ~
A directoria ou a commlssão executiva poderã, opportunamente, delegar quaesquer dos sem: poderes a; comrníssões, ruuceícnaríos, procuradores ou agentes da companhia, sujeitos aos regula-

°
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mentes quo possam ser impostos pela commtssão delegada ou pela
eomrníssão.
Art. 8." Quorum. de .dírectorcs c da commíssão executiva:
Tres directores c dons' membros davcommíssão executiva
constituirão, em cada caso, qum'um para Lratar de negocias.
Art. g. o Aetas :

A dírectoría mandará, lavrar actas de suas delíberações o
das da commíssão executiva, bem como das deliberações-dos
accionístas, e nas assembléas annuaes, ou em outra qualquer.
oecasíão em que o exigirem os accíonistas, aprescntará.um,l,
exposição do activo e passivo da, corporação c do estado dos
seus negocias.
Art. 10. Deveres do presidente:
O presidente será o principal funccionarío executivo da companhia; presidirá a todas as assembléas da dírector-ía e dos
aecíonístas e desempenhara todos os encargos que a lei manda.
incumbir ao presidente de uma companhta ,
Art. 11. Deveres de více-presídentes :
O primeiro vice-presldente terá, todos os poderes c dCSOlU-penl1ará todas as attrfbuições do presidente, quando este estiver
impedido ou na impossibilidade de o fazer, e terá mais os poderes e desempenhará as attrihüções que opportunamente lhe
forem conferidas ou Impostas pela dircctoría ou pela oommtssão
executiva. Na auseneia elo presidente e do primeiro vice-presídente de uma assembléa da. direotoria ou elos accíonístas.ipoderé
ser eleito üm presidente para dirigir os trabalhos. Todos os OU
tros vlce-presidentes, á excepção do primeiro vlce-presldentc, terão
somente os poderes e desempenbarão somente os encargos'que
lhes forem confer-idos ou impostos pela directoríu ou pela commissão executiva.
Art. 12. Deveres do escrivão:
O escrivão terá um cartorío no Estado ele Malnc e será
juramentado, conforme díspõe a lei, para o fiel cumprimento do
seus deveres. RegistraNt todos os votos e deliberaçõea dos acetoníatas da companhia e manterá um 1.11'o111vo de todos os actos
e papeis que careçam do S8r archívados em seu cartório e desempenhará quacsquor- outras fuucções que lhe possam ser impostas
pe:o presidente,pola dírectoria ou pela comrníssão executiva.
Estando ausento o escrivão de uma assembléa de accíonístas,
estes poderão nomear um escrivão tcniporarío .
Art. 13. Devores do secretario:
O secretario I3Cl'(l.t ex-olficio o escrivão da dlrectoria e da,
commíssão executiva e, como tal, lavrará as actas de todas as
reuniões da directoria e de 'todas as commíssões e dará e fal'á dístribuír todos os avisas aos acclonistas, dírectores c commíssões
da corporação. Prestará juramento de 1ielmente cumprir os seus
devores. l'cr(~ sob sua guarda o se110 da companhia e, conjunctamente com o escrivão, será o guarda de todos os archívos e
4
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registros da, companhia o desempenhara todos os outros deveres affectos a seu cargo ou que lhe possam S81' affectos pela.
dírectoriaiou pela commissão executiva, Na ausencía do seeretarío de uma assembléa de dírectorla ou da commissão executíva,
poderá ser nomeado um secretarío tempoz-arío pela. assernbléa.,
Art. 14, Devores do thesoureíro :
O thesoureiro, sujeito á dírcccâo do presidente e do více-.
presídeut-, tel'(~ a seu cargo os n tgocíoa financeiros da companhia, e ter(t sob sua guarda os dínheíros e gãrantias, á excepção
da sua própr-ia, flança, que scra guardada pelo presídeute. EUe
escriptnral'à ou man lara escrrpturar as contas da companhia em
Iívros propríos, em os quaes to las as transacções serão cuídadosamentc lançad.is, e des impenhat-ã quaosqucr outros encargos que
competirem uo seu cargo ou que a elle possam ser atíectos pela
director-la ou pela commissào executiva" Prestará fiança para o
fiel cumprimento do seus devores da forma. e da quantia, e com as
garantlas qU(}U, dírectoría ou a commissão executiva determinar.
Al't.15. Assembléa anuuil de accíonlstns :
A assembléa annual dos acelouístas, para a eleição de funccio~·
naríos c para tratar de todos os outros negados quo devem
ser SU1JIDOtlidos óÍ aascrublea. rcalize.r-se-hc á hora marcada no
aviso da. assernbléa na segunda seguuda-feh'a de novemln-o de cadp•.
armo, no escríptorío principal da cornpunhia em Maíue, Ct cxcepçãn
da do unno de 1906 que será reatizada no (tia 12 do novembro. Caso
Ui assemblea annual não sea devidamente convocada e re:t.Uz,vla,. a
dlrecturia convocará u.na asscmbléa especíal em lo.~ar dessa, e para.
trut<:tr dos assumptos quo devei-iam SOi' tratados nossa assernbléa
annual, o todas as deliberações tomadas nossa assernbléa especial
terão o mesmo valor e off'eito que se 'fossem tomadas na assernbléa
annual ,
Art. LG. Assembléa especial de accíonístas .
Serão convocadas assembtens cspecíaes <los accíonístaa pelo secretario, sempre que a du-ectorín ou o pccsídontc assim o ordenar
e mediante podido escríptc do acolouístas representando nunca
menos ele um quinto do crpítal-acções omlttidas ou a receber.
Art, 17. Q'UM'um dos accionistas :
Em cada.. a-semblca dos aceionistas deverão achar-se representados, pessoalmente ou por procuração, acctontstas possuíudo nomiai mo cíucoenti cum por cento da quantidade tohl de acções
.do capital-acções emittidas o a receber até então, par,), constituir
quo't'um j si houver numero inferior, sera opportunamente adiada.
a assem bléa ,
Art. 18, Aviso de assembléa de accíonístas:
O secretario expedirã avisos de todas as asscmbléas da acetonístas pelo correio ou mandara entregar o a viso ao accionista..
la· dias antes do fixado, 110 mínimo. para a assembléa, explíeandoa natureza dos negocies de que se pretende tratar,
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o aviso expedido por essa forma sera endereçado a cada acc.ionista para o ultimo endereço 'Ino deixou com o secretario, e cada.
aecjnntata será considerado, vara todos os otfeitos, como havendo
recebido o aviso de uma assembíéu em devido tempo, si .estivOl'
presente ou ropresontado.por Pl'OCtU'(),Oão nessa assemblca ou. -si
devolver por escrrpt» o aviso antes ou depois da assembléa.
Art. 19. Assembléa de dil'BCk.H't:s :
Realizar-se-hão assem bléa~ .regulares da. directoria nos Jogares
e nas occasíões quê a directoria determinar e não será nocessarío
expedir avisos dessas assembléas. Serão convocadas as assembléas

especíaes da directoria pelo sccrctarto, sempre que o presidente,

o prímeíro vice-presidente ou a maioria da directoria exigirem e
será dado o competente aviso dessas assembléas especíaes, porém
o acto da maioria da directoria na assembléa será valido quando
mesmo houver vicio no modo de dar o aviso dessa assembléa,
Art. 20. Assembléa da commíssão executiva:
Realizar-se-hão as assem bléas regulares da com missão ex~
ecutíva nos lagares e nas occa siões quê a commíssão determinar
e não será necessarío dar aviso dessas assembléas. As a-sembtéas
espeeíaes da commtssão executiva serão convocadas pelo socretarío, sempre que o presidente da comm-ssão executiva ou

maioria de seus membros aestm exigir e será feito o competente
nssernbléas, porém os actos da maioria d·,:, commissão executiva em qualquer assernbléa serão validos, ainda, que
tenha havido vicio no modo de fazer o aviso das assembléas.
aviso dessas

Art. 21. Vuto:

Em todas as assembléas dos accíonístas eada acclonísta.reglstra-Io terá direito a um voto pOI' aeção registrada em seu 110me.

No caso de fallecimento de um accíoutsta.poderãoios votos ser
dados por seus representantes pessoa-s, Caso um accíonísta seja
menor ou atibcta.. do das fu iuldadee mentaes, ou idiota" o seu
curador poderá votar por clle. qualqner pessoa, com o direito dó
votar em uma assetubléa, poderá íazel-o por procuracãoipnssada
nunca mais de 30 dias antes. da assembléa para a qual foi otla
expedida; esta procuração devei-a Ser archívada com o escrtvão
ou com o escrivão tenipo-arío. A procuração fica sem valor
depois de ser definttívarneute sdtuda essa assernbléa,
Art. 22. Capital e acções:
O capital-acçõcs da companhia sera de 40.000.000 dollars,
dividido em 400. (;00 aeçõos do valor ao par de 100 dollars cada
uma. Serão declarados dividcudos dos lucros liquidas aocumulados da compnunía em cada anue, sómente quando a dtrectoría,

a seu críterío, assim deter mlnnr e os possuidores de 'J..( çõessó
terão direito a div idendo retu'ado dos lucros liquidas <la. companhia em o auno e quando 0.%0 fúl' declarado pela dn-ectorta,
Art. 23. Certificado de t1.C{}0e.'5:
Cada aoeíonistaitora dírclto a um certificado específroando
o numero de aeções que possuir c esse certificado deverá ser
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assígnalado com o se110 commum da companhia c assígnado pelo
presidente ou pOI' um víeo-prcstdonto o o thesoureíro ou thcsoureiro-ajudante. Nenhum díreotor deverá assignar fórmulas em
branco c delxal-aa para serem usadas por outros nem assigual-as
sem saber o dtrcíto appare.rte que assiste ás pessoas para quem
são eHM feitas. Caso se porca ou estrague um cC:'iiftcn.do, outro
novo será feito em seu lagar, depois de provada a perda on destruíção desse, de modo evidente; será paga pelo novo certificado
a. indemnização que 11 dtrcotoría ou a commíssão executiva possa
marcar.
Art. 24-Transfcrencias de tttulos.
As acções do capital poderão f.CP eedtdas em qualquer tempo
pelos seus possuidores ou representantes Iegaos, por instrumento
escrlpto por seu próprio punho, e a companhia, por seus runccíonaros ou por seu agente de tr-anstere.iclas. tem obrigação de
transferir as acções nos livros da companhia, sempre que estas
forem cedidas por esse instrumento eserlpto. entregue ti. companhia
com o certificado representando aeções cedidas e de expedir certificado novo no nome do cedido, de acoôrdo com essa cessão, e não
será preciso procuração para autor-izar eSS:1 tranercrencte..
A companhia não ê obrigada a tomar conhecimento ou 11 reconhecer uma obrigação, onus ou eqüidade qualquer, gravando
aeções do capítal-accões ou a reconhecer uma pC8S0it qualquer corno
tendo direitos sobre ellas, a não SOl' a pessoa ou pessoas cujo nome
ou nomes constarem dos ltvros da companhia como sendo o possuidor
ou possuídores legaes das acções,
Art. 25-lVatTants de acções ordínarlas ao portador:
1) a companhia podera, ao ser-lhe entregue o certificado
de uma ou mais acções integralizadas, com a respectiva 'transferencia, ao thesoureíro da. companhia, omttttr para. cada acção
neHe especificado, um VXOTant habilitando o portador dessa acção,
e estabelecendo por meio de coupons ou 1)01' outrc fôrma o modo
de pagamento dos futuros dividendos sobre a acção ;
2) as aeções especificadas no certificado assim entregue, serão
opportunamento transferida::;, ao thesoureiro da companhia, nesta
occasíão, como âdeí-commíssra-ío dos uxirrarüs de acções e não
serão postertormento trunsfei-ldas e não será emíttídc certificado
algum para as mesmas, a não ser de accôrdo com o que aqui fica
disposto;
3) o ioarrarü poderá ser eserípto em inglez ou em trances, Sel'á
assignalado com o se110 commum da.. companhia. e asslgnado pelo
presídente ou por um vice-presídente e pelo secretario ou por um
ajudante do secretario ou por qualquer outra pessoa nomeada em
lagar do secretario pela dírectorta e somente uma aeção será
exarada em cada osarrani ;
4) si um 'warrant ou COUPOll se ra'3gar ou ficar estragado, os
directores poderão, mediante declaração de entrega deste, emittir
um outro novo em seu lagar;
5) os dlrectores, sendo-lhes provado de modo satísíactorío, que
se perdeu ou ficou destruido um 'wco"'ant ou coupon, emíttírão
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outro wan'ai.t ou coupou em Iogai- deste, pagando o portador ã;
comoanlría a mderuniz ação que for por elles estípulada,
6)' a companhia terá o direito de reconhecer o portador de um
tOCt'l'i'cwt ou coupon como tendo direito absoluto ao dívídcndo ou
quota

118119

especíücados

j

7) o portador de um

WaiTan!., a J depositar esse '1),;án'al!t no
escrlptirlo ou em outro q uatquer lO!f.<1l' q lia a d lrectorta determinar,
nunca menos <lo tros dias da assembléa da COml'HUlhU" recebera um

tichet

ou procuração, autortzando-o a

n~~;lüJtir,

votar

130:\01'001'

-btlos

os direitos elo um soclo nossa assemblõa, com respeito <L accão ()~1.
acções para as quaes o 'u:arrcl,):t OU warrants foram dcposítados, o
.depois da assembléa.. , serão devolvidos esse ~(;anant ÜUtlX!iTMlts <;,
elle ou ao portador do tic!:et ou procuradoi- contra a. d:;cIa.rnçâo ele

enu-ega dos mesmos.
No tocante a, acções especificadas em qnaesquer 'W(t"i'j'an!s
que não hajam sido deposrtados por esta fôr-ma, o the.soU1"3Jro
comparecerã, votara e exercerá todos Q.'; direitos de socío, do modo
que ficai' combínado entro elle o presidente da. compauhia :
8) si o portador do um warrant ontregal-o O pedir do modo
que a directoria dlspuzer, para SOl' rCJistl'aclo 00:1"10 accionista
ou membro com respeite á nação especificada nelle, a companhia
transíerlrã em sou nome umc das accões cr;pocifIcada':l 11') corttâcudo de acções originariamente entregue c cmittil'I,t u:n novo certífi.caalo para estas ;

°

9) a, companhío.. rodcra 110:110<11' agentes em Pü,l'L; ou ;;olhuro;:
com plenos pOdOl'DS o autoi-ídadc para fazel' tudo o quo l10.:,sf~ S91'

necessarlo para executar o tornar ofToctivas as cstípulaçõcs <."1,11terlormente exaradas, com refcrencic a lQ:f)',cmt; de acçõe s o dur
[\-08 possuidores desses viavrorüs OS dircit is c Interesses que aqui se
acham discrlm tnados.

Art. 26, A,;1:~o:
Teclas as acçôes de capital-aceües dJst,J., oo.upanhia são
emttüdaa e acedias sob a coudição expressa Gficc1nclo entendido que
não haverá responsnbíhdnde pOI' parte dos ilJcJrpomdol'cs,'ol'ganizadcres c promotores desta compu.. ntns 0'1 do qualjucr delles, sob
o pretexto de que S8 aCh1.l,111 em rdlxção flduclar-la com cllu, ou sob
o .pretexto do haverem fixado o preço a p:1ga.l'por esta comjrnnhín
por qucesqner hem por ella comprados ou nas círcumstaneias d,
não ter esta companhia 11111,1. du-ectcr'lu inf1epenc1oo.te o que não
haverá responsabílidadc nor parto dos Iucorporudores, organizadores e promotores desta êompa,lhia ou de qu iljucr delles, prOVGniente ou de qual.ruer modo resultante lia venda e tl'an:':\fc1'8nch
a ella feit~), desses be.is.
E flca expresso e entendido que todo o Iuncclouurlo presenteou
"futuro ou accíonísm desta. companhia deve c terá de dar o seu
assentimento para os termos, e.mdíções e circumstaucías mediante
as quaes esses bens foram ou hão de ser comprados ou adquiridos
pela cumpanhía, conformo fie:1 dito aetma.
Art. 27, Emenda.. dos estatutos:
Estes estatutos poderão ser alterados, emendados ou rejeitados

por votação de accíonístas pcssuíudo, no minimo, cincoenta e um
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por cento do capltal-acçães emíttido c a receber em uma, assembleo
ánnual ou om uma assembloa especial devidamente convocada

para esse fim.

Eu, Rcbert B. C,Isgl'OVC, secretario da Brazil Railway Com-

pany, corpoi-acão de Maina, pelo presente certifleo que o documento CJCl'i1)to aqu l aunoxo, (cue se pretende ser uma cópia dos

estatutos ol'igitLOS da Bm:At Rai!lçay COlJt}Jany, corporacão do
Maine, votartos na assernbléa do ol'ga\1iy,''1ção da altudrda companhla., l'ea.lizada, em 9 do novembro de 1006; do anuo do Senhor, 6
copía fiel o authcutlca em palavras o nJga.:r'lsno.3 dos estatutos

orlgínaes, o quo attesto.

Em testemunho do que, firmei a presente, quo sclloi com o
80110 dl1 Brasil Uaif.tcay COmpai'lij, em Boston, Massacnussetts, neste
dia dons do janeiro de 1907.-Bobej·t E. 00S01'01)8, socretarlo,
Esta..'a o 80110 da Brccsit Railway

COiJljl(~ny.

Estado de :r.'.:íassachussetts Suffolk-c-Sfã

Aos tres dias do janeiro de 1907, pessoalmente C0U1p:1Pcceu Roh81't E. Cosr rove. de mim. pessoalmente conhecido c que sei ser
devidamente qualifloarlo c agindo como secretario da, B)'(~::;-il Rail~ca!J COJnjlany, o qual jura SOl' V01'(1<"1(1011'O o precedente cer-tificado
1)01' 0110 asslguado c:n mlnhn Pl'cscnça.-Stephen E. Young, tabelHão publico.
Esta,va (l" chancella do ulludldo hhc~lião.
Rcoouheço vcrJadeira a. assigüatn1'a supra do Stcphen K
Young, notario publico neste E::r:.<:do de Massachussetts.
E pac-a constar ando convier, r~ pedido do) mesmo, passei o presente quo vao pormim assixna.;c 8 soltado com o sello deste ViceConsulado do Braxll e:n Boston, aos <1 de j.vneu-o de 1937. -,- Jayme
J1fachay d'.A!meida, vloe-eonsul .
Estava a. chance lla do vtce-Consulcdo do Bruzil em Bastou,
EStEl"V11111 trcs estampilhas do so110 c.insulac do Braz.ll, valendo
collectivarucnto 5$, devidamente inuttllzudas. Co11a(1<:l.. <10 documental uma. ,c:3tanlpillut do se110 rsderai, valendo 3B, devidamente ínutílíaada na Recebedoria do TlJOSOUl'O,
.

Reconheço verdadeira .a assígnatuca do Sr. Jayme Mackay
de Almeida, vicc-consul em HOJton (sobro duas estampilhas do
so110 federal, valendo collec.í vamente 550 reís).
Rio do Janeiro, St de janeiro do 1007. - Pelo directer geral,
Et(genio. de Abi'eu.

Estava a chancella do 1iinistel'io das Relações Exteriores do
Brazil.
Nada mais continha ou declarava o referido documento, que
bem c fielmente verti do proprío original, ao qual me reporto.
Em fé do que, passei o presente qno 80110 com o sello do meu
otâcío e assigno nesta, cidade do Rio de Janeiro) aos 31 de janeiro
de 1907.
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 19)7. - Manoel de Mattos
Foeeec«,
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DECRETO N. 6494 -

DE

31 Dl'

"AIO DE

1907

Abre ao Minisberio de Industrta , Vioção e Obras Pubtícce o credito

de 100:000$ para p rcmovevna Capital da República uma expostcão nacional agr-ícola, industrial, pastoril e de artes Jiberaes,
no anno d o i 908.

o Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazíl,
usando da autorização constante do n. l,lettra 8, do art. 35
da 10\ n. 1617, de 30 de dezembro de 1906, decreta :
Artigo uníco. Fica aberto ao Ministerio da, índustría,
Viação e Obras Publicas o credito de 100:000$ para promover
na Capital da República uma exposição nacional agrícola, índustrial, pastoril c de artes liberaes no anno do 1908.
Rio eleJaneiro, 31 de maio de 1907. 190 da Republlea,
AFFONSO AUGUSTO :MOREIRA PENNA.

Miguel Calmon dM Pin e Almeida.

DECRETO N. 6495 -

DE

3l

De MAIO DE

1907

Ahre ao Mlntsterío da Industrial Via~ão e Obras Publicas o credito
de 60:000$ destinado a auxiliar o museu commerclal, fundado
pela Academiado Commerelo do Rio de Janeiro.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braztl ,
usando da autorização conferida pelo art. 36 da lei n. 1617.
de 30 de dezembro ultimo, que revigorou o art, 17 da lei
n. 1453, de 30 de dezembro de 1905, na parte referente ao
n. XLiI do art. 17 da lei n , 1145, de 31 de dezembro de 1903,
decreta:
Artigo uníco, Fica aberto ao Ministerio da Industria,
Viação e Obras Publicas o credito de 60:000$ destinado a
auxiliar, no corrente exercício de 1907" o museu eommercíal,
fundado peia Academia Commercíal do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1907, 19' da Republiea.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

lk8gueZ Calnwn du Pin e Almeida.
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Exm , Sr , Presidente da. Republtca - A remodelação udmínís..·
trativa.. da Marinha foi um dos pontos fndíeatlos pela solicita.

attenção de V. Ex. no conjuncto das medidas julgadas ncces-:
sarjas, no interesse da efücíencia o da economia dos dUfereote3

>

serviços uavaes.
Desde muito tempo, o appa.relho de admlúisti'ação da. Mai-íuha,
adstrlcto a, normas antiquadtl.S e ser-vido POi' processos Inoompa-

tíveta com as exigencias de uma moderna organização naval, secaracteríza 1)01> uma accentuada fn.lta da, unidade e da cohesão indíspensaveis ao bom funccionamento do qualquer systerna.

Multes dos seus órgãos, superrluos e inadequados, apenas
servem para complicar- a. marcha administrativa, retardando a
execução dos diiferentos serviços e impedindo a acção necessaría
de uma boa fiscalização. De dous grandes vicias principalmente
se reseato DUe, tem a pratica demonstrado: as attríbuições.
admínístr-atlvas de que se acha investido, erroneamente, o Estado
Maior da Armada, com prejuízo de suas funcções militares,
e a defeituosa c incompleta composição da Seccetaria de Estado.
O Estado Maior da Armada, a quem deve competir 11 do-eooão
das forças promptas e tudo o que ,<:;e refere (I. applícação o á

utilização immediata dos meles de acção, é dlstrahído de suas

funcções müítares para occupar-sc de assumptos 1301" sua natureza
alheios de todo á sua Intervenção e d,~ exclusiva c..mpetencía do

Ministro.
Resulta. dahi uma complicação desnecesaaria ao andamento
dos diversos assumptos, com prejuízo da promptídão das soluções,
tão necessaría ás cousas militares, e quo tolhe ou entorpece a aeção
da autoridade superior do Ministro, sempre tardíamente ou íncompletamente informado do quo vae occorrendo,

Este não dispõe, na Secretaria de Estado, dos elementos que o
habilitem a informar-se e conhecer dos díffer-entes assumptos
technicos que pendem de sua decisão, nem dos meios de exercer
uma acção prornpta e efficaz sobre a marcha geral dos serviços,
de cuja execução é elle, entretanto, responsavet perante o Chefe
da Nação.
As informações q ue lhe são fornecidas são necessariamente in..
completas e deficientes, pela auscncía de conhecimentos profissio-·
naes dos funccionarios civis de que se compõe exclusivamente a secretaria, aos quaes compete formulai-as.
Para supprír essa. deftcíencía e serem devidamente ínformados, são os papeis remettidos successtvamente a varias repartições fóra da Secretaria, para onde voltam novamente, após umalonga peregrinação, para serem por fim apresentados ao Ministro.
E

uma, vez despachados e determinadas as providencias oon,...,·

cernentes a cada, caso, passam os papeis a percorrer uma nova
longa série de tramites, cuja malha intrincada entíbía o vigor das.

acres
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decisões ooust.ituc uma verdadeira barreira insuperavel <L verificação da execução conveniente das ordens emanadas do Ministro

e torna fal.laz a apuracão das responsabilidades pela ímpossíbílídado de uma fiscalização efllcaz .

O Mlnjsu-o está, pois, desta Iórma, como que isolado em sua
repartição, alheiado do modo pelo qual vão sendo conduzidos os
sorvíços, tCIV.lO a mais insignlücaute das [mas decisõer na dependencia de todo um p1'o08830 de Informação, expedição c execução
moroso ou incompleto, muitas vezes, a cargo de ernpregudos subal-

temos c som competcncír, tcohuioa. quo annulla (1, acção de sua
iniciativa, retarda ,1, l'eédiz:'lÇão da:; providencias restringindo a
utilidade dos seus effoit:.is, desdobra excesslvamente (t devolução clu
responsabilidade tornando-a illusor-ía, ímposstbüíta.« flscallzução e
gravo. os cofres públicos.
Não ü mais sntísmctcría a, organização das l'cT,Hu'tiçães dependentes da Secretaria, de I<;stado, excepção feita (h Contador-ia.
A Oontadoria, feitas ligeiras modíücações, satisfaz [l,OS flns para
que foi rnstrtuída.
O D1aSmO não é possivol dizer do Conselho Naval , Organizado
como se acha presentemente, cl!o não corresponde ainda, na medida.

necessarla,

.10

caracter elevado elo obiecto quo visa sua existencla,

pela auscncia em suas deliberações elo contingente precioso que a
ellas traria a experíencta de todos os offlcíaes genera,cs da classe
aetíva da armada.
A organizaçào dos arsenae. por íalt 'i de unidade de vistas
entre a direcção techntca e ~1, adrn inístrattva; pela Jrrespoaaábilidade

dos S~;U3 funooíonaríos: pela complicação do systema de cscrípturação adoptado: pela morosí.Iadc de acquisição do material de
consumo preciso aos seus trabalhos, 0, sobretudo, pGIOH processos
inadequados da. formação, conservação C aproveitamento do seu
pessoal, não permítte que nclles ~:c obtenha uma prcduccão
de trabalho COnlIJ0I18adol'a da avultada despesa neceasartn I.LSUa
manutenção.
O Commíssartado Geral du, Armada é uma repartição suparflua
e, tntetraments díspensavel , podendo suas funcções SOl' ati;rilmhlas
ao Arsenal ,
As capitanias do portos não toem os seus serviços organizados
de modo <1 permittir 'lima melhor arrecadação e UI1HL mais .prol'npttt
fiscalização (1<." reeeita, nem a assegurar ao commercio e. {L navegação a protccção a que clle s teem direito C esta no interesse do
Governo dispensar-lhes amplamente:
E' necessarío reorganizal-as, moldando-as <:t feição das exísten-.
tes nas prínctpaes marinhas estrangeiras, extinguindo os serviços
supertl lIOS, _estabelecendo Das repartições quo lhes são annexas uma
melhor dístrlbníeão de responsabilidade e assegurando uma físcalízação mais perfeita e mais rapída.
A Carta Mar itima, não obstante o desenvolvimento do seu
serviço meteorologlco, não se ach..1. organizada de modoa prestar
á navegação dos nossos mares e costas os serviços que lhoestão
assignalados em uma moderna organização naval.
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Enulm, o despcrdic!c de tempo, <1 morosidade da marcha
a tmtntstratíva, 11 confusão das attríbuíçõss, a dlfflouldade naapuração ela responsabilidade, a defícíencla da üscalízação, o, em geral,
os moldes acanhados e rotineiros de todos os serviços, taes são,
Exm , Sr. Presidente, as feições predominantes na actual organização da.s reparíiçõe , deste l\Jini~~teri().
Reorgan 'zal-as de modo a cbtee no runcctonamento 1101'1)W,1 do
nosso orga.ulsrno lLV,Ü o maior »nrovcttemento dos recursos que
dc'spcndemos, suppr: mindo as delongas, assegurando a promptldão
nu execução c Iucilitan.!o unia flsca.liznçâo t:w completa quanto
possível, constitue o cbjecto das rcrcr-mas que tenho a honra de
submetter ao elevado crrtcr:o de V. Ex.

Organizar a geceetar-íu de fstt't,'.lo c o Gabíuete do Mlnisu-o,
nellos reunindo os elementos ncccesartos à elucidação c ao estudo
do s diversos assumptos du pasta c assegurar a acção rápida do Ministro em. tortos os r<1ll1OS da administração i rcforç.tr a acção
m ili tar do Estado Maior da Armada, dando-lhe as attrtbutcões do
nm commando em chefe, concentrando sua attcnção no que diz
respeito ás questões do mobiltzação, direcçào e utilização das forcas
prornptas, sua. düiclPlina e instt'ueçâo : distrilmjçào da justiÇ;)J míJítar. preparo dos eleucntos indispensavets á etãctencta de nossa
acção marltima; transformar o Conselho Naval em Almirautado
com as Iunr-çõcs quo nas demais nuu'Juhas preenchem as instítuiçõo;; dessa categor-ia e naturez i tornando-o lEU auxiliar precioso da [,t-dmini.-ot.l'.1çio; estabelecer nos arscnaes a acção cumbínada da direcçáo admtntstra tlva c do, d.irccçàc tacluuca para a
nacss-r.a dísorimínação ([".8 responsabilidades c augmentar ", };)1'0(~UCÇQO, facilitando ,1 oxceüçào dcs trabalhos e dando melhor aprcveitamento ;:L mão do obra, i converter ,~ H.clJartIção da Carta ~\Iari
Uma em uma secção scientíflca, C::qHZ de prestar rcacs sorvío..s â
navegação do nosso Iittoral : regularixar os serviços das capítanias
dos portos, de accórdo com as actuaes necessidades da navegacão
e elo ccmrnercio, são, l.xm . SI'. Presidente, as medidas que julgo
melhor concorrerão . para ê1"ttingir os objecttvos visados pela
admlnístrnçâc do V. Ex. 110 (f'J0 respoua aos negoeics da àlarlnha.
O systema das inspcctorias autonomas o índepundentes entre
si) du-ectamente subordinadas ao vtlnlstro, dara Ú 110SS,'l, admínís'traçáol1".tval uma grande elasticidade de accão, que ella não
1)CSS1Ie presentemente, proporclcnando ao Ministro os moias de
uma informação raptda c completa c assegurando uma prompta
execução a todos os serviços, cuja í1scn,lizaoão se tornara então facll
de exercer, gracne ú autonomia prevalecente entre elles e á clara
discrimina..ção das responsabilidades que dalle, resultam.
O Gabinete do i\Iinistro, composto de ofílclaes do quadro activo
da Armada, será o traço de ligação entre elle e as diversas ínspectorías ; delíe c, portanto, do proprro j\1ini.'3tro, partlrã a impulsão
que oommunicarã aos pontos extremos do organismo naval o pensamento da admiuístrução aupor-íor, não alterado pelas interpretações erroneas a que esta elle presentemente sujeito nos díffe:rentes e successlvos estagies que é forçado <.1., soürer até concretiza-r-se no acto da execução.
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Urna directorta de expediente consf.ltun-ã o vehículo por onde
eheearão uo Gabinete do Ministro os papeis provenientes das diver~a<; tnspectorlaa ou de outros minísterios ou reparttções , EUa
se encanogal'â de sua recopção c expedição, segundo a fórma
mats convenlense e prompta .
As ínspcctorías, em numero de sete, designadas respectivamente pcta.s denominações de Inspectorin de Marinha, Inspcctorla
de Engenharia, Inspecturia de Portos e Costas, Inspectoría de Na.."
vegacão, Iuspectoria do Machinas, lnspectoría de Fazenda, Inspectoría do Saúde, terão a seu CIl,.l'gJ os dtffereutes serviços ora, attrt}JUiU03 no todo ou 0111 parto ou repartídos entro si ás secções do
Estado Maior da. Armada, ~t Carta Mai-itlrna, 6,.., Capitanias dos
Portos e ao Arsenal.
O Estado Maior- da, Armada ficará então desonerado da multiplícídade dos serviços de caracter administrativo quo viciam sua
íuncção característíea dísn-ahtndo-o da preparação e dtrccção das
forças postas pela administração em condições de emprego ímmedíato.
Passará elle a exercer exclusi vamentc, como convêm, o
eommando em chefe dessas forças, com a suponntendenoía de tolos
os servlços subsidiarias de que elle necessita para tornar-se enicaz,
como sejam a conservação de sua cüícieneía, a. sua disciplina, fi,
sua ínstrucção, o serviço de mobítização, e o estudo e preparo (los
schemas tactícos c estrategícos que melhor convenham {t effuctivídade da. nossa defesa marítlma, mas sem as demasias de uma
índependencia de acção contrar-ia á lettra da Constituição da Republíea c ao espírtto do nosso systema de governo,
Oollocado á testa da força organíeada, o Estado Maior da Ar»
mada represent trá o orgão do movimento, cuja acção se desdobrará sem ímpecühos sob a impulsão dírecta do Governo e segundo
a oríentação que por este lhe for indicada.
A' Inspectoria de Marinha, présídtda por um ofâclal general do
Corpo da Armada e composta por offlclaes de marinha de varias
patentes, competíra todo o serviço relativo ,t organízaeão, movimentação! distribuição e economia dos navios, corpos, escolas de
aprendize: marinheiros e estabelccímentos da Mar-inha, serviço
esse que pela aetual orgauízação é exercido simultaneamente ou
alternadamente, e sempre com doploravel confusão, pelo Ministro,
pelo chefe do Estado Maior- da Armada, pelo ínspeetor do Arsenal,
pelo chefe da Repartíção da Carta Maríttma, e até pelos simples
óommandantes de flotilhas, com grave prejuízo da boa ordem e da.
effectívldade das medidas.
A Inspectoria de Engenharia constituirá, na Secretaria, de
Estado, o elemento techníco, de cujo concurso o Ministro não pode
"prescindir para o estudo das questões technico-militares e para a.
superíntendencía do trabalho dos arsenaes.
O serviço das capitanias dos portos, desenvolvídos como o
exigem os progressos do 110SS0 eommercío mar-ítimo e da nossa
navegação, passará a ser superíntendído pela Inspectoria -dos
Portos E Costas.
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Todos os serviços aclentiâcos a cargo da Mat-iuha, de evidente
utilidade á segurança das nossas communícações marítimas e ao
estudo do nosso Jíttoral, ficarão a cargo da. Inspectoría de
Navegação.
As Inspectortas de Machinas, Fazenda o sauuc conservarão
as mesmas attríbuíções, instituindo-se na Inspaotcr-ia de Fazencla
uma eeoção de fiscalização das despezas e das 'contas.
O serviço ora a cargo do Commíssaníado pass,w;t a ser
executado na parte relativa ao material pelo ./I..rseual, onde
serão creados deposítos para suppr-Imento dos na vias, corpos e
estabelecimentos da Marinha.
O Conselho Naval sera transformado em um conselho de ofíícíaes generaes da classe activa da Armada, couetltuuulo, sob a
denomtnação de Almirantado, uma instituição de elevada categoria e de grande ascendencía moral, onde a administração
encontrará o precioso concurso da experieneia e da capacidade
dos chefes da Marinha para auxiliai-a na solução das questões
onda se acham envolvidos os interesses supremos du dMesa do
paiz e na interpretação dos casos passíveis de uma mais mínuctosa elucidação.
Eis, Exm , Si'. Presidente, o conjuncto elas t'c ,1 ,.:H3 que o
exame attento do i processes de nossa adrnlnístraçáo n \;í .i! .:) a
verificação do seu runcclonamento defeituoso me su:!garh'am corno
Indjspensavela para modelar este departamento tio Governo, ;::.3gunuo
a orientação quo V. Ex. resolveu imprimir aos negocias cubllcoa.
Pela comparação entre os schernas graphlcos junto offerecídos ao exame de V. Ex., se veelflcarã a, grande s.mplíücacão
íntroduzrda no mecanismo da admínístração 'da ivL.tl'inhil,.
Essas retormas polem SCl' levada) a effelto, l'p,gl)eita.dos os
direitos adquh-idos dos tunccíonartos actualmentc em exercício,
com uma dimíuuíçxo ünmcdin,t't de despeza, que dentro de algum
tempo produzirá uma economia de mais de IOO:OOO~OOOO.
As vantagens resultantes de sua applicação pal',b ;.1, eiliclencia
e economia do siservíços navaes são tão evidentes e W,O conaldei-aveis, que mantenho a sincera convicção de que e.las merecerão
do esclarecido .e experimentado esptríto do V. Ex. a apprcvação
que respeitosamente solicito.

Rio de Janelro, 3,') de maio de 1907.'- Aleeands-ino Farta de
A.leiie/li".

DECRETO N. ({.J90 Reol'g:nllZ:l

o

o

DE

5

DE J"r.JNHO DE

Conselho N~YaJ, t.raneformando-o
do Almirantado.

1007
em

Conselho

Presidente da República dO$Estatlos Unidos (lo, Brazfl ,
,ui:..P,n. 13,
Iettra b, da lei n, ltH7, de 30 de dezembro de lUO!.\; r0301va
u,s(lud,) da autorlzação que lhe f,)i conf..n-ída pelo

ACTOS

090

no

PODEg EXECUTIVO

mandar adoptar o regulamento sue a este acompanha, ass~gr:ado
pelo contra-almirante Alexandrtno Fat-ia. de Alencar, l\11UlStl'O
de Estado da Marinha.• transformando o Conselho Naval em Cün~
selho elo Almirantado.
Rio de Janeiro, 5 de junho de 1907, 10° da. Republica ,
AFFONSO AuGUSTO r.'1oagIRA PENNA.

Alexandrino Faria de A.lenca"..
][{',egula11.:nento para o Conselho do Ahnirnn...
t,ado" a <;fll'!le se a-ee'ec-e o decreto n. 649$.!'_
desta <elata
TITULO I

Organização do Conselho do Almirantado
CAPITULO I
CO~STITU!ÇÃO E FIU DO CONSELHO

Art. L O Conselho N,VVJJ, crcado pela lei n. 8\H, ele 23 dE)
novembro de 1856, 'fica convertido em Conselho do Almirantado
com as attrlbuíções do presente regulamento.
Art. 2.° O Conselho do Almirantado é o orgão consultivo do
Ministerio da Marinha em todos os assumptos referentes á marinha
de guerra e ti. marinha mercante e como tal se pronunciará por
ordem do respectivo Ministro.
.
Art. 3.° O Conselho do Almtrantado se comporá dos ofücíaes
generaes da actrva do Corpo da Armada, quer estejam no desempenha do commtssõcs qU81> estejam em díspontbílídade,
Art. 4.° Nn, situação de reserva ou inactividade, os offíclaes
goneraes não farão parte do Conselho do Almirantado.
par-agrapho unico. O mesmo se dn.râ com os contra-almirantesgraduados, que só poderão t01U(\r parte nos trabalhos do Conselho do
Almirantado si na occasião estiverem desempenhando comrníssão
privativa de general effectivo.
Art. 5.° Som voto deliberativo, quando o objecto a tratar for de
alta relevancta, poderá o conselho convidar para emíttírem juizo
os chefes das repartições de marinha ou mesmo profíssíonaes de
qualquer categoria, convite que será feito dtrectamente pelo vlcepresidente do conselho.
Art. 6. o Fará parte do Conselho do Almirantado, como secretario do mesmo Conselho, jllrisperíto notavel, diplomado por alguma,
(I
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das faculdades du Republlca, ao qual serão conferidas as honras de
capitão de mar e guerra ; exercendo também i1S runcções de consultor jurldíco do Ministei-io da Marinha.
Art. 7,11 O Conselho do Almirantado ser(t presidido pelo Mínistro da Marlnha e o vice-presidente será o l11iÜS antigo dos almírantes da activa do Corpo da Armarla ; na falta, porém, desses
generaes, será essa prcsidencía occupada pelo mais graduado dentre
os que se acharem presentes.
CAPITULO II
CONVOCAÇÃO DO co~sELrro

Art. 8.°0 Conselho do Almiruutado se reunira ordinariamente uma vez por semana ou exn-aordínaríamente, quando O
Ministro da Marlnba julgue conveniente convocal-o ,
Art. 0.° A convocação do C011se1ho do Almirantado será feita
em nome do Mlnístro da Marínha, pelo seu chefe de gabinete, com
uma, antecedencía de 48 horas, pelo menos, salvo caso de urgencía,
e por memoJ'cmd'U'in especial em quo eapecíücare em substancia o
objccto sobre o qual o conselho tiver ele emittir parecer.
Art. 10. Com a mesma antecedcncta do artigo anterior, serão
enviados ao Conselho do Almirantado os papeis referentes ao
assumpto do parecer, afim de que, pela respectlva secretaria,
sejam feitos tantos extrnctos dos mesmos quantos forem os membros
do Conselho.
Paragrapho umco. Ratos extractos que deverão SOl' impressos
pelos processos daetylographicos c distribuídos pelos membros do
conselho presentes, concluirão sempre pelo quest ionar!o a resolverTITULO II

Jua-ísdicção do Conselho do Almirantado

CAPITULO III
A 'l'TRlBUIÇÕES

no

COi\SELHO

.Al't. 11. O Conselho do Almirantado em suas reuniões semanaes
oceupar-se-ha do estudo das questões que lhe forem sujeitas peloMinistro da Marinha e de todas as outras de que o exame lhe conipetír por determinação especial do presente regulamento.
Art. 12. Quando julgar de conveníencía para o interesse dos
serviços da armada, o Ministro da Marinha poderá ouvir o Conselho
do Almirantado no fI no disser respeito:
1°, à legislação) normas da admínístrucão e organlzacão da
marinha. nacional;
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2El â orientação da política maritima, de- aecôrdo com a
lJ?olitic~ ceral do paiz, que no Conselho será ínterpretada.pelo

Ministro âe Estado da Marinha;
3°) aos prcjectoa de orçamento ode fixação de força annualmente submettidos á approvação do Congresso;
4<:1, ao estabelecimento do programma naval, escolha, deter.minação dos caraetcrístícos, e limitação do numero das unidades
componentes desse programma ;
5El) á dtrccção, utilização müítar e mobilização da força naval;
6El, á organização dos planos de campanha em caso de guerra
internacional ou com moção intestina;
7°, aos portos militares, pontos de apoio e arsenaes, com
bases de operações o -de munictamento aos navios da armada j
8', ao funccionamento industrial e admtntstratívo dos ar-

.senaes ;

9 El, ás reparações e baixas dos na vias em serviço;
lO, á construcção, alienação ou acquíslção de arsenaes, diques,

.mortonas, sanatorlos ou de quaesquer outros estabelecimentos de
propriedade do Minísterlo da Marinha;
l l , à conveniencía da acq uísíção de terrenos, ilhas, predíos,

oülcínas, estradas, combusüvels, aguas, apparelhos e quaesqucr
inventos utels ao serviço da marinha;
12, ú. convenícncla, em 1501'111, da alienação dos bens moveis
ou immoveis pntoncentes ao Ministecio da Marinha j
13, a fornecimento, contractos, índemnízações, coneurrencías
'o multas;
14, á contabilidide, arrecadação, físcallzação e distribuição
do material o dos dinheiros despendidos em todos os serviços da

marlnha :

15, a' conâíctos de jurlsdicção entre autoridades de marinha ou
entre estas e as de outros mtnísteríos e dos Fstado s ;
16, à organização dos Sn-víços teohnícos correspondentes ãs
diü'erentea especialidades estudadas na marínha ;
17, j, ínstruccão superior, technica e profissional precisa ao
preparo de todo p8380al da armado, ;
18, 6, ornanizaeão do íttncrartc das expedições, dos cruzeiros,
das viagens de ínstrucção o de quaesquei- outras viagens determinadas pelo Governo;
10, <."1. legislação da marinha mercante;
20, ao conteúdo das Ol'dOn!111çaS pai-a o serviço da, armada, ;
21, aos projeotos de regulamentos dos diversos ramos tia.
administra(~ão da marinha.
Art. 13. Com as informações das repartições competentes o
'Conselho do Almirantado devorá sempre organizar a listatr'iplice
para promoção por merecimento de oütoíaes do corpo da armada
e classes annexas e dar p:WÚC.~l· escripto e em forma de consulta no
que versar sobro:
.
lo, refot-ma, reserva, inactívídade, reversão ou graduação
de ofllcíal da armada, ou classes annexas ;
2°, reclamações de promoção ou antiguidade formuladas por
o.Ilciues da armada ou classes annexas ;
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,30, promoção por autiguidade de o.lícíacs superiores e subalternos da armada e classes annexas ;
4°, contagem de tempo para antiguidade ou l'ofo.rma-do
pessoal da arrnad a ;
5'\ alistamento, sorteio, engajamento, baixa, transferencia,
reforma" fardamento, espolio c vencimentos dos inferiores e praças
de pret ;
6°, concurso, demissão. promoção, penalidades, permuta e
vencímentos dos orúcíaes inferiores da armada ;
7°, Inclusão, eliminação. licenças c vencimentos dos infe-dores e praças asyladas ;
8°, concurso, accesso, permuta, remoção, aposentadoria,
demissão, penalidade, vencimentos, licenças c tempo de serviço «los
íuneclonai-ios civis e operarias;
gll, montepio milítar dos: funcclonarlos civis 2 operarros i
10, licenças, vencímentos civis ou militares, impostos Bl11 gm~al ;
11, gr<1tificaçÕBs pecuníarías, premias c quaesquer reccmpensas ao pessoal da armada j
12, perdão, commutaeão ou miuoracão de penas a03 oütcíaes
da arruada ou classes annexas ;
13" perdão, commutação ou mínoração de penas a. oHld<.l'JCS
inferiores, praças dos corpos da marinha e seus assemelhados ;
14, valor elos inqnol'itos miliCD,1'8S e meríto do ínquerito ou
;)1\)(;0880 administrativo atUnente a runccronarto civil;
15, csclarecimsntos I.t Justiça li'edol'al c Iocal p1u'a a defesa
dos díreitos e ínteresses da Uniã-o em pleitos forenses;
16, conhccímento das "r)l'CS(~S l1l<u'ltimas em caso de, guel.'l'f1"
';ulg'l,ndo-as boas ou mas C0:11 a remossa.dos papeis, quandojulgadas
boas, ao Juizo Fedol'al,yll,ra a, distribuição e Iíquídacõo das mesmas
pelos respectivos apresndoi-es ;
11, attríbuições das capitanias, i.luminação do littoral~ 11-y..
drographía e meteorologia ;
18, pra rícagcm li Vi'O, P01' assoclação ou esüpendíada pela
União;
19~ cabosagemc avarlas. pesca o collisõos no mar ou nos rios.
Art. 14. O Conselho do Almh-antadc, por iniciativa propria,
poder"t suggern: ao Ministl'o da j"Iarinha a adopção de qualquer
medido.. de relevancía para a administração da armada.

OAPITULO IV
INSPECçiÕES DO CONSELllO

:\.rt. 15. Além das attribulções deste regulamento, os membros
do Conselho do Almírantado, quando o Mlnístro da Marinha julgue
de conveniencla , poderão, e\11 tal qua.lldade, ser empregados nas
inspecçõcs de estabclecímentos e COflJOS da marinha.
Art. 16. Esta:; inspecções serão detcrmíuadas por aviso e
nomeação do Mínlstro da M;~rinha, que as commetterã a um ou meís
membros do conselho, conformo a natureza- e a ímportaaeía cll\q
serviços que elles tenham de desempenhar,
Executlvc -1007
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Inspeccõcs t eem por fim examinar'
ordens c regulamentos dados aos
corpos e estabelecimentos (ln. marinha toem sido executados com
pontualidad.o e escrupuloso cuidado.
§ 2.° SI estas ltlSt!'UCÇOO'\ ordens e l'egnhuucntos toem produzido effeitos utele ou si por fa,lta (te appíícacão de S~!aS disposições
existem íncoheroncias o tn'cgulartdade , no funccionamento geral
do serviço.
§ 3.° Si 0'5 cornman-uutes c guarnições desses C01')OS c funccionarios desses cstabolecímentosteem a capacidade suffteíente para
o desempenho de suas respectiva s funcções, designando os que
devem SOl' substituídos e informando escrupulosamente sobre tudo
o que disser rcspclto á execução dos serviços e á boa ordem,
economia e disciplina de taes corpos e estabelecimentos.
.
Art. 18. Os resultados dessas ínepecções deverão ser presentes
ao conselho, depois do reduzidos a um relatado, em que, com
clareza e circumstancladamente, estejam lançadas as observações
que houverem feito os encarregados dessas commíssões, afim de que
sobre ellas tome o Governo as medidas que parecerem acertadas.
Art. 10. Como auxiliares desta ínspeeção serão nomeados,
sempre que o Minístro da Marinha julgue preciso, um ou mais
offlciaes do corpo da armada e quaesq uer empregados da seoretaria do Almirantado ou de outra repartição da marinha, e
ainda mesmo pessoa ou pessoas estranhas a estas repartições, segundo
o exigir a natureza e a urgcncía da commíssão.
Art. 20. 05 auxillares, quando civis e estranhos ás repartições
da marinha, estarão com os membros do conselho encarregados
destas ínspecções na mesma relação em que está o empregado
subalterno para com o chefe da repartição respectiva,
Art. 21. Desempenharão estes auxiliares os trabalhos que
lhes terem determinados pelo membro do conselho de maior graduação na commíssão. e designadamente lhes cabe redigir a
correspondencía offícíal, segundo as minutas ou ínstrucções verbaes
que receberem, conservando de tudo o competente registro em
livros que, com o relatorio da commíssão, deverão ser entregues
ao Conselho do Almirantado.
Art. 22. 0$ encarregados destas ínspecções serão considerados
como independentes dos chefes dos estabelecimentos e comrnandantes dos corpos que rorem ínspeccionados,
Aet . 17.

§ L" Si as ínstrucções,

TITULO IH

Ordem do serviço do Conselho do Almirantado

CAPITULO V
DAS SESSÕES DO CONSELHO

Art. 23. As sessões do Conselho do Almirantado serão nas
quintas-feiras de cada semana ou, quando feriado, no dia util que
preceder,
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Art , 2,1. Estas sessõesI que terão logar no salão de honra do
edificio do Almirantado, começarãc ao meio-dia e durarão o tempo
necessarío para o estudo , discussão c votação dos pareceres.
Art. R5. As sessões extraordínaa-ías se realizarão no dia e hora
que o Ministro da Marínha determinar.
Art. 2G. As sessões extraordmanas serão presididas pelo
presidente do conselho, o as sessões ordinarias pelo sou vice-presidente.
AI'L .27. Nas sessões ortlinarias, não estando presente o vice.
presidento do conselho, occuparã a presídencía da sessão o general
mais antigo dentro os que se acharem presentes.
Art. 28. Não havera sessão sem a presença de cinco membros
do Almrrantudo, inclusive o togado, excluído deste numero o Ministro da Marinha.
Art. 29. Nas sessões o presidente terâ o seu assento â cabeceira de uma mesa, seguíndo-se-lhe á. direita o officiaI general mais
graduado ou mais antigo, e os demais membros do conselho por
ordem de antiguidade, e {~ esquerda o secretario do conselho.
Art. 30. Durante fi, sessão os offlelaes generaes e o secretario
do conselho terão o predicamento ele consultores.
Art. 31. Nas sessões do conselho, o secretario será encarregado de tomar as notas do que nellas occorrer para menção nas
respectív as actas.
Art. 32. Depois de aberta a sessão por declaração do presidente do conselho, o secretario f111'<.t. em voz alta e íntelllgivel a
Ieitura da neta da sessão procedente, que sera approvada com as
alterações que o conselho indicar.
Art. _33. Em seguida, o relator da consulta, sobre o assumpto
em nuestão passará a expor verbalmente o seu modo de pensar ou
a lel~ o seu parecer sobre o mesmo, si o tiver lavrado.
Al't. 34. Sor.:t relator o otêcíal general chefe da commissão
com que se relacionar o assumpto a debator.
§ l.a Si se tratar de promoção, reserva" reforma, movimento de navios ou de seu pessoal, o relator será. o chefe incumbido do desempenho e execução destes serviços.
§ 2. 0 Si i::e tratar de construcção de navios ou estabelecimentos
navaes, o relator será. o inspector do Arsenal.
§ 3. 0 Si se ti-atar de assumptos de saude e de liyglene, sera chamado o chefe da Iuspectot-la de saude Naval, que dará opinião por
escripto ou verbal, conforme julgar o mesmo conselho.
.
§ 4. 0 Si se tI'i1tar de assurnptos que se refiram a aposontadorias, a reclamações pecuníartas, a, direito administrativo,
direito civil, direito penal, etc., será. relator o jurisperito secretario do conselho.
§ 5.° Si se tratar, porém, de promoção, graduação, reserva ,
reversão, reforma ou reclamações de orâcíaes dos corpos de saude
e engenheiros navaes, o relator- serã um offlcial general da aotíva
do corpo da armada que se achar em disponibilidade.
§ 6.° Quando o chefe da commlssão for offlcial general reformado, fierá. relator um offícíal general da aetíva do corpo da
armada que se achar em disponibilidade.
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Art. 35. Concluida a. leitura do parecer ou, depois do Ü;I'minada a. exposlção verbal do relator, o presideute abrirá discussão,
dando tl, pahwra a quem D.. pedir.
§ 1. ° Finda a discussão, si os consultores S3 j ulgarern habílHados a pronuncl.rr-se som mais diligencias, a presidente annunoCiar{~a votação.
§ 2.° Si por todos Iôr approvado o parecer, será ontreeue oelo
Jsecretario do conselho ao dírector da secretaria, para, (lth) êste
mande copial-o e transcrever no respectivo livro.
§ 3.° Si houver voto divergente, este acompanhará, Ci.11
-aouarado, a consulta quando fôr expedida ao Ministro da }'Ilwinha.
~ Art. 36. Será conc~dida vista dos papeis ao consultor quea
:1~e\1ueh'a, marcando então o presidente uma.. nova sessão para dísoussão do mesmo assumpto ,
" AI't.. 37. Os pal'ecOl"'~3 e votos divergentes serão cscríptos em
tÜ'asassignadas, quo serao archívadas na secretnt-ix <1t6 S01'em ímpressa~.

.

..,

Art. 38. O socretar!o do omsclho consignara em substancín nt'l.
.aeta 03 motívos do voto dos consultores.
Art. 39. A votLt<)ão sCl'à syrnbolica, nominal Ou secreto" e expressa nelas consultores sempre em ordem de antiguírlade.
Paragrapho nnic~. A votação só 501'<1.. secreta si se tl'atétl' do
})l'omcçâo por me1'8Clmento e algum consultor o rc.iucrer.
A-rt. 40. No CJ,SO de empato ao se dar qualquer votação, o 'Dl'D~
.sldcntc tera sempre o voto de qualidade para desempatai-a.
Art. "11. Tomada D, resolução por malorin de votos, na. S0Cl'B.o;

taría se autoarão os papeis com a CÓIJla, da acta para, o seu dírector

enviai-os ao 'Ministro da ilJariuha.
Art . .:12. As consultas approvadas e os pareceres quo deixarem do SOl"' approvados 'pelo conselho serão arcluvados na SGC1'etaria, com todos os documentos, mappas o plantas que os instruirem,
si estes acompr"nharem aquelles quo ttvci-em ele S81"' devolvidos ao
Ministro.
Art. 43. Os relatores do pareceres deverão aprese.ital- 81,0
menor prazo possível. si a consulta fuI' de natureza urgente.
Art , 44. São de natureza urgcn te as consultas :
l0, que forem pedidas ao. GOVOl'ilO por telogramma ,
:20, as que forc:n remettidas com uma nota especial do :.,Il:};;j';'"
tro du Mariuh:t ;

30, 'asque forem rolativa i a promocões.Yeíorma. reserva ~'o
versão; contagem de tempo, classiücações de ofItciac5 e [vpo.ge:r1:-

tadcrias.
Art. 45.. QUé~l}Llo, por sua ímportancía, a disClLS5:0 sobre ÜütüL'mínvdo assumpto tiver de SOl' feita em sessão' extraordínar!a,' sob
a prcsídcncía do Mínístro da Starmua., este as remcttora com anteeedencia ao Conselho, para prévio estudo, com os esclarecimentos

referentes ao ponto tt 'tratr.\r.
Art. 4q. Nas sessões do conselho os consultó.cs mílltarcs traja:rão durante a sessão o terceiro uniforme c oconsultor Jl.U'iEllJo...
3l'tto as assístira de becca de magistrado.
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Art , 47. As sessões elo Conselho do Almirantado não serão publícas. salvo deliberação em contrm-io do 1\Iinistl'o ctn. :vIarinhao
CAPITULO VI
DA .sBCRElTARIA DO CO:'\SEl.lIO

A['t, 48. O Conselho do Almirantado tcrà par-a seu expediente
uma s(~crJt:),ri<:t, cujo pessoal constará de :

1 dírector.quo SCI'(1 oflleial rcformudo do 001'pO da ar-mada,
de grndu!1ção nunca, inferior a c.ipttão ele mal' e guerra :
I sub-dircctor, oülcíal reformado do C01'1)) da. armada;
1 offlela! arcuívtsta, reformado do corpo da armada ou das;
CÜt8;58S anuexas, de gr;:duação nunca inferior a oapitão-teuunte ;
:: a.uxttíares escreventes, destacados ;
1 continuo;
1 servcutc-corruio .
Art. 49. 03 venctmeutos deste pessoal são os constantes elatabclla annexn a este regulamento,
Art. 50. 0, .director, o sub-dn-eotor e o ofücial serão nomeados por decreto, e os demais empregados por pOl'tJ.l'iit do Minístro
da r,ia.l'inha, <Í cxccpeão do servente, que sora admttüdoipelo
díreot..r da secretar-la.
AI'L 51. 03 auxülares-escrcveutes, o continuo e o servente, de
preíerencia, deverão 881', contermo ~~ categoria do emprego, inferíores reformados ou praças quo tenham tido baixa c que apre-sentem attesta-io de bom comportamento.
Al't. 58. Ao dlrector da secretaria compote:
§ 1.0 Receber e preparar todos os papeis' dirigidos ao Almirantado por intermcJio do S011 více-prcsidente,
§ 2.° Dar matricnla nos livros de entrada v. todos estes papeis.
sepamu.Io-os segundo a sua cspecíe.
§ 3.° Lanoar nos livros de entrada todos os papeis e informo..Ç:ões envtndos.ao conselho pelo l\J~nistl'o do, Manluha c pejas repartiçôcs desse míntstcno.
§ 4.° Entregar na primch-a sessão, antes da abertura da mesma;
todos estes papeis devidamente autoados por .ordem chronologíca
e numerados, a quem por SU(1 espécie tiVC1'3m' tocado.
_
§ 5. ó Fazer por oscripto a requisição das informações ü eselarecimentos que os consultores relatores tiverem nccesst.lade deobter de qualquer autor.dadc da União OH dos Estado.:!, e sujeit[Ü-[L êL approvacàc de COllSO]jlO, antes do encamínhal-a.
§ n,o Fa%oe tl, disti'Ibuiçâo desses papeis aos diversus empregndos da SOM'etal'lJ, segundo escala que ol'gtmjzill'{t.
§ 7.° Extrucúar as materias que tiverem de SOl' submettidas
a díseussâo lU conselho, r:o accôl'du com o prescripto neste
regulamento.
§ 8. o Abril' o encerrar o 11'.'1'0 elo ponto dos cmprogados ela.
secretaria, envIanúo no üm vlo mez {t Contadoria da lvIal'inti1. o'
mappa do exorcicío destes mesmos empregados,
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§ 9.° Transmittir ~Í, mesma repartição a nota dos dias em que
funccíonou o Conselho do Almirantado.
§ 10. Dirigir os trabalhos da. repacücão a SGU cargo, àistri~
buíndo-os entre os respectivos empregados, de accôrdo com o
regimento interno, que organizará e pora em execução depois
de approvado pelo Ministro da Marinha.
§ 11. Dar posse aos empregados da repartição depois do
- cumpra-se - do vice-presldente,
§ 12. Dar certidão de tudo quanto não fóI' reservado, 1H. .diante
despacho do vice-presidente.
Art. 53. O sub-dírector coadiuvarã o director em todas as
suas attribuições.
"
Art. 54. O director será substituído, em caso de impedimento,
pelo sub-director e este pelo oíflcíal archívísta .
Art. 55. Aos auxilíares-escreventes cabe f<~ZeI' o serviço que
lhes fôr designado pelo regimento ou ordenado pelo du-cctor ,
Art. 56. Ao offlcíal-archivlsta compete:
§ L° Manter na melhor ordem e asseio todo o archlvo, classíficando e guardando pela maneira mais conveniente todos os livros
e papeis findos.
§ 2.° Velar pela conservação de tudo quanto se encontrar no
archívo.
§ 3.° Responder pelos extravios e estragos que se derem no
archívo,
§ 4.° Dar recibo de todos os papeis e documentos que forem
mandados para o arohívo e exigir resal va dos que forem re..
q uísítados para fora do archívo ,
AI't. 57. Ao continuo compete.
§ }.o Abrir e fechar a repm-tição na hora reg ulnmentav.
§ 2.° Recebei- por inventario toda mobilia, respondendo pela
sua guarda, conservação e asseio.
§ 3.° Ter sob sua guarda todo, os objectos deexpedíeute.
§ 4.° Receber os papeis enviados ao conselho para dar a
conveniente direcção ,
Art. 58. Ao servente compete auxiliar o continuo llJ.. conservação e asseio da repartição e transmittir aos membros do con...
selho e empregados da repartição os recados o papeis que a, cada
um fôr dirigido.
.
Art. 59. A secretaria deve POSStlÍl' todos os ilvros precisos á,
execução de seus difterentes serviços.

CAPITULO VII
DlSP031ÇÕES D1VE:RSAS

Art. 60. O secretarío do Conselho do Almímntndo, com o auxilio do pessoal da seceetar!a, fará prepai-ar para sere n publicados
pelo 'lvIinisterio da Marinha, dentro da verba O1'ç~l,mC!ltal'ja e na
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integra, as-consultas do anno anterior, de accõrdo com o aviso n. 648,
de 17 de abril de 1896.
Paragrapho uníco , Não serão publicadas as consultas que contiverem segredo do Estado, e aquellas que o forem deverão ser
acompanhadas da resolução do Ministro.
Art. 61. O livro de actas do Conselho do Almirantado, aberto,
encerrado e rubricado pelo respecti \'0 vice-presidente, deverá ser
escrípto pelo secretrrlo do conselho ou P01' um empregado da secre..
taría sob sua ímmedíata rosponsabílídade.
Art. 62. Nenhum livro, mappa ou documento pertencente ao
arehívo do Conselho do Almirantado poderá ser levado por membro
algum sem deixar nota em poder do archivista até S6t restituído.
Paragrapho uníco. Em nenhum caso, porém, o livro de aetas
poderá ser confiado a membro algum do conselho, á excepção do
vice-presidente.
Art. 63. Resolvido o assumpto da consulta pelo Ministro da
Marinha. este fará enviar ao vice-presidente do conselho, por
intermedio da secretaria do conselho, em forma de memorandum,
cópia em inteiro teor da resolução.
Art. 64. Os consultores, ao servirem pela primeira vez no
Conselho do Almirantado, prometterão, sob palavra no acto de posse,
cumprir conscienciosamente suas obrigações e guardar as devidas
reservas sobre os assumptoe em que stão ,
Art. 65. No fim de cada. nnno, o vice-presidente do Almirantado
entregará ao Minlstro da Mn,rinha um relataria círcumstancíado,
assígnado 1)01' todos os consultores e organizado 1)210 secretario do
Almu-antado, contendo propostas 'de melhoramentos de que- necessitarem os diversos serviços da arruada colligídos dos relatorios
pnrcíaes que forem presentes ao conselho.
Art. 66. A nomeacão de secretario do Conselho do Almirantado
devera ser feita por decreto,
§ 1.0 E' assegurado a esse Iuncclonario o direito <.t aposentadaria e ao montepio reconhecido pela lei n. 2(:i, de 30 de dezembro
de 1891, em seu art. 6'.
§ 2. o Ser-Ihe-ha concedida li,c~n<::_a. nos termos da leglslação
em vigor.
§ 3.° No C11S0 de licença ou de impedimento por mais de
15 dias, serã substituído pelo uuxíttar do auditor do marinha
designado- pelo Mínístro.
Art. 67. Nas ínspeeeões os 111))11')rOs rlo conselho, como os
demais empregados, vencerão da aceôrdo com u tal.lolht de vencimentos em vigor.
CAPiTULO VIII
lHSPost~)ÕES 'l'RA>iSI1'ORTAS

Art. 68. Fica extíucto o actual Conselho Naval .
§ 1.0 O actual consultor civil desse conselho, por aposillla no
titulo de nomeação, passara a ter excretei» no Conselho do Almírantado e ao-mesmo tempo consultor co-no os ont,l'O,'j I.l,lmirantes.
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§2.0 Os livros, papeis e demais documentos existentes no
archívo 'do conselho exttncto passarão por inventario para a carga

do .oontlnuc que for nomeado para o serviço da secreta..ria do Conselào do Almirantado.

Art. 69, As disposlçôes estabelecidas para os fnnC'cional'ios
civis-em relação a Itcençis, férias, descontos, taltas.uposentedortas,
montsoios c penas dísciplinares da Secretaria da Marlnhaiou
repartIções succedaneas, serão applicaveís 11m; empregados da
Secretaria do Almirantado ernquanto forem os mesmos civis.
Art. 70. As disposições deste regulamento poderão ser alteradas dentro do primeiro anno de execução, aürn de serem adoptadas
pelo GOYCl"110 as medidas intlícadas pela esperlencía.
ArL í L Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de junho do 1907.- Alexoruirino Faria de
AlenMr.

'I'abefla de vencimentos elo pessoal
CO~SELHO
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Obeeroações

03 ulmb-uutea consultores no Conselho do Almh-antado terae
a quantia do :%8, como representação, em cada dia de sessão ordínaria a que comparecerem.
O vice-presidente do couselho tel'<i, para esse mesmo fim, a
qnantirt de 30$ em cada dia de sessão ordínar!a a que comparecer
Os auxlltares-escreveutes perceberão pela verba-Força. naval.
Rio do Janeiro, 5 de junho de lD07.- A.leJJand.rino Faria de
Alence;!'.

Crêe mais duas ln-igadas de cave.Harta de Guardas Nccionacs ua comarca
do Pir-etiny, no Estado do Rio Grande do Sul.

o

Presidente da. Rcpublic.i dos Estados Unidos do Bl'D.,ziI, para

execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro do I89f), decreta:
Al'tigo uníco. Ficam creadas na Guarda Nuclonal da comarca.
do Ptratiny, no !~sttdo do Rio Grande do Sul, mais duas brigadas
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de cavallaría, com <18 designações do 83a e 84:\ compostas cada Ul"!2a
de dois regimentos, sob os 11S. 165°. 166°,167° e 10811, os quaes serao
Qrganizados -com os guardas qualíücados nos dístrictos da referida
oomaroa : revogadas as disposições OI;ll contrario.
Rio do .rauetri, f) de junho de 1907, 1011 da Republioa.
AFFOXSO AUGtIS1'O MOREIRA PEXNA.

AHguslo 'I'aoorce de Lyra.

DECRETO N. 8498-

D;';

G DE

.JUNHO DE

1907

Gl'ên duas IJl'igadóu de ínfantai-ia do Cuardas Nucionaes na comarca do
Piratínv, no Estado do Rio Oi-ande do Sul,

o Presidente da República dos Estados Unidos do Bmz.ll, para
execução do decreto n. 431, do H de dezembro de 189G, decreta:
Artigo unico , Ficam creadas na Guarda Nacional da comarca
de PIl'atiny, no Estado do Rio Grande do Sul, duas brigadas do infantaria, com as designações de 67R e 6Sl.I, eompostaacada uma
de tres batalhões do serviço acüvo, ns. 109°, 2000 , 20111j2ü-2°, 2030 e
204°; o tres batalhões da reserva, ns. 070 e 680 , os quaes serão organizados com os guu,rdas qualificados nos dlstt-íctos da'i'cferida comarca; revogadas as díspcsições em contrario.
Rio de. .tanciro, G de junho de 1907, 10° da, jcopubhca.
AFFOi\SO ACGtTSTO MOREIRA PBNXA.

J11/[lusto Tavares de Lyra.
DECRETO N. 6400 -

DE

6

DE JV~lIO DE

1007

Crêrl urna brigadu do cavaünrla de Guardas Naclonoes U<J. COHHl.1'C:\ de CHxies, no Estado do Hlo Gr-ande do Sul.

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazil, pal',~
execução do decreto n. 431, de 14 do dezembro ele 189t\ decreta. :
Artigo untco. Fie:.. . ,üreaeb na Guarda Nacional du OOffi8"I'Ca de
Caxias, no Estado do Rio Grande do Sul, uma brlgada de 011\'a1faria, com a écstgnacão do 83(1" comosta de d0US r-climentc8 sob
os ns. lGO c 170, CS quacs serão oivanfzados com os gu(),ràa.~ qnalific:H},03 liC.. s distrlctos da. referldu comarca ; rcvogudas as díspostcõos em O:,'11j;1'a1'io.

lUo de .Iann.ro, Gde junho do tU07, 10') da.RepuhIc.c.

AFFO:";.sO /, c(:t"Sl'O ?lJoRSLR,\ PBi\XA.
l1ti'f,Juslo Taccrse de Lvra.
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DEORETO N. 6500 -

DE

6 DE

JUNHO DE

1007

Orea maís uma brigada de caval larla de Guardas Nacionues na comarca
du Capital do Rio Grande do Sul.

o Presidente da República dos Estados Un't' os do Brazíl, para
,execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro
1890, decreta:
Artigo uníco. Fica creada na Guarda Nado al da comarca da
Capital do Rio Grande do Sul mais uma brigada c cavallaria com
a. designação de 869" composta de dons regíment I sob 08 ns. 181 e
;182, os quaes serão organizados com os guardas qualificados nos

districtos da referida comarca; revogadas as disposições em
trario.

COUM

Rio de Janeiro, 6 de junho de 1907, 19° da Republlca..
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA •

.At~g,l,tsto Tcooree de Ly,'a.

DEORETO N.6501

-DE

6

DE JUNHO DE

1007

Appr ova as ius trucçõ es para execução do disposto nos §§ .lol5°
e 9° da lei n , i746. de 13 de outubro de 1869.

O Preslden te da Republlca dos Estados Unídos do Brazll,

usando da autorização que lhe confere o art. 48,
tuição, decreta:

11.

1, da Consti-

Artigo uníco . Ficam approvadas as ínstrucçõcs que com este

baixam, assignadas pelo Ministro de Estado dos Negocias da In-

.dustría, Viação e Obras Publicas, para execução do disposto nos
§§ 4', 5' e O' da lei n. 1746, de 13de outubro de 1860.
Rio de Janeiro, 6 de junho de 1007, lO' da Republíca.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PEN.NA.

l1fig·ueT Calmon dH Pin e Almeida.

,Inslrucções a~~rova~as

~elo ~ecre!o O, ~~01 ~e ~ ~e jun~o ~e

1901

OAPITULO 1
DA. !lIEDIÇÃO, DÉSCRIPÇÃO 1'': AYALtA.ÇÃO DAS OBRAS

Art , lo. Semestral ou annualmente, de aceôrdo C;Jn1 o
respectivo contracto de concessão da obras de melhoramentos dos
portos nacíonaes, feita a companhia ou ernpreza partícular
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(Lei n. 1746, de 13 de outubro de 1869), e aunualmente, caso nada
tenha sido estipulado a re rpeíto, fará o engenheiro fiscal (Dec,
n.2917, de 21 de junho de 1898, art. 12) a medição, descrípção
e avaliação das obras executadas durante o semestre ou anno
antecedente, examinará si todas as indicadas no projecto approvado pelo Governo foram executadas, ou não, quaes as modifica..
ções que soífreram no projecto, na cubação e no custo, e as razões
dellas, verificará as peças dos processos de desapropriação,
applicaré os preços approvados, e organizará a folha de medição,
sendo o original lançado em um livro especial por elle aberto,
rubricado e encerrado.
§ lo. Para os fins deste artigo, os semestres terminarão a 30
de junho e a 31 de dezembro, e o anuo neste ultimo dia.
§ 2°. O engenheiro fiscal iniciará os trabalhos dentro dos cinco
primeiros dias consecutivos á terminação do semestre ou armo,
requisitando da companhia ou empreza os documentos e esclare..
cimentos de que necessitar.
CAPITULO II
DO 'l'RAFEGO PRO viso RIO E DO DEFINITIVO

Art. 2°. A' medida que as obras de construcção de docas e armazens para carga e descarga, guarda e conservação de mercadorias de importação e exportação (LeI cit, n. 1746, art. I') permíttirem a atracação de navios ao caes, o embarque e desembarque de
passageiros, o movimento e abrigo de mercadorlas, autorizará o
Governo que sejam entregues provisoriamente á exploração publíca,
Art. 3°. Depois de concluídas todas as obras concedidas e de
aeeeítas pelo Governo, serã estabelecido o trafego definitivo.
CAPITULO lI!
DA TOl\!ADA DE CON'l'AS

Art. 4°. Junto a cada companhia ou empresa íunecíonarã
uma oommíssão de exame da escrípturação e tornada do contas.
(Dec. cito n. 2917, art. 24, § 6'.)
Art. 5°. A commíssão será composta do respectivo engenheiro
fiscal (Dec, cito n , 2.917, art. 24, § 6'), como representante da
Administração Federal, que presidirá aos trabalhos, de um empregado de fazenda, como representante da Fazenda Federal, que servirá de secretario, e de um empregado da companhia ou empresa,
'legalmente constituido, como representante desta.
Paragrapho uníco, Um mez antes de começarem os trabalhos de
medíção, descrípção e avaliação das obras (art. I'), emquanto não
estiverem concluídas todas as concedidas, ou no mez de novembro
de cada anno, depois da conclusão dellas, solicitará o engenheiro üscal do Ministerio da Industrla, Viação e Obras Publicas que requí.síte o empregado de fazenda, e ofâclara acompanhia ou empreza
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paraque constitua o seu representante e 111'0 communíque até tres
di-asantes daquelle em quedava reunir-se a commíssão , (A.:llt. 7'\)
Art. 6°. A commíssão so reuníra no escrlptorlo ·em ·quo ftU1C~
otcnar a contabllidade da companhia ou ernpreza, e, si esta o não
consentir, no da fiscalização das obras, ou no logar que 1)((,1'<1 esto

ftrnfôr escolhido.

§ lo. O engenhclro fiscal comm unicarã aos demais membros o
lagar. dia. o hora em que se realizará a reunião (art. 7°), bem
como <.t companhta ou e.nproza para os fins do art. 8°,
S :2':>. Si o engenheiro flscal ou o empregado de fazenda se
achai' impedido do comparecei' no dia. e hora marcados, deverá.
cornrnunical-o ímmedtatamente ao respectivo Ministro, afim do
que lbe seja dado substituto, providenciando, neste sentído, dentro
de dous dins, a couipanu.a OH empreza, si o impedido for o seu
l'cpresentl1ute.
Al't-~ 7(). Jsmquauto não ti ver sido verificado o vnlorv de todas:
as obras" concedidas, reunlr.se-ha a com missão, semestral ou artnualrncntc, conforme a époc.l, convencionada no respectivo eontt-acto
de concess io par-a 11, medição, descrípção o avaliação das obras, e

annuatmcnte, c.iso nada tenha sido estipulado a l'Ü3pcito, dentro de

um mez contado do dia em que o eugcnhelro tlscal terrnínar esses
trabalhos. (Art, l°.)
Pü,)Ols do veriflcado o valor de todas 11'3 obras concedidas, ,1,
ccm.níssão só S8 reunirá annualmcnte, fi') mez de janeiro,
Art. 3°.. P,tl'a. cs üus do a,rLigo imme.üato,
a compnulüa ou
em)l'C7.ft obrigada, a remcttcr ao engenheiro fiscal até á véspera (La,
reunião da. co nmíssão (art, 6°, § l°) todos 03 documentos nCC{)SSfL~
rio,:; r~al'a os u-abalhos.
Al't. Do. Reunida a commlssão, serão n.prúsentados polo
engc.nr.otrc üscal, depois de numerados e rubricados, os documentos
relauvos {t, medição, desorjpção e avaliação das obras (art. l(»,caso
ainda, não este~a vcrtâcado o valor de todas as concedidas, c os que
tiverem sido remctudos pela companhia ou empreza (art. 8°), e
encetados os trabalhos de veríücacão : (1) elo val u- das obras (art. 1.'3)
mcdídns, descrlptas e avultadas, cmquanto não tiV01' sido apurado o
de teclas i b) da receita (art. 15) ; c) das despczas de custoio (ar't. 13),
para o quo cxamínara todos os documentos (arts. iO, 8°, 10 e ll) ;
e d) dos lucros Iiquidos (<11't. 31, paragrapho unico)do semestre
ou anno (ar]. 7"), 0:1:';0 ktja alguma secção em exploração provisoria
(art. 2"), ou ,já esteja estabelecido o trafego doüní nvo (art , 3°),
fazendo-se em seguida o calculo da p.rccntagem dos lucros liquidas
sobro o capital or.rO.::tiVilInentú empregado tU"\;'i obras, (Al't; 31.)
..Att. lO. A comrníssão requisitará a remessa, dentro do prazo
do oíto rlíus, (~e to.los 0$ balanços, balaucetcs. docnmentos e esclarecímentos da que })l'od.::ar, caso os de que :tl'ata o art.. 8()l1âü
sejam. surüclcntes, (\ YEddca,rá o cx.untnara a escripturação e
oo?talJilidade (h companhia ou emprezn. (nec. clt, n.. 2D17,
ó

art. 24,

§ Go,)
ArC. 1L Si a companhia ou ernproza não reruettor os doaumentos, ou não permitth- o exame do. sua escrípturàção (arts. l°,
§2°, 8'1 e 10), ser~~ reqnar-kla a exhíbíeão judioiul dos seus livros,
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afim de que sejam examinados (Doc. cito n. 2017, art. 24, § 60),
servindo então ele documento para os ti'11n.lhos da, com-nissão
(art. O')a certidão do auto de exame.
Art. 12. Para a, verificação do valor das obras medidas. rlosoriptas e avalíadas (art. 10), a. cornmissão, além de examinar os
documentos respectivos (arts. l°, 8°, 10 e ll), applícarã os 111'eç03
approvados pelo Governo, e procederá, em summa, ao exame mtn~1Cioso de quanto possa ínteresssr a~ CO~lPUtO. do capital dcspendído nellas, observando o que a respeite tIVGl' :)1(10 convenctonado.
Art. 13. As despesas de custeio só comprchendem as fcibs cem
o serviço, a conservação e o reparo das obras G as de flscaliztção
por parte elo Governo.
§ I.". Caso no contracto de concessão haja n. Cii'GG l'e3peito con..
venção especial, observar-se-na o qitO constar das r-especüvas
clausulas.
§ .2°. Só SJl'á Incluído nas despesas de custeio apreço do matar'Ial consumido, c pelo da factlll't1 ao dia do seu pagamento.
Apt. 14. As despesas (:tris. 12 o 13) serão justificadas com
os projcctos approvados. autorlzações, contas, facturas, certiâC:l,dOB, íolhas de pagamento 0, 'em geral, co:n recibos devidamente

IG;;a~~{,~~i,~tDhO uutco , Serão glosarias as (leSpe;Q,8

não .jus~itL,"da'3,
faí;endo-se disto especial menção na D,ctf.t de to.nada do CODÜtS.
Al't. 15 . A recei'ta, SCl'<.'L demonstrada com os documentos rala..
tivos ü:s taxas porcebidas pelos serviços prestados nos estabelecimentes da companhia. OH empresa (ctrt. 28), Oi), qualquer 1'0:1da
ordínsrla, extraordínarta, complomontar ou eventual.
Art. 16. Si, depois do reunida, a eonuníssão, qualquer dos
seus membros uã» pudor continuar a t;mftl' parto nos tra1Y<.tlhos,
observar-se-lia o disposto no art; 6<:>, § 2°'.
Art. 17. Caso o Ministro ela Industrl:r, Vl.1ç~âoo Ob.iasPublícs.s
julgue uccessarlo, serão requisltados, mediante l'cpro30:1t:lÇ:\O da
eommíssãc, outros empregados de fazenda como auxiliar-os •
..'lrL 18. Si ri companhia. ou 8111131'02a não conatlsun- .J seu
l'B'0rO;3cntctuto (o.r-t. 5°), ou não lhe dOI' substftutc (arts. 60, §,3 20
e 10), :écr(i, citada prra 111'0:-.:1-0 dentro de cinco ÜÜ\S, f:ob pena dos
outros membros ela commíssão (are. 5°) procederem ao exame o
tomada de contas, á sua revelia.
Art. 10. Em qualquer dos CftSOS previstos n03 arts. 11 G 18,om..
ctarã o engcnl.otrc fiscal ímmedintanrcnto <1,0 Ministro da Industrta,
Vhçlí,o c Obras Publicas, afim do que provideuoie no S8JtLtO da
exbfblçâo dos livros da companlue ou empresa, ou ([:1 SW1 citação.
Art. 20. A com missão runecíonara em dias consecutivos com
oxccpção elos em ,quo estiver fechada a contabllldade da comuanhía
ou ernpreza, 0:.1 CJ,SO se tcuha reunuio em outro legar (art. 6°),
dos domingo) e dias do festa nacíonal (Doc. n. 155 B, de 1"1 de janciro de 1890), até a conclusão dos seus trabalhos .
AI't. 21. As' dehbernções da oommtssão serão tomadas por

maíoría de 'Votos .

. Paragrapho unico. Ca:;o os 1.1'[(.1)alh08 dona scjam feitos arovelia. 'da companhia ou empresa (art. 18),8 divirjam as opiniões elo
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engenheiro flseal e do empregado do fazenda, serão ambas eonsígnadas na acta de tornada de contas, decidindo opportunamonte o
Ministro da. Iudustria.• Viação e Obras PLlblicas. (Art. 25.)
Ar~. 22. Da tomada do contas lavrará. o secretario uma acta,
segundo o modelo annexo, em Hvro exclusívamente destinado a
este fim, aberto, rubricado e encerrado pelo engenheiro fiscal, a
qual deverá mencíonar tudo o que Decorrer na sessão, e ser assignada por todos os membros da commíssão.
Pa.ragrapuo uníco. No caso de divergencia a respeito do.objccto
dos trabathos, podera qualquer dellcs asstgnav-se vencido, mas
fundamentando a. sua opinião.
Art. 23. Dentro de cinco dias, contados do encerramento dos
trabalhos, remetterá o engenheiro fiscal ao Ministro da Industria,
Viação e Obras Publicas cópia da acta de tomada de contas, do
balanço respectivo, dos quadros estatísticos necessaríos e o inventario minucioso dos documentos de despesa, depois de terem sido
por elle numerados e rubricados, e em duas vias , excepto os quadros, bem como uma cópia da acta á companhia ou empreza.
Parageapho unico, Osdocumentos que tiverem servido para os
trabalhos da commtssão e o pelo qual fór constttuído o representante da companhia ou empreza, serão archívados depois de convenientemente emmassados.
Art. 24. A companhia ou empreza poderá reclamar perante o
Ministro da Industria, Viação e Obras Publicas contra qualquer
resolução da commíssão dentro de um mazela data do encerramento dos trabalhos, considerando-se feita dentro deHe a reclamação expedida pelo correio, sob registro, antes do findo esse prazo,
AI't. 25. A apuração das contas pela commissão não importa
approvação definitiva dellas, cabendo esta ao Ministro da Industría, Viação e Obras Publicas, que poderá acceitar ou recusar
as glosas feitas, ou mesmo fazel-as em relação a despezas que
entenda indevidamente aceettas.
Art. 26. Uma vez fixado pela rórma indicada nos artigos
antecedentes, não poderá mais ser alterado o capital empregado
nas obras.

OAPITULO IV
DA PERCEPÇÃO DE TAXAS, DA REVISÃO DA TARIFA E DA REDUCÇÃO
GERAL DAS TAXAS

Art. 27. Logo que forem iniciadas as obras, e durante o
período de eonstruccão, emquanto não houver secção alguma em
trafego, será cobrada da taxa respectiva sobre o valor da importação a parte necessária para produzir 6 % ao anno do capital que
fÔl' sendo,vel'ificado como empregado nas obras, caso assim tenha
sido convencionado no contracto da concessão.
Art. 28. Uma vez entregue alguma secção das obras ao
trafego, começará a companhia ou empresa a perceber pelos
serviços prestados em seus estabelecimentos as taxas constantes
da tarifa approvada pelo Governo. (Lei cito n, 1746, art. i' § 5'.)
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Art. 29. caso no fim do cada armo, antes ou depois do estabelecído o trafego definitivo (art. 3°), se verifique que, com a co~·
branca destas taxas (art. 28), a renda bruta arrecadada é inferior á
percentagem oonveucionadn, cobrar-se-há da taxa sobre a importação (art. 2i) a parte nocessarta paca perfazel-a.
Art . 30. A tarifa Rerá revista. pelo Governo de cinco em cinco
annos, contados da data da sua. approvação, ou da ultima revisão.
(Lei oito n. 1746, art. i-, § 5°.)
Art. 31. Quando os lucros liquidas annuaes da companhia ouempreza, antes ou depoís de couctuidas todas as obras contractadaa,
excederem a 12 % do capital effectivamente empregado nellas,
far-se-ha a redueção geral das taxas (L. oito n, 1,746, art. I" § 5".)
Paragrapho uníco. Conaídera-se lucro liquido a differença
entre a renda bruta e as despezas de custeio, salvo si no respectívo
contracto de concessão houver sido convencionado de outro modo.

CAPITULO V
DO FUNDO DE AMORTIZAÇÃO E DO RESGATE

Art. 32. O prazo de 10annos dentro do qual deve principiar a
formação do fundo de amortização, e só depois de cuja terminação
poderá ser feito o resgate (L. cito n. 1.746, art. t-, §§ 4° e 9°),
começará a correr da data da conclusão de todas as obras concedidas.
Al't. 33. Para o calculo das quotas destinadas á formação
do fundo de amortízaçãe e para flxaoão do preço do resgate (L. cito
n.1746, art. l°, §§ 4° e 9<}), .o capital da companhia ou ernpreza
sera o que resultar da somma das ímportancías, semestral ou
annualmentc, verificadas como effectívarnente empregadas nas
obras, depois de concluídas todas as que tiverem sido concedidas.
Art. 34. As quotas destinadas (\ formação do fundo de amortização serão deduzidas dos lucros líquidos da companhia ou
empreza e calculadas de modo a reproduzir o capital no fim do
prazo da concessão (L. oito n, 1745, art. l' § 4').
CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES TRANSITaRIAS

Art. 35. Dentro de um mez, contado da data da publicação
destas ínstrucções, iniciará o respectivo engenhoiro fiscal os trabalhos de medição, descripção e avaliação das obras (art. 1'),
solicitará a requisição do empregado de fazenda e officiará
companhia ou empresa para que constitua o seu representante
(art. 5°), communlcando-Ihes, em seguida á conclusão dos trabalhos, o legar, dia e hora em que deverá reunir-se a eommíssão
(art. 6', § 1').
ã
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Art. 36. Por occasíâo da primeira medição, descripçâo e ,·avaliaeão das obras e da, primeira reunião da commissão, os trabalhos
e
documentos comprehendecão o período decorrido desde o .tbtcio
da construcçâo. e do trafego, 0&$0 haje'!. alguma. secção em exploração, até 3i de dezembro do auno proximo passado.
Art. 37. Revogam se as disposições em contrario.
Rio de. Janeiro, 6 de junho de r007. -11b'{JU8t Calmon d~, Pi;;:. {J

os

Almeida.
Modelo a que se refere o ait , 22

Acta do, tom.ctàa de contas da •.• , ..••••. (companhia 02~ empi'cza)
Aos••••• dias do Il)0Z de •....... de 190.•. (1) no escriptoríc dA
(nome da companhic{ ou empre-:oa, ou si eiia ni'to consentii", da fiscalização das OD1'ilS, ou á rua...... uumoro, . • .. caso tenha ddo
escolhido outro loga/" para a rewniao (2), nesta cidade",., ..• , ... á
hora previamente designada (3), reunidos os membros da Cemmlssão de exame da. escrípun-acão G tomada de contes, F. 1 o e:.ige~
nhoíro fiscal, presidente, Ie., servindo de secretar-lo, e F" representanto Icg[!Jrncnte constituido pela referida.,.,.". tcompanhlo ou:
empresa, ou constítuido peli1 companhia ou empreza depois de
citada }JM'a este fim, ou á revelia da dita companhia ou empreza,
visto não ter querido constituir o sou representante, ou dar-lhe
substituto, para O que não ~Ó lho omclou o eugcnhotro use.:'!1, ' mo,s,
to.mbern foi citada, como consta dos autos respectivos, queso
acham no cartorío do escrivão ... ('1); abriu-se a. sessão o pelo 1H'0";
sídonte foram apresentados (o.rsc usnâa aFQ tenha sido verific«do o
valor de l'odo.s M obras) os documentos relativos á medição, doscrípção e avaliação dcs obras executadas durante o semestre (ou
anno) ...•.•. (OH de.. ,. (data do inicio da constnlCç·.To) até 31 de
dozembro eloanuo passado, no C(I,SO da pvirneira r,:unitZ"" (5) C 08 qU0
lhe furam romettidos (pela crmpanlüu o~~ empí'e:;a, Otl ,(13) oi clla a nao
tieer (eUo, a certidão do auto ele exame dos livros da companliín
(CiU empresa), que se realizou no juizo, .... visto nào-tel' ella
remetttdo os documentos neeessanos para o'; -trebalnoa (7), -()f11
numero de, ..•• todos rubrlcudos pelo engenheiro fiscal (~).
Passando a Commissão ao exame o apuração delles e dos quo
foram requisitados (9) (caso tenha»: sido tO}'necidos) O á vei-iflcação
e exame da. escrlpturação o contabílídade (10) {ou si a cJ1npmhia ou
emprezo. não tiver coneentuio, ao da certidão do auto de exume de
escrrpturação e contabilidade. (ll) e feitas pelos representantes da
Administração e da I",~'Zenda. Federal as glosas «las segllillt'2g parcellas (caso o tenham sido, clisc,'iminamlo..se coâa especieco-múl"dico.çii:o
do motivo (12), vertücou DJ commtssão quo, no semestre (mt;-;.o OHpe·
'l'iodo) indicado:
a) o valor das obrasexecutadas é de••• (por extenso).,
(6 no caso de ha12(21" al-guma secção tios abras era expZo}'((ç(!o prov·'::·
eoría, ou depois de estabelecido o trafego definitivo (arts. 2 e 8):
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b) a reeeíta foi de... (idem):

o) as despezas de custeio Importaram em •.• (idem) ;
d) os lucros líquídos da (cor«pa"kia ou e""presa) foram de•.•.

(idem); e

e) como o valor das obras executadas até ... (fim de"semestre,
anno ou periodo) é de... (idem), a percentagem dos lUC1'OS Iíquídos,

calculada sobre o capital elfectivameute empregado nellas é de...
(idem) (13).

(Na acta se detM}'d tambem mencionar o mais que tiver Decorrido

na sessão) (14).

Nada maishavendo a eonsiderar, deu a. Oommíssão os seus tra... .

balhos por findos, encerrando-se a sessão aos ••• dias do mez de..•
de ..... (15), do que eu, secretario, lavrei a presente aeta que é
por todosassígnada (16).
F. (presidente)

F. (sec-tetatio)
F. (represenuuue da companhia ou

emp~'eza)

(17).

(I) Art. 6 § 1'-(2) Art. 6 (3) Al·t. 6 § 1'-(4) Arts. 5 e 18-(5)
Arts. 9 e 36-(6) Art. 8-(7) Art. lI-(8) Art. 9-(9) Art. 10-(10)
Art. 1O~(II) Art. lI-·(l2) Art. 14, paragr. unico-(13) Arts. 9, 12 a
15 e 21-(14) Arts. 6 § 2', 16, 17,19,21, paragr, unico e 22-(15)
Art. 20-(16) Art. 22-(17) Ar&. 22, paragr. uníeo.

DBORETO N. 0502 Reorganiza a Secretaria de

De

li DE J"NUO DE 1907

Es tadc dos Negoc.ics da )Ial'inha

o Presidente da República dos Estados Unidos do Braztl,
usando da autortzação contida no D.1't. 13 da lei n , i617. da 30
de dezembro de 1906, resolve approvar e mandar executar o
regulamento que a este acompanha, assignado pelo contra-almírante Ministro de Estado dos Negocias da Marlnha, reorganizando
a Secretaria de Estado, a qual passa a denomínar-se Direetoria
de Expediente; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, I1 da junho de 1907, 19' da Republíca.
AFFO:\"SO AUGUSTO MOREIRA PENXA.
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BegL1.1amento .para a DirectoJ.-ia -de E:x:pe...
dien-te., aque se ret"ere o decreto n. 6~0.2
desta da:ta
CAPITULO I
DA DmECTORIA DE EXPEDtE>;'TE

ArL L o A Directoría de Expediente, subordinada. directamonto ao Ministro G ligada 'ao respectivo ga1Jinete,-ê-destiu'ada no
recebimento, preparo e expedição, na fôrma do presentc vregulamcnto.ue toda a ,coTl'espo-n(l'enciaofticial do Ministro com as uu-

toridades -de Mal'j;nhi1 ou quaesquer outras.
CAPITULO II
DO PESSOAL

Art , 2. o A Dírectorla de Expediente terá o seguinte pessoal:
1 dírector ;
2 primeiros ofllclaes ;
i jegundc offlcial ;
-4 auxllíares ;
1 porteiro;
lajudante de porteiro ;
1 continuo;
3 correios;
2 serventes.
Art.,3.o Para. o cargo de dírector sorri. nomeado um offlcíal
general ou capitão de mal' e guerra reformado; para os de primeiros ofücíaes, ofâcíaes 'superiores reformados; :para ode segundo
ofâclal, um offícíal superior ou subalterno reformado, todos do
Corpo da Armada; e para os de auxiliares, offlciaes subalternos
reformados deste C01'pO ou das classes annexas.
Al't. 4.° ,P,'),l'[t o .logar de por-teiro será nomeado um ofâcial
inferior reformado; para o de ajudante de porteiro, um ofllcial
inferio!' reformado ou ex-praça. o para os do continuo, correres c·
'serventes. ex-praças, de bom procedimento, de qualquer dos corpos
de ".Mal'inha.
ArL·5.0 Na falta de ofüciaes reformados para onrovlmento dos
cargos de que trata, o art., 3°, poderão ser nomeadôs offlciaes dos
quadros da actividade das diversas classes da Armada, com tempo
de embarque completo.
Paragrapho único. Estes offlcíaes, porém, não permanecerão
DOS ditos cargos por prazo maior de tres annos,
Ai-t. 0,° Quando exigir a servíço.podorão ser destacados para a,
Dírectoria de Expediente vescreventes da Armada,
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CAPITULO UI
DAS OBRIGAÇÕEB DA. DIRECTORIA.

Art. 7.° Compete á Directoría de Expediente:
§ 1.0 Reoober, lançar, extractando os assumptos com a maior
clareza, e matricular- todas as mensagens, avisos, orâctos.rrequertmentos, propostas e demais papeis endereçados ao ' Ministro da..
Marinha e transmtttll-osao seu gabínetepon meío.deprotocollo,
§ '2;0 9Um]ll'ir·estl'ictaimentB todos 03 despaehos.esánados nos
papeis 'que Iheícremenviados 'pelo gabinete,'do':Ministro,'bem:cClmo
todas as ordens escrtptas.
'§3:0 iRedigir'asmeuf3agens ao Congresso, -decretos, portarlas,
avisos, instruceões e quaesquer outras pecas que se 'tornarem
necessarias'ao ctrrnprimento dos ditos despachos e-ordens,
§ 4.° Enviar ao gabinete do Ministro,mediante protoeollo,
depois' de -eonveníen temente preparadas, todas aspeças offieíaes

menctonadasno'paragrapho anteríor-, afim de seremassígnadas .pelo

Ministro.
§ 5.° Expedir to(laa,corre~pondencül" omoial procedente do
gabinete do 'Nlinistro.
§ G.°'Oommunical', por meio de rnemoraouium. (modaloA),ás
repartições e autoridades da Mar-inha os termos íntegraes dos
despachosque ,tiverem sído-lanoados em seus orãcios; sempre que
os avisos que dahi s.e 0rjginarcm não forem endereçadosés mesmas

repartícões
§'7.0

'Ü

auterldades.

TransmHtir é6pias·ao':Dicw{o Olficia'Z e .ao BoZetimAdmi-

nish'cdi'l>o dO;t0dos'osa.cto~ emanados do Mínístro.xla Marinha, bem
'como notas dos despachos 'proferidos nas pctJções,'cnoticias das.
nomencões, 'promeções, xlemtssões, aposentador-ías creícrmas.
§ 8,0 Rernetter pontualmente (~ direotor-ia da BihliotheeaçMuseu
oArchivo'l110(UaiUte protocoüo, todo s os papeísândos, por já, seterem cumprido os despachos com a expedição.rios .actos 'cor-

respondentes.
§ 0.° Fazor o assentamento dos empregados dareparüçao .eom
as uotes retanvas-a sua nomeação, passe, exercício o demaís occurrondas ·qFte·cOllloceHQsse 'derem.
§ 10. Notftl' :.!I1ôs!pl'otocoHos as disn-íbuições d05 .papeís, despao1108 ou ,tl"vises:("1". ~g;ue os mesmos papeis derem ,origem.
§ 11. Preparar os ,papeis ,8 demais informaçoasprovenienteS'
das rcnartições:de'I\'Iarinha, precisos (1" confecção do relator-lo que oMinisti,o tem do apresentar ao Prostdente da Republíca .

CAPITULO IV
DAS A1TRIBurçõES DOS EMPREGA.DOS DA DIRECTO,RIA

Art. 8.°.o,directol' é delegado de ínteína conüanca.do aoverno,
o como tal a 011e estão sujeitos todos os empregados.da.dlreêtonía ...
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Art. 9.° Incumbe ao director:
§ 1.0 Dirigir,promovel' e ínspeccíonar todos os trabalhos da
Directoria.
§ 2. c Manter e fazer manter pelos meios ao seu alcance a
observancía das leis c regulamentos em vigor.
§ 3.° Apresentar no fim do anuo ao Mínlstro relataria completo
sobre as occurreucias da dlrectorla..
§ 4.° Crear os livros que forem precisos para o bom andamento
dos trabalhos. simplificando quanto possível a escrípturacão.
§ 5. o Inspeccionar o ponto dos empregados, conferíl-o e encer..
ral-o nas horas regulamentares, para o que lhe é facultada toda
autonomia.
§ 6.' Rubricar os pedidos de expediente, folhas de despesa e
annuncios offíclaes da dírectorla.
§ 7.0 Authenticar os papeís que se expedirem pela directoria e
que exijam essa formalidade.
§ 8.0 Prestar ás demais reparttções e outras autoridades as
informações de que precisarem para a. boa execução das leis e regulamentos.
§ 9. 0 Dar posse aos empregados da dtreotoría.
§ 10. Mandar passar certilão dos documentos existentes na,
directoria quando disso não resultar inconveniente para o serviço
publico.
§ 11. Corresponder-se dírectamente _com os chefes das demais
repartições sempre quo o serviço o exigir.
§ 12. Mandar encademar, em ordem annual e chronologtca,
todas as minutas dos decretos. portarias e avisos que' forem-expedidos pela repartição, de oude serão remettidos, no ftmdoanno,
á. dírectoría da Bibllotheca, Museu e Arohívo •
.§ 13. Entender-se verbalmente com o Ministro quando exigir o
serviço.
§ 14. Propor as medidas que julgar uteis á boa marcbavdo
serviço da repartição a seu cargo.
§ 15. Autorizar as despezas e compras, dentro da verba destinada á repartição.
Art. 10. Aos offlcíues, auxiliares e escreventes, competem os
serviços que lhes forem dlstríbuídos pelo dírector, perante O qual
respondem pelas faltas c omissões que commetterem c com quem
unicamente se entenderão em objecto de serviço,
Art. 11. Ao porteiro, como chefe dos empregados da portaria,
compete:
§ 1.0 Abrir a repartição nos dias uteis, uma hora, antes
da marcada para o começo do serviço; e extraordinariamente,
no dia e hora que forem determinados pelo chefe do gabinete
ou pelo dírector,
§ 2.' Receber por inventario toda a mobilia e uten-ílíos da
repartição e respcnder pela sua importancía no caso de extravío,
§ 3. 0 Cuidar do asseio o conservação dos moveis e mais obje"
ctos pertencentes á. repartição.

ACTOS DO PODER EXECUTIvO
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§ 4.° Velar para que não sejam subtralüdcs livros, docurr entos
ou quaesquer objectos, quer do gabinete, quer da du-ectorla,
§ 5.° Manter a 'Policia. nas ante-salas, fazendo com que as
pessoas estranhas alli reunidas se conservem com a conveniente
deceneía e comedimento e, quando dosobcdeoido, recor-rer ao
director para providenciar a respeito.
§ 6.° Encerrut- no livro proprío o ponto de sons subordinados
meia hora antes da marcada para o começo do serviço. não consentindo se retirem sem que eseja feito o sel'viç.) da limpeza,
asseio e arrumação da cear, sua mobilia c nccessoríos .
§ 7.° Receber toda a correspondeucía ofllcíal passando os
compcteutes recibos, e aprosental-a immodiatamonte ao director do
expediente; e dístrtbutr pelos corretos a quo lhe for dada. para
ã competente entrega.
§ 8.° Satisfazer o que lhe for dctoi-mínado pelo diractorou
pelo chefe do gabinete para ohjecto de servíç i, dando .para esse
fim ordem aos seus subordinados, segundo a COllVCUlCnCIa do ser..
viço.
§ 9.° Transcrever no livro da portt as decisões e despachos
que devam ser publicados e Impedir quo seja alterado })e1n.spal'tes
o que neUe se contiver.
§ 10. Representar ao director sobre as taltas e abusas commettidos pelos empregados da, portaria.
§ l l , Fazer os pedidos ou compras, por ordem do direetor, dos
objectos neeessaríos ao expediente .
. § 12. Tel' sempre providas do nécessario as: mesas dosempre..
gados e transmittir aos mesmos os papeis que lhos deva m ser
entregues.
§ 13. Tratar com urbanidade as peSSottsquo o procurem
para negocíos que tenham pendentes na, repartição.
§ 14. Não permittir ingresso ás pessoas estranhas sem prévio
conhecimento do direetor ou do chefe do gabinete.
Art. 12. Ao ajudante do porteiro incumbe coadjuvar o porteiro
em todas as attribuições que a este competem.
Art. 13. Aocontinuo compete auxiliar o porteiro e transmíttír
'Os papeis e recados dentro da repartição.
Art. 14. Aos correios cabe fazer entrega da correspondencia
e auxiliar o serviço do porteiro, quando se achem na repartícão.

CAPITULO V
DO TEi.\1.PO DE SERVIÇO E PE:-tAS JJISCIPLINARES

Art. 15. 03 trabalhos da díreetoría começarão ás 10 horas
da manhã e termínarão ás 4 horas da tarde, podendo ser proroga?o.s a juizo do díreetor, quando o excesso de expediente assim
exigtr,
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Al't; 16. Oj empregados da Direetoria; de Expediente es,tã<>
'Sujeitos a todas as regras e cendfções da disciplina' mWtar:,e· Iegíslaçãerpenal em vigor na Armada.
C,\PITtJLO' VI
DA N03mAç~\O' L

SUBSTI'l'UIÇÃO

Art. 17. O díreetor do E:\1?edicnte c' os oülciaes sCl'áó nomeados. por decreto; c pessoal do estado-maloi-, auxiliares, porteiro,,; ajudante do portou-o, continuo', e correios l)()l"'P,':.n·tal'b,s.
Os serventes serão admítüdos pelo' director.

Art. 18. Os empregados da dtreotorla serão em seus ímpedímentes a' faltas substttnídos pele modo seguínte :
§' r. o O dírector, quando o impedimento fÔl" menor do 15,
{li1li.q~; pelootâcíaí mais. graduad(!),olL. antig(}, a, quando. exceder
'este prazo, pejo ofücíal que o Ministro designar.
: §2~o Os ofâcíaes, pelo (\iUxilial' mais graduaílo e, no caso.de
~gualdade, pelo mais antigo.
Art. 19. 'Em caso algum poderão cs auxllíares- suhstitui\' o
dírector'.
Art.. 20,. Para nomeação de porteiro,aJudantc de. po:l.',te.il'?;
contínuo e correios devem' os candídatos.. em, exame summarro
;pe:rfuJ)llteo·.direetor, mostrar quo,' sabem ler e escrever- ,col'l'ecta-...
'D1erute:,:. bem como as. quatro primeiras. operações sobro os numeros inteiros, servindo de examinador um ofüctal da l'cQal'ti"cão..,
Art. 21. O ajudante do porteiso substl tuéeã 0 po-rteilro 0111
suas faltas ou Impedimentos esera.subssttuíéa-peíe contínuo,
Art. 22; Os empregados da dtrcctorra, antes d'O' entl"-1l'üm
<em exercido, farão 'promessa de bem servil'.
OAPITULO VIl
DOS VgNCD.IEN'1'OS E DESCOX'fbs POR FAUfAS'

Al't. 23. Os ofâcíaes reformados, ao corpo' da' armada o
classes annexas, empregados na directoria, perceberão, além do
.soldo e mais vantagens de refbr-mndos, as gra.tificações fixadas: na
tabeíta appensa 11 este regulamento.
Art. 24., O: empregade que snbsütuír a.outre.de.elasse supel'ior. perderá a sua graüücação para recebei' a do substituido,
Art.. 25,i,; O empregado que. exercer ínterínamcnte. Iogan. vago
'jl8rceberã. ·ao, respeetíva _gratificação,
.Nl't~2&;' O':empregado que fulta,p' <.'tiOl se-'l~Vh}O'i-.scm,i causo: j,nst!flB.eada, perderá toda a gratificação.
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§ I. O que se l'ctir[u' antes, de terminados os tl'i.i,1:ialhos,. sem
licença do drrcctor, perderá toda.a gra-tiftcaofi'o..
I}

§ 2.° O que comparecer depois de encerrado o ponto, pe:edei>âi

met'1,do da gl'D,tificação.
Art. 27. N-ãlí) perde

[L gr-(~tHkação:

L ° O empregada que Ütltn.cr [l,té oito dias por motivo de'
molestla, com justítlcacão approvada pelo dtrectoi-,
§ 2.° Por motivo de llo.j.o.eg,tl,l,.
§ 3. ~ Por achar-se encarregado pelo. :Ministt'o ou.director de
qualquer trabalho ou commíssão.
§4,.o Por estar SCL'vi!.lUQ algum cargo gratuito obtígatorlc, em
virtude do lei.
.Art.. 28. O empregado quefalta» até: 30 dias, pelo motivo do
ar't.igo anterior, § I", pel'del'il metade da gl>at,ificaç~ãof e o q:nü;ex..,,~
ccdee cstc prazo perdera. toda a. gratificação t
Art., 29. 0 desconto por faltas ínterpolndas se far'á,sôlnente: nos'
dias em que ollas se derem; mas, si' forem successivas, se estenderi.t tambem aos dias quanão sendo de servlço, estejam comprehendidns .no período das mesmas faltas.
lH~G~ 3D. As; f<.tJtas: serão contadas. (~ \;ist,D. do que constái- dó
livro de ponto, no qual asügllar,tt,o tados OS ompregados duraut.p.- Q,
p1'ilno,iro quarto de hora que SQ seguir á. marcada para o começo
§,

do: eXIledieilte.
§, l:"o:'NÚl1U,Q.:mlO: li Vl'O, lançarã Q di,l"e,c~or' as,competentes. u-Q.t.á.$1o'
§";'2,;o Q julgamento, sobre .(1, jU,stWcaºã,(}.d"'Ls,·J4lt.q,~~"conrpete:.

oxclusiYam,~nte aodtrootor, queo fundam.cnta,1';~p01':O$.crip,tQ,nocaso,
de recusa, e justificação apresentada.
Art·. 31. O empregadc.queIôn designado ol~ganizará~,no,:ultimo
día.dcmca, um resumo. do. ponto, (lHO sera.assigaado pelo direc,t.oi"
o remettído oülclalmente á ropartição competente.
Paragrapho UIlicO.,° resumo do ponto se1'"t feito de acoôrde

com as determinações da. drGulrw ele 29 de funetro de 1878"'.

CAPITULO VII!
DO GABI:'iETE DOJ.UNISTH,O

Art.

32~

O gabinete do XHnistl'o" composto de' oll1cíai9S de

quadro actívo do corpo da armada de sua, ímmedíata eonflança,

seJ'6i ccnstít~id(} d~,

Um chefe de gabinete, oüíctal supertor:
Um oillcirul: do: ga:hiuote:" capitão, de corveta ou: capítão-

tenente;
Dous .ajudantes. de ordens; orâeíacs- subalternes ;
Um auxiliar, ofâcíal.subalterno.,

IOJ6
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Art. 33. Além das íuncções militares que competem ao estado
maior do Ministro, pelas leis e regulamentos em vigor, são suas
attribuições :
in, ultimar todas as decisões do Minlstro ;
2~. abertura, Ieitura, cifragem, registro e distribuição- dos
despachos telegraphicos dirigidos ao Minístro ;
3P" , expedição e registro dos despachos telegraphicos [dir-Igidos
pelo Ministro :
4~', expedição e transmissão (las ordens do serviço ;
5a I expedição e guarda da correspondencia particular do

Ministro ;
0\ conservação, guarda e inventario dos documentos reservados

do Minlsterio ;
730, serviços de publicações e informações determinadas pelo
'Ministro;
81J. , eorrospondoncía e ínstrucçõcs para addidos navaes ou
outros offlcíaes em commíssão no estrangeiro;
91\, permissão para; visitas aos estabelecimentose repartições de
'Marinha;
10, verificação dos papeis que tenham de subir a exame a
despacho do Ministro;
11, execução dos serviços que não estejam comprehendídos nas
attrtbnicões das directorias e ínspectorías.
ArÍo 34. O chefe do gabinete é responsavel por todos os papeis
oill.ciaos que subirem a despacho do Ministro, emquanto não
voltarem a seu destino, segundo as notas dos respectivos pro..
tocollos, cumprindo-lhe devolver arrollados os que, por oecasíão de
mudança de Ministro, tenham de ser novamente submettidos a
despacho ou guardados.
Art. 35. O estado-maior do Ministro da Marinha percebera os

vencimentos marcados no decreto n. 1473, de 9 de janeiro

de 1006.
OAPITULO IX
DAS LWEN"ÇAS

Art. 36. As licenças aos empregados serão concedidas de CQJl"
formídade com a ultima parte do art. 59 da lei n. 1473, de 9 de
janeiro de 1906.
Paragrapho uníco. Em nenhuma hypothese a licença dará direito 11 gratíâcação de íunceão,
Art. 37. Não poderã ter Iicença o empregado que não tiver
assumido as respectivas funcções ,
Ar!. 38. Fiearã sem elfei!o a licença em eujo goso não entrar
o empregado um mez depois de concedida.
Art. 39. O director poderã conceder licença até Iõdías duo
rante o anno a qualquer empregado da dtrectoría ,

ACTOS

no 1'0Dtm

10[7

EXECUTiVO

CAPnTLO X

Al't. 40. Para os cargos a quo se referem o; arts.

:i,;"

c i;IJ do

presente regulamento serão aproveitados tunceionarios da secreta-

ria da ~'1<11)jnha ora organizada, ficando o pessoal excedente addído
a. Directoria de r~xpediento ou qualquer repartição de Mar-inha e
considerado em effectívídade nos cargos que exercem.
Paragrapho unlco . Para os car-gos quo vagarem na mesma
dírectoría serão nomeados os íuncclonarIos addidos, emquanto
não forem apr-oveitados nas diversas ropal'tiOões de Mar'lnha ou em
outros Mlnistertos em Jogares de catcgoríu nunca ínfcrlor- (t que
lhes pertence.
Art. 41. Só depo:s do aproveitados todos os Juneclonaeíos a
que se refere o é't:!"tigo anterior terão execução os arts. 30 e 50 do presente regulamento, que determina sejam nomeados para os cargos da
Dírectorta de Expediente otücíaes reformados ou do quadro aotívo.
Art. 4.2. Tanto os empregados aproveitados na citada dírectorla como os addídos continuarão 11 perceber os vencimentos mareadoano decreto legislativo n, 1555, de 13 de novembro de 1000'1'
e a se reger, no tocante a desconto por faltas, demissões, tempo de
servíeo, vitaliciedade, penas disciplinares.. Iicenças, apcsentadoría,
ferias e montepio pelo decreto n. 1105 A, de 30 de dezembro de 1892.
Art. 43. Os dírectores de secção, prímeíros e segundos offíoiaes,
que ficarem addidos á Directoria de Expediente.executaN\oos serviços que lhes forem distribuídos pelo respecttvoríírector, ao qual
ficam dtrectamcnte subordinados.
Art. 44. Nos casos de substituição do director da Dtrcctoría de
Expediente por offtctal e deste por auxíliar se continuará a observar a regra estabelecida pelo art. 39 do regulamento annexo ao
decreto n. il05 A, de 30 do dezembro de 1802, emquanto estes
cargos forem exercidos por empregados da Secretaria da Marinha.
Art. 45. Ficam supprímtdas as honras militares aos empregados da secretaria da Marinha quo, na data da publicação do
presente regulamento I não estiverem comprehendídos nas disposiç(iell do decreto n , 2532, de 23 do junho do IS07, que manda
confirmar por carta patente as honras dos postos que competem
aos funcclonarfos civis do 'Ministerio da Martnha, quando forem
vitalieios em virtude d03 respectivos regulamentos.
Aí·t. 46. As disposições deste regulamento poderão ser alteradas dentro do primeiro anuo de execução afim de serem adapta..
das pelo Governo as providencias índícadas pela expcríencía,
Art. 47. Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de raneíro, 11 de junho de 1907.- AlexandJ'ino Faria. de

Alenca,-.
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Tabella dos vencimentos mensaes que competem aos empr-egados
da Dír'ector-ía de Expediente

úRDBNADO

E::IIPREGOS

Director.....••........•.•.

GRATlFICA.ÇÃO.

o-o • • •

ô50$000

325$000

Primeiro ofücíal ••.••...••••.•.

3338334

i66$666

Segundo oütclnl.

.

266$6G6

133$334

..

200,';000

IQO$llOO

200S000 .'

100$000

Auxíüar

I')orteiro.

0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ajudante de porteiro

.

,

Continuo

,

Correio .........••........
.servents....

,

0'0

o-o • • • •

133~32

!

ô6$})66'

102.$6661

5R'l\'J33

100$000

50$000
100$000'

•• _ ••••••••••••••••

Oínev-ooções.

l.a. Q-,direetor', sendo officia] reformado do corpo da Armada,
·em vez. de ordenado perceberá: os- vencimentos, de sua refol'ma:Q.\mais a: gratificação, desta tabella.
2;a· Osescreventes perceberão as mesmas vantàgcns da corpol\1.Qão da Armada do quo são destacados.
.
3.\\ Os correios perceberão ma.is,l$:POl' dia de trabalho.

4.a . O porteiro"além dos vencimentos;" terá o quantitativo de

11l0$par" aluguel de. casa,

Rio de Janeiro, -ll, de junho de 1907.Alencar.

Al~xand1-·íno

Faria M-

xeros no PODER
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EXE.CUTIVO

(Modelo A)
DJIlEGT01lA DE EsPEDIóNTE
1IE.:lIORANDUnr

Ao Sr •.••....•..••..•••.•.•••...••.......••....••....•••••••

............................. (escrever aqui o titulo da repartição).
O oüícícdessa rep.trtição n
de
de
de 100•••

..

teve' o seguinte despacho: ..............................•..•.••

.

...................... ................... ....
................. .. ....... ...... .. .... .. ...,
'

.......

,

~

'

.
.
..

fi::::

{lr"ã~;dl:e·vo; 'tê;t't;âi~l~;;te'~' de'si;áêh~j 'dâ~do' i~g~~: ;:0' '~vjgo'
desta data, dirigido á •.•••....•.•••...••....••..••••.••••.•••..•.
............................ (titulo da repartição) e do qual ora
se envia cópia á Uipcctoria da Btbliotheca, Museu e Archívo, para a
necessarta publicação.
Em

de

de 190 .

o âcreoíor,
• • • • • • • • • • • • • 'i"

DEGRliTO N. 6503 -

o •

0,0 • •

DE I l DE JUNHO DE 1907

neo rg enraa o Estado Maior da Armada
O Presideute da República dos listados Unidos do Ilraúl,
usando da autorlzação contida no art. 19, n. 13. da lei n, 1617,
de 30 de dezembro da 1906, resolve' approvar e mandar executar- o
regulamento que a este acompanha, assignado pelo contra-almírante Ministro de Estado d,'L Marinha, reorganizando o Estado
Maior da Armada; revogadas as disposições em' contrarío,

Rio do Janeiro, 11 de junho de 19)7, 10' da Republica.
AJi'FONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Alexandrino Faria: JeAtencar.
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Regudn/luento l")~U"l;")., O ,1~3'tfl,do ~Iaio·t· -<:hJl"Arrua,da. a <11.'.10 se r-c r'e r-o 'O dec:'it"eto n. (;'':-;03,.

desta.. dntu lt

OPITCI.O I
DA OROAl\:IZAÇÃO

no ESTADo

"rA!OR

Art. 1.0 o Estado Ma,iol' da Armada, dírectcmonto subordínado
2vfínistro da. ?\laI'inhn•• ú a repartição incumbida da mnnutenção
das forças uavaes da Republlea em estado de acção ímmodíata,
desde a sua, concepção maís gJra.l ate os i3CUS menores detalhes, e
como tal respónsavel pelu effleleneía militar du esquadra prornpta,
pela ínstrucção de suas guarnições o pela. díscíplína ,
Paragrapho uníco. l!:stão sob a jurísdíccão do g~tado ':'-,JaioF
da Armada todos osnavios promptos, as escolas proüssíonaos deontctaes, inferiores o marinheiros, as linhas de tiro, os corpos dH
infantaria de marinha, o de marínhetroe nacíonaos e as íortalezas
da. marinha, com excepção 1.105 navios quo forem desligados para
serviços especíaes.

<\.0

é

CAPITULO II
no rESSOAr.

Art. 2,0 O chefe desta repartição será. sempre um dos ofücíaes
generaes da. actíva do C01'PO da Armada, com o titulo de chefe do.
Estado Maior da Armada e commandante em chefe em tempo de

paz o terá as honras do posto ímmedíatatnente suporia,', durante
o exercício do cargo.
Paa-agrapho unico. O seu estado-maior compor-se-hn <10;0) SC~
guintes oüícíaes da. classe acüva do corpo da armada:
1 sub-chefe, capitão de mar e guerra;
1 assistente, capitão de fra,gata, ou de cor veia ;
2 ajudantes do ordens, capitães-tenentes ou los tenentes.
Art. 3.° As secções do Esta.do Malor terão o sagulnte nossoal da

actíva também do corpo da armada :

Primeira secção

1 chefe, ofâcíal superior;
2 adjuntos, offíciacssubalternos ;
2 escreventes.

Segunda secc.ro

1 chefe, ofâcíal superior ;

2 adjuntos, ofüclaes subalternos ;
2 escreventes.

~

ACTOS DO J)ODER EXECUTIYO

1021

Art. 4.' Além do pessoal mencionado no artigo anterior haverã
mais o seguiute:
1 porteíro :
1 continuo;
1 servente.
Paragrapho uutco, Para o legar de porteiro será nomeado um
offlcíal inferíor; para o de continuo, um ofücíal Inferqor ou praça;
para o de servente .uma praça. reformados ou de tempo acabado,
sendo preferidos aquelles cujos assentamentos de praça forem
dignos de nota pelo seu bom comportamento,
CAPITULO JII
DAS OBRIGAÇÕES DO ESTADO MA.IOR

Al't.5.0 A'·l& secção .compete tudo quanto se l'eferir:
i-, ;t organização, movímentação e disciplina (f.JS navios,
corpos e estabelecimentos da armada sob sua jUl'isdic':':i,);
2°, aos uniformes do pessoal mítítar:
3", ás relações e communicações dos xavlos da armada entre
si ou com outros navios nacionaes ou estrangeh-os ;
4°, ao oersmoníal maríttmo ,
5°,._á composição das ordens do dia, que apparecerão ás se.gundas, quartas e sextas..feiras, ou quando for julgaaú D8bOSsai-ío ;
61), á ,j'.istit;m militar.
Art. 6.° A' 2fl, secção incumbe tudo quanto tiver relação com :
1°, a estatlstlca militar navaí ;
2°, as íntorrnações mllltares necessar-ías ao estudo das questões
navaes, organizadas de modo a poderem ser de utilid..tcle á marinha
naeionut, milita.r e mercante;
3'\ o a.rchívo secreto. que porventuru seja eoustf tuido 'POI"
documcntosimpol'tantes que interessem á defesa uacional, devendo
cs papeis e documentos quo não estiverem nessas condições ser
remetttdos ti, Dlrectorlu da Bíbliotheca, Museu e Al'chivo,depois
de findos;
4°, a defesa naval, abrangendo o estudo de. todos os seus problemas estrateglcos e tactlcos em face de quaesquor comblnações.u
a discriminação de todas as medidas nocosat-ías (~ ·uti!jza.çâo
das forçc\-3 navaes em qnafqner ponto onde ella se torne necosl-)<tri<1 ;

5", a mobilização rapída, geral ou parcial, da esquadra c o
aprovoítamento de todos os recursos estrategicos de antemão estabelecldos, instaltados e accnmulados em pontos convenientes das
costas e linhas de communicação.
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OAPITULO IV
ATTRlDUIÇÕES DOS DIVERSOS
])0

EMPREGADOS DO ESrADO MAIOR

chefe do Estado Malor

Art. 7.° Ao chefe do Estado Maior, delegado do inteira

000-

-fiança do Governo, a cuja autoridade estão sujeitos todosos emprodá repartição, compete:
§ 1. 0 Exercer o commando em chefe de todas as fOl'çl:\s
navaes promptas,

§ 2. o Dirigir, Inspeccionar e fiscalizar 03 trabalhos da repartição a sou cargo, cumprindo e fazendo com que 03 seus subordinados cumpram os devores. prescriptos neste regulamento, bem
como quaesquer ordens que 111es forem dirigidas pelo Minístro,
§ 3.° Executar e fazer com que sejam prompta e üelmeute
executados os deoretos. sentencaa, avisos, regulamentos e ordens
relativas ao pessoal militar e material sob a sua jurlsdícção e aos
assumptos espeoíaes da sua repartícão, dando para ísso as, providencias que estiverem em sua alçada e requisitando as que não
'dependerem -da.sua 'autoridade.
§ 4. 0 Dar posse -aos runccíonaríos da 'repartição, queantes
de entrarem em exercício farão promessa de bem servir.
§ '5. 0 Designara secção que deva ser incumbida de qualquerserviço não classíâcado no presente regulamento ou que elo futuro
seja creado.
§ 6. Mandar passar certidão dos documentos ou termos existentes na repartição, que não tenham car-acter reservado e quando
não resultar inconveniente para o serviço.
§ 7.° Fiscalizar a bordo dos navios da armada, sob o seu commando dírecto, todo o serviço que nelles se fizer, de modo a obedeeer-se continuamente á tabella geral do serviço e ás ordenanças
que OBtiverem em vigor.
§8. o Dar a senha. e a contra-senha do día uidlstríbuíl-as as
fortalezas da marinha, corpos c navios surtos no porto da Capital
Federal 80 b a sua jm-lsdicçrío.
. § 9.° Tomar as providencias que se tornarem necessarlas, solicitadas nas partes.mensaes dos navios, corpos, e estabelecimentos
sob a 8\1{1 jui-ísdicção, e requisitar da repal,tição competente as quo
não forern da sua alçada,
§ 10. Corresponder-se com as diversas repartições da marinha
ou quaesquer autoridades, remettondo documentos, prestando informações e requisitando as que fJrem neoessarías.
§ 11. Nomear de accôrdo com a legislação vigente os offlciaes
que devem compor os conselhos de inquirição, de investigação o de
guerra e publícar, em ordem do dia1as scntençasproferídaapelo
tribunal competente, fazendo exccutal-as.
§ 12. Publícar, 'em ordem do dia, as disposições relativas ao
serviço em geral, mandando ímprímtr as que forem de effeíto permansnto, de modo a poderem 001' incorporadas ás Ordenanças 'do
serviço Geral.
0
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§ 13. Remetter- v,o Ministrada Marinha,aMo dia 31 de
ju.neiro de.cada anno, o relatorío da repartíçãoaseu cargo, .acempanhado dos demais relatarias dos estabelecimentos e autorídades

sob a sua jurí sdícção, mencionando o estado actual dos servíços,
os progressos realizados durante .o anno anterior, e quaes as medldas necessarlas ao desenvolvimento dos serviços.
§ 14. Promover a ínstrucção 'pratíca dos 'dfficiaes e praças do
todas as classes da armada, fazendo executar .esercleícs ,$ystema~
ticos nos portos e em viagem, segundo .tnstmcções préwíamente
mr,ganizadascoma ,appl'ova,Ção -do .Mínístro ,
§ 15. Visitar os navios da armada sempre que julgar conveniente e por eccastão das sahidas, para verificar si de.facto .sodasas
providencias necessartas foram attendídas, e logo apõs -o:l'egncsso
das .eommíssões para .ínformar-se do estado em que .se acham os
me.smos -navios.
§ 16. Fazervcumprh' 03 .regulamsntos, Jnstruc,çõeso'dis;poSiM
ções relativas (~ conservação e consumo das munições e explcsívos,
providenciando sobre.o.seu apnoveítamento oppcrtuno em esercícío
para ínstrucção .dopessoal de modo a evítar.adeterioração.censequente ás longas permanencías nos paíoes e depositas.
§ 17. Organizar os modelos das partes mensaes do materíal e
do pessoal separadamente, rcmettendo-as ao Ministro.
§ 18, Simplíflear-a eorrespondencia offlcíal, adoptando as medídasque julgar nece.sarías,
§ 19. Propor .ao lv1inistro todas as medidas indicadas pela. experiencia para desenvolver os scrvíços a sem cargo ou sob a sua jurísdicção.
§ 20. Requisitar as providencias neeessaríaa para que os estados-maiores ou menores dos navios e dos ostabeleclmentos.ussím
como dos corpos sob a sua jurisdlcção, se conservem completos e
sem alteração, 110 míntmo durante o decurso de um anno 'ou de

uma commíssão de duração do um anno,

§ 21. Dal' licenças aos ofâciaes ou inferiores 'e prJ.ça3 sob sua
jurisdicçâo até 15 dias, no decurso de um auno, fazendo mencíonalas nas cadernetas subsídtaríns,
§ 22. As licenças por' Pl'd,ZO maior ele 1'5 dias só pelo Mü1i'stro
poderão ser concedidas.
§ 23. Organizar as tabellas e disposições para o serviço dos
corpos e fortalezas e dos navios nos portos e em viagem, nos seus
menores detalhes, de modo harmoníco e convergente, estabelecendo
normas. segundo as categorias e typos .
.§ 24. Propor ao Ministro a prévia distribuição de recursos pelos
pontos do Iíttoral, destínadoa u servirem de bases de operações e
pontos de apoio.
§ 25. Proceder com os seus auxilíares aos estudos de mobilízação, tactíca, organização de planos de operações, de defesa e caracteristicos militares dosnavios, tendo-os sempre á disposição do

Minísu-o ,

§ .26. .Informar e dar parecei' sobre todos os papeis que fizel~
subíra llresençadoMinistro. não demorandoalém, de oincodias os
que não dependerem de mais detido estudo.
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§ 27. Inspeccionar, fiscalizar e promover o desenvolvimento o
instrucção das escolas proflasíonaes de ofticiaes, inferiores e maeínheíros.

Do sub-chefe

Art. 8.' Ao sub-chefe compete:
§ 1.' Substituir o cbefe do Est.do Maior na repartição, quando
-elle tenha de ausentar-se temporariamente.
§ 2. o Exercer a fiscalização e policia da repartição, presidindo
todo o serviço que correr pelo E.,tl1do Maior e tomando as providenotas necessarías ao exaeto cumprimento das ordens do chefe do
Elltado Maior.
§ 3.' Fiscalizar directamente todo o serviço relativo aos conselhos de inquirição, investigação e de guerra,formando, de aecôrdo
com a Inspectoría de Marinha, as listas do pessoal que os deverá
compor.
§ 4.° Propor ao chefe as medidas necessarías ao desenvolvimento e á simplificação do serviço da repartição.
§ 5.° Organizar as ordens do dia de aecôrdo com as deliberações
do chefe do Estado Maior.
§ 6.° Assignar as notas lançadas nos assentamentos c cadernetas
subsldlarias do pessoal subordinado da repartição.
§ 7.° Fazer os pedidos dos objectos necessaríos repartição.
§ 8.° Encerrar o ponto dos empregados á hora regulamentar ;
ã

Dos chefes de secçao
Art. 0.° Ao chefe da 111 secção compete:
§ 1.0 Organizar as lotações dos diversos navios da armada, de
accôrdo com as neoessídades, provadas pelos seus commandantes
por meio das tabellas de distribuição do pessoal.
§ 2.° Tomar as medidas neccssaríns para o fornecimento aos
navios dos obiectos de expediente, bem como aos equipamentos
magnettco. meteorologtco e hydrographíco ,
§ 3.° Provídenciar sobre o apparelhameuto dos estabelecimcntos e corpos de marinha sob a,jurisdicção (lo chefe do Estado Maioe
com o materlal de expc.líento adoptado c instrumentos necessarlos
para execução dos respectivos serviços,
§ 4.° Fazer o neeessarío para que as e scolas 'praticas de oüícíaos,
inferiores e de martnheíros se regulem ))01' methodos analogos,
completando-se de modo convoníente n. augmeutar effecttvamente o
grito de ínatruoção technloi do pessoal de todas as claSS3S da armada.
§ 5.° Facilitai' [I, G.CÇãD do chefe do Estado :Ma.iOL', cumprindo
as SUD,; or.lens com dedicação e prestando-lhe informações fidedignas
e completas, sempre que íor neeossarío•
.\l't. 10. Ao chefe da 2"· secção incumbe:
§ 1.0 Organizar as instrucções para o servíço de tnformaçõcs
militares e navaes, necessarías ao continuo desenvolvímento. da
Marinha, Nacional, militar e mercante.
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§ 2. o Preparar as bases para a constituição do arohívo secreto,
que será formado por documentos que mereçam ser reservados e
para cuja guarda haverá Iogar apropriado e seguro.
§ 3.' Estabelecer os systemas cryptograpbícos do eorrespondenota secreta da marinha.
§ 4. 0 Estudar e indicar as medidas eatrateglcas a tomar-se em
todo o territorio nacional para que a mobilização geral ou parcial
da esquadra fique sempre garantida e os navios abastecidos de tudo
quanto lhes fór necessarío em qualquer oecasjão.
§ 5. 0 Orgdnizar os planos varíos de mobilização correspondentes
a operações diversas, baseadosnos elementos estrategteos existentes
e por crear, de modo a tirar-se o maxímo proveito dos elementos
de ataque e de defesa.
§ 6.' Facilitar- a aceão do chefe do Estado Maior da Armada,
fornecendo-Ihe informações precisas e seguras.

Do assistente

Apt. 11. Ao assistente do Estado Maior da Armada compete :
§ 1. 0 Preparar, receber e expedir a eorrespondencía do chefe

do Estado Maior.
â 2. o Prestar auxilio á confecção do relataria annuat,
§ 3. o Tl'ansmittir as ordens do chefe do Estado Maior.
§ 4. o Distribuir o serviço dos ajudantes de ordens.
§ 5. o Auxiliar o chefe do Estado Maior com o maior zelo em
tudo quanto disser respeito ao serviço.
Dos ajudantes de ordens
Art. 12. Aos ajudantes de ordens cumpre:
§ I. o I~x:ecutar os serviços determinados pelo assistente.
§ 2.~ Acompanhar o chefe do Estado Maior em suas visitas

ofâciaes.
§ 3. o Prestar ao chefe do Estado Maior ou ao assistente todas
informações que lhe forem requisítadas e que estiverem na sua
alçada.
§ 4.° Visitar, por dctermínação do chefe do Estado Maio!', QS
navios, corpos e estabelecimentos do marínha sob a jurtsdícção do
Estado Maioe, afim de colher informações necessarías á boa direcção do serviço.
§ 5.' Auxiliar com dedlcação e zelo o ehefe do Estado Maior e
o assistente , concorrendo para. o bom andamento do serviço.

as

Dos adjuntos

Art. 13. Os adjuntos desempenha..rão com zelo e pontualidade
os serviços da. repartlção, quo lhes forem distribuídos ou ordenados
pelos 'chefes das secções a que pertencerem, nos termos do presente
regulamento.
ExoonUvo _ iOO'1
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Art. 14. Compete H,O porteiro, como chefe dos empregados da;
Portá:Há:
§:< 1.0 Abrir q" ~>eJ?ft,gt~ção uma hora ante: da marcaaa Pi1Pa.
Q,inicio dos trabalhoa e, _oxtraordínaríamente, no. dia, e hora.,deê"
tel'D.iip.~dos pelo ch::fc- do Estado J.Xlf11O~·-_ e, techal-a findo' Q - expediente.
~, ~.,(l_ Responder pela.guarda e ccnsecvaçãode toda, a mobilia e
llJensilios do Es:tado Maior, que lhe serão CIl.;J:-regadoS:Q01'\ inventario.
§ ::3.(/ Responder pelos livros e papeis C111;a nclamento 011' qUI}
J

lhe forem entregue.'?

clia~'ia.ment,c.

§ 4. Ter sempre provldas do no0038a1,>-10 pu;ra o serviço as
mesas do) íunccíonar-íos.
§ 5.° Fecha~' o expediente e sellar todos os papeis que exigi~
rem essa formalidade.
§ 6.° Fazer as compras, depois do despachados os pedidos pelo
chefe do Estado. Maior, ,1. vista, das requisições asslguadas pelo assístente, dos objeetos. necessaríos ao expediente do Estado Mator,
quando disso receber a ínoumbeucía.
§ 7.° Tran$mi.ttir aos ümccionaríos os, papeisou ordens.verbaes que lhe, foremdirIgtdos, tratando sempre com urbanídade as
pessoas que se.acharem na rOlm.rtiç'.ão, para. negoclos que nella
te,nhalU: pendentes.
- §' 8.° Dirigir o serviço de Iímpesa, asseio carrumação da, casa,
que deverá ser feito antes de Iechada a repartição.
§ 9.° Manter a ordem e o mnls rignroso respeito entre as pessoas que se acharem nas ante-salas.
§ 10. Não perrnittIr quo pessoa alguma estranha á repartíção
transponha a sala de espera, som prévio consentimento do chefe
do Estado Maíor, do sub-chefe, do assistente ou chefes de secção.
§ 11. AOj militares em serviço o ingresso. sera permttttdo,
§ 12. EncerraI' o ponto dos sons subordínados moia hora antes
do limite, maxlmo marcado para o inicio dos trahalhos.
(I

Do continuo

Art. 15. Sãn"c1everes:do continuo:
I,.o CO.rnpa1'8C,e.l' {t repartição uma hora antes' da fixada
para o começo 0-0,8, trí,tbn.lhos.
§ 2.° Estar'attento'aos chamados do chefe e dos demais funccíonaríos do Estado Maior.
§ 3.° A arrumação das mesas dos funcciouarlos, das estantes
da rE2partição. d03 papeis, etc., cumprindo escrupulosamente as
!'Ocp-m:ID;endações de, cada funccionario, no tocante ao servíço e aos
§

papels.que.Ihoacouberem.
'§<4~ Q;

Coadjuvar o porteiro em todas as suas, obrigações e muito

especialmente no asseio e na conservação da casa.
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Do, seroerüe
Ar!. Iô, Ao servente cabe:
§ L° Fazer todo o serviço do limpeza o quaes quer outros que-

lhe. forem ordenados.
§',2'.? Pedir ao. porteiro todos os ele mantos necessaríos para.
cumprimento do narag-:ca.p.ho auterlor-,
CAP1Tur;o V
DA NOi~&EJ~QÃ'o' E SUBSTITUIÇÃO

Al"t. 17. O"úI1efo'd'o Kstaào Maior, o sub-chefe e- os chefes das
secções serão nomeados por decreto ,i o assistente. adjuntos, perteil'o: e- ecntínue; por' por.taria-: do NIinístr.o·;; 08, serventes. serão
admittidos pelo chefe do Batado, Maior.
Art. 13" 0s: funccíoaaríos do: g"tado Malon serão subsãtuídos
em seus impedimentos o faltas.pelo modo segumíe.
§ L°· O- chefe do Estado Maíor-, quando ímpedtdo de eompareoer até 15 dias, pele sub-chore c, quando exceder esse prazo, pelo
ofâcial. general' designado 'pelo Mínístro.
§ 2;0'0 sub-chefe, pelo chefe de secção mais antigo nos seus
impedimentos atü 15 dias e, quando exceder 'cssl'3-pr(tzoj, pelo ofâclal
nomeado pelo Mínístro.
§·3~0'Os·.chefeS' das-secções, pelo adjunto 'ma;is-; 'antfgú'·da'-:s'Bcção
respectiva até.Iô dias e, por prazo maior; pelo otflclalqite o-Minlstro
nomeai';
§ 4.0 O porteiro pelo continuo.
§:5~o"O'prazofmaximo.para, estas substítutcões, nO'B casos não
indicados; é: de' 15.,di&JS.

CAPITULO VI
DAS LlOENÇAS

Art. 19. AS licenças aos funcclonaríos do' Estm{o Maiol.~,sarão
concedidas de" confor-mírlade com o' disposto na' ler n. 1'473; de
9'd.ejaneh'o· (le, 1900:
Art'. 20. Não se concedera licenÇlD, ao empregado que ainda
não tívez tomado posse.e entradoem exezcíclodo sou, cargo,
Ar\; 2'1 •. Os' ero:prega;<h)s pod.erão obter do, chefe' do Estado
Maior até 15,dtas<de; hcença.rrodecurso de' um anno
Art'·.22. Ficrorá sem affeito· aücenca de que não se utilIzar o
empregado fim mez depoilrde'c:onc-edida.
Ar.t'.. 23; Emnenllumahypethese a licença dar!i.dir.eitQ pereepção d.ll, lP'atiJicaç,ãQ. dil",filncção.

a
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CAPITULO VII
DOS VENCIMENTOS E DESCONTOS POR FALTAS

Art. 24. Os empregados do Estado Maior, além dos vencímentos militares a que tiverem direito na forma da lei n. 1473, .de. 9
de janeiro de 1900, perceberão as gratífícações marcadas na tabella
-appensa a este reg1llamento.
Art. 25. Oempregado quesubstituir a outrode classe superior,
perderá a sua gratificação para receber a do substítuído, não
devendo, porém, o total dos vencimentos exceder os que este
percebia.
Art. 26. O empregado que exercer interinamente legar vago
perceberá a respectiva gratífleaçâo,
Art. 27. Oempregado que faltar ao serviço, sem causa justificada, perderá toda a gratificação.
§ 1.' O que se retirar antes de findos os trabalhos, sem licença
do chefe, perderá toda a gratífleação,
§ 2.' O que comparecer depois de encerrado o ponto, perderá
metade da gratifleação.
Art. 28. Não perde a gratiflcação o que faltar:
§ 1.' Por motivo de molestía, até oito dias,com justifica~ão
approvada pelo chefe.
§ 2.' Por motivo de nojo e gala.
§ 3.' Por achar-se encarregado pelo Ministro ou pelo chefe de
qualquer trabalho ou commíssão ,
§4. o Por estaI' servindo algum cargo gratuito obrígatorío, em
virtude de lei.
Art. 29. O empregado que faltar até 30 dias, pelo motivo do

"al'tigo anterior, § l°, perderá. metade da gratificação, e o que

exceder este prazo perderá toda a gratificação.
Art. 30. O desconto por faltas interpoladas se fará somente
nos dias em que ellas se derem; mas, si forem suceesstvas, abrangerá ta.mbem os dias que, não sendo de ~erviço, estejam compre!lendidos no período das mes.uas faltas.
Art. 31. As faltas serão contadas á vista do que constar do
livro do ponto, no qual assignarão todos os empregados .durante o
primeiro quarto de hora que se seguir á marcada para o começo
do expediente; no mesmo livro lançará o sub·cliefe as competentes
notas.

Art. 32. O julgameuto sobre a justificação das faltas compete

exclusivamente ao chefe do Estado Maior que o fundamentará"
por escrípto, no caso de recusa e justíâeação apresentada.

Art. 33. O empregado que fór designado organizará, no.ultimo
·dia do mez, um resumo do ponto, que serã asstgnado pelo chefe.do
Estado Maior e remettido ollicialmente á repartição competente.
Paragrapho unlco, O resumo do ponto será feito de accôrdo
com as determInações da circular de 29 de janeiro de 1878.
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CAPITULO Vlll
DO TEMPO DE

senvrço E

PENAS DISCIPLINARES

ArL 34. Os trabalhos do Estado Maior começar-ão às lO horas,
da manhã e terminarão as 4 horas da tarde, podendo o chefe do
Estado MaiOl' prorogar o expediente e fazer abrir a repartição em
dias e horas exceptuados, conforme julgar nccessarto.
,
,Art. 35. Os empregados do Estado Maior estão su'eítos atodas as regras e condições da disciplina militar e legislação penal
em' vigor na armada.
CAPITULO IX
DISPOSIÇÕES GERAEe

Arto 36. Quando fôr insufliciente o numero d03 funcctonarlos
para o desempenho dos trabalhos, o chefe do Estado Maior requísitar~ do Ministro o pessoal de que carecer.
Art. 37. Com excepção do chefe, nenhum oftlcial poderâ permanecer empregado no Estado Maior por mais de tres annos,
sendo que o revesamento deverá ser feito parcialmente, de modo
a não prejudicar a continuidade do serviço.
Art. 38. O Estado Maior terá á sua disposição as ordenanças e
as embarcações necessartas ao serviço, Incluídas neste numero as
lanchas a vapor. Todas estas embarcações guarnecidas por ..p raças
do Corpo de Marinheiros Nacionaes, a cujo cargo.âearão ,
Art. 39. E' prohibldo retirar da l'epartlQão, para qualquer
fim que não seja o especialmente exigido pelo. serviço publico, e
mediante autorização do sub-chefe, instrumentos, livros, documentos e outros quaesquer objectos.
Art. '40. Os ümccíonaríos do Estado Maior prestarão compromissa. de guardar sigillo absoluto sobre os assumptos que possam
comprometter os interesses da Nação e da repartição e que digam
respeito á sua segurança, sendo responsabilizados nos casos de
dívulgação.
Art. 41. O chefe do Estado Maior resídírã em legar proxímo ou na. sede da repartição, si houver accommodações apro-.
priadas para iMO.
CAPITULO X
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 42. Os empregados da portaria do Estado Maior contínaarão, na fórma- do presente regulamento. a prestar seus serviços
ás.lnspectorlas, emquanto taes repartições runcoíonarem no mesmo
ediftcio.
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Ar;; 43. As disposições deste regulamento poderão ser alte-radas dentro do primeiro anno de execução, afim de serem
adoptadas pelo ,Governo -as medidas indicadas IIBla experiencia.
Art. 44. Ficam revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 11 de junho de 1907.- AZe:tandrin,Q Faria de
Al.enc-ar.
'Tabella de gratiftcaçãomensal.dos-func'Cionar:i0s ao Esta-do, Maior
da Arlllada

. 1:000$000
350$000
.
250$000
Chefe de secção
.
200$000
Assistente
.
160:[000
Ajudante de ordens
..
160:;;000
Adjunto ..•.•.......•..........•......
66$666
Porteiro ..••.• ~.
SS$38S
Continuo ..• '• •.•..••'.'• ...•. '.• '.'.'••.
100$000
2ervente ••••.•...• "o .•.'•.•.• '••
'o •• '. '••
Chefe doEstado Maior

Sub-chefe

"

0'0 • • • . • . • , " ' "

o·' • • • • • , ' • • •
0'0 • '• •

0'0 ' . " • • •

Os escreventes perceberão o veneímcnjo marcado na .tabel1a.
annexa ao decreto :no 8234, de 17 de março de 1899.
Os inferiores reformados terão mais as vantagens da reíorma,
RiO .de Janeiro, 11 de [unho.de 1907,- 11'texandrimo ,Faria;d&
Alenear.
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,Re.organiza a J" secção .da Repartição .de Iãs.tade ,Maior -da
&Nua-da.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazi'l.usando
da autorizaçãecontida no al1;.. 19, 'n.. 13 da Ieí n • .1617, de 30 de
dezem-brode lOOO; resolve approvar 'o mandai' exeeutar -o regulamenta quo a este acompanha, assígnado pelo contra..almirante Ministro de Estado dos Negocias da Marinha, reorganízanrlo a la secção
da Repartição do Estado Maior . da Armada. que passa a denomínar-se .Inspcctoria de Marinha; revogadas as. disposições em
eontrarío ,
Riode Janeiro, II de junho de 1907, 19' da Republíca ,
AFFO.NSO A!JGUSTO ·MoIl.E.lR! PENN!.

Alexandrino Faria de Alenc~r.
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Begula:Hl1.ent.oprt>l:"a ril, Instpectoria d.e2V.larlnn:n.a~
~'pproya'(lo pelo

''decr8,to n. 6J$(.lL-':!, de 1.1 <tle

junho> de Jl907

C".PiTULO I
DA ORGANIZAQÃODA IXSPECTORlA.

1\1'.t. 1.° A Inspectorta de Marlnha, dlrectameute subordínada
ao Ministro, é a l'oJ),:tl'tiç'ào destinada a executar e úzere'xecutar
9,s 1'8gu1amiJntos e mais dtspostcões concernentes Ú organlzação, armamento, deenrmamente, orrc.wtvos cccuomís, c disclplina das
Escolas de Aprcndizes Marluheh-os, COl'pO do, Ar mada, classes de
offíeíacs martnhejros, artifices e escreventes e estabelecíméntos da
Ma,tinha 8" navios que não estejam sob a, suponutendenota directa
dó Gstac1o-i\Iv,íot'da Armada.
CAPITumn
DOPESS'OAI,

Art. ~. o A mspectoría de Mai-ínha.. 'será composta do 'seguinte

pessoal :

Um I~::;pcctOl', omcia!:general da Armada;
Um sub-ínspectcr, ofâcíal superíor ,-;
ÜIÍl

assistente;

Um ajud.ante,de ordens ;

'I'res ailJUiltos, oüloiaes superiores ,da.. Armada :

Tres auxiliares, ofücíaes di.t Armada;
UnI servente.
§ 1. c Para 'O::; lagares de adjunto C auxiltar podem ser nomeados orflclaes da activa ou reformados da Armadà:..
§ 2. () Os guardas-martnna 02°5 tenentes nã,opo(leNto ser nomeados adjuntos e enxütares .
O"PITULO lI!
DAS

OBRIGAÇÕES

Art. 3. Compete á Inspectoria de Marlnha :
§ 1. 'o Estüdar dettdamente, um 1110'0 das leis e l'eglllà,inento~,em
~igor, emittindo juizo e parecer, todos os papeis que fizer subír á
prcsailça do Govel'fió e digam respeito!!' t
li) nomeações, exonoi'ações., Iíeeuças, reserva, proU1o'çãot r e"
fOllma, demissões, louvores, recompensas, punições, âsseníamentos,
tempo'de.'.8~gviço" rnolltepio, pensões e quaesquer outrosassumptos
{le caracter individual do corpo da, Armada;
.
N ali~ta.:rnento~, sul!stituiçqes, Iieenças, tempo. _de servaço,
premtos, baixas, pensões, reformas e fardamento d-as praças -de
(I

prctj
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c) admissão, exames, nomeações, licenças, tempo de serviço,
pensões e montepio, demissões dos ofâcíaes marínheíros, artífices,

escreventes, Corpo de Praticas e Asylo de Invalidas j
d) recompensa por actos de bravura e de salvação;
e) contractos de offíclaes marinheiros extranumcrarios ;
f) armamento e desarmamento de navios;

g) inventarias dos mestres, mantidas, porem, as disposições
dos arts. 159, 160 e 161 do decreto n. 4542 A, de 30 de junho
de 1870;
h) honras militares;
i) quaesquer outros assumptos aqui não classificados e que
lhe compitam pela natureza de suas funcções.
§ 2.° organização do AZmanak de },:Ia~+(1l1a.
§ 3.' Cumprir os despachos e mais ordens dadas pelo Ministro.
§ 4.° Conservar em dia o serviço.não demorando além de cinco
dias os aasumptos que nãodependam de maisdetido estudo.adoptando as medidas que julgar neeessarías para simplificar, quanto posslvel, a correspondencia otâcíal.
§ 5.° Observar escrupulosamente as disposições dos arts. 14
(2a parte), 20 e 27 do decreto n. 5461, de 12 de novembro de 1873,
referente ao tempode serviço dos officiaes em operações de guerra.
e a escala de embarque dos mesmos.
§ 6. 0 Prestar ás outras Inspectorías e Directorias e requisitar
dellas, as ínformações para que seus trabalhos sejam completos e
§ 7.' Remetter os papeis findos :1 Direetoria da Bibliotheca,
Museu e Archivo.
§ 8.' Enviar mensalmente ao Ministro a relação dos ofâctaes
da Armada, ofâcíaes marinheiros, artifices e escreventes que se
acharem addidos á Iuspectoria ou Iícencíados.
§ 9.° Ter '8ID dia o livro onde se indiquem as commissões que
estejam exercendo os ofãcíaes da Armada, ofticiaes marlnheiros,
artífices e escreventes.
§ 10. Estipular, de accôrdo com o Ministro, as quotas para o
custeio dos navios promptos,
§ i I. Escripturar nos livros mestres os assentamentos dos
officiaes da armada, oftlciaes marinheiros, artífices e escreventes.

CAPiTULO IV
DAS ATTRIBUIÇÕES DOS DIVERSOS EàIPREGADOS DA INSPEOTORIA

Art. 4.' AO mspector, delegado de inteira confiançado Governo,
a cuja autoridade estão sujeitos todos os empregados da ínspectoría, incumbe :
§ L' Dirigir, promover e ínspeccíonar todos os trabalhos da;

ínspeetoría,

§ 2.' Manter e fazer manter pelos meios a seu alcance a; observancía das leis e regulamentos em vigor no que se refere a assum..
pto da ínspectoría a seu cargo.

seres
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§'S. e Apresentar até 30 de janeiro, ao Ministro. o relataria
sobre as oecurrenclas o trabalhos de sua ínspectoría durante oanuo
,findo.
§ 4.° Crear os Iivros que forem precisos para o bom andamento
do serviço.
§ 5.° Rubricar os pedidos, folhas de despezas e annuncíos
ofücíaes da, ínspectona ,
§ 6.° Authentlca» os papeis qui se expedirem pela lnspeotoria

e exigirem essa formalidade.
S: 7.° Prestar ás demais repartições e outras autorl dades asinformações do que necessitarem para a boa execução UtLS 10i3 e
regulamentos.
§ 8. 0 Dar posse aos empregados da, ínspoctoria, que antes de
entrarem em exercício, farão promessa de bem servir.
§ \). ° Mandar passar certidão dos documentos ou termos exís..
tentes na S!.Ht repartição, q na não forem de caracter reservado e
quando dahí não resultar inconveniente para o serviço.
§ 10. Mandar lançar as notas nas cadernetas subsidiarias dos
oiücíaes da Armada, offíclaes mar-ínheíros, ar tíüces e escreventes
que âcanm addídos á ínspeotorla e das nomeações que tiverem ao
cessar esta situação.
§ 11. Solicitar do Ministro ordem para serem inspeccíouados
os orâoiaes da armada que, findo o prazo legal, se acharem no :pa..
dro da reserva ou com mais de um anno de licença para tratamento do saude.
§ 12. Fazer ímprtmír annualmente, o mais cedo possível, o Almanall. da i.l{cwinha, O qual, além da data do nascimento dos ofâcíaes, do tempo de emborque nos postos em que 'se acharem, quer
commandando, quer servindo subalternamente nos navios, quer fazendo parte do estado maior do commando de força, do tempo de
viagem no mar ou nos rios, deverá conter os esclarectmentos já admíttídos o outros que sobrelevem a ímportancía de semelhante
trabalho.
Para esse fim deverá :
a) Solicitar das diversas repartições do Mínister-io da Marinha
os dados nccessarlos sobre otãcíaes e inferiores que nellas sirvam,
estiverem addidos on deJlas dependam.
b) Observar quanto ás repartições civis o disposto no aviso
n. 2784, de 28 de outubro de 1889.
§ 13. Remetter ao Conselho do Almirantado, por occasíão de
'vaga para promoção, as cópias de assentamentos, no ultimo posto,
dos: ofticiaes da armada que se acharem nas condições de ser
promovidos, podendo o Almirantado requisitar as que julgar ne..
cessarias.
gstas cópias deverão ser annexadas á dos outros postos já
existentes e remettídas ao mesmo Conselho, nas promoções que
tiveram nos postos anteriores.
§ 14. Levar írnmedíatamente ao conhecimento do Mínistro a
apresentação de orãcíaes da armada, offíciaes marinheiros, artitices
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e escreventes para. ücarern addidos (I, mspeotoría porterem deixado
eommíssões que exerciam 'ou termínado .as licenças.
§ 15. Propor para commlssõcs, mediante escala geral de commissões, os officiaes do corpo da Armada.,officiaesmarinheiros,
artífices e escreventes que estíverem addidos á ínspectoría ,
§

16. Mantet' em estado completo as lotações dos navios

promptos, corpos e estabelecimentos de Marinha, passando par'aos
navios em reserva as que houverorn de servir 'nessa. qualidade.
§ 17. Providenciar para que sejam cumprtdasvcs disposições
de lei relatlvasvao effectivoidosnnvtos quetenham de soffrer reparos ))010 arsenal 1101' :mais de 90 dias.
§ 18. Propor as medidas quo julga.' uteís á boa. marcha d'ô
servleoda repar-tição a seu ·cllrgo, entendeudo-se v01'balme'nte-com
o Ministro quando o-extgtr o serviço.
§ 19. Levar ao conhecimento do Mlnistro quaas os oíllciaes de
corpo da .Armada queatttngíram a .ídade para a reforma, compulsaria.
§ 2l). Nomear ascommtssões para exame de admissão doa.offíeíaes marinheiros, artificese ,escreventes depois de.ouvlr o Mínístro.
-§21. Remetter diariamente ao ',Esta.l1o -:Maior'todas as OCO;'1:['reneías, para a confecção da ordem do, dia.
§ 22. Inspeccionar,TIscalizar e promover o desenvolvimento e
instrucçãodas Escolas de .AprendizesMarinhelros.
Do ,sub-ínspector

Art. 5. o AO sub-íuspector compete :
§ 1.0 Substituir o tnspeetor uos seus tmpedimentos e auxilíal-e
no desempenho do serviço aseu eango.
§ 2.° ;Assignal'asnotas .lançadas nos rassontamcntos e cader...
netassubsidiarias dos otnciaesdo corpo da Al'm'ada,o üícíaes marínheíros.eacrcventcs.arttâoose do pessoaj subcrdínado da repa.l"tiçã-o.
§ 3. c Fazer os pedidos dos objectos.necessarlos <t .rcpartíeão.
§ 4.° Exercer a fiscalização o policia da repartição.
Do (tss~sflen/t'e

Art. 6.-0 Ao assistente íncumbem deveres semelhantes <tos do
assistente do Estado Maior.
Do ajudante de oN:leHs

Ai't,. '7.o Ao ajudantede -ordens compote:
§ 1. o Receber e

expedir a correspondencía pl'iVil.fi:i.t do
insp/lctbr.
§ '2:<1 '~'tnd1ia1' o inspector no serviço que este resersar

para si.
§ :3;0 Transníittil' as ordeas do lnspeotor-.
§4" o Acompanhar o.i:nspêctor nas suas 'visitas ofâéíaes .
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§ 5.° Executar qualquer trabalho ou serviço que lhe for ordenado pelo ínspector.
Art. 8. o O ajudante de ordens nenhuma ínterferencta tera no
serviço e regimen disciplinar da Iuspectorla.

Art. 9.° Aos adjuntos o auxiliaros cornpetc .
g 1.° l~xccutal' os trabalhos que lhes íoncm dlstrtbutdcs 'P810 in..
speetor, respondendo pelas faltas ou erros quo commettorem.
. . §2. o Coadjuvar'em-ae presta.ndo iufol"maçiões recíprocas e communicando 1m8 aos outroso que f 01' adequado {~ perfeita execução
dos dífferentes serviços.
CAPITULO V
DO

TE~'1PO

DE SERVIÇO E PENAS DiSCiPLiNARES

Art. 10. 05 trabalhos da ínspectoria começarão ãs 10 horas d~
manhã e terminarão tis 4 horas da tarde.
Paragtapho unico. Poderá, porém, o ínspector, quando for índlsQensavel,prorogaras heras-do expediente ou fa'tlerex.ecutar em horas
e dias exceptuados, na tnspectoría oufórad ~lIa,por qualquer 'empregado, trabalhos quo lhe compitam ou de natureza urgente-o
Art. 11. Os empregados da ínspectoría ücam 'sujeitos 'a todas
as regras e condições da disciplina militare legislação 'p8ll'alem'
vigor na Armada.
CAPITULO VI
DA NOMEA9ÃOE SUBSTITUIÇÃO

Al't. 12. O ínspeotor e o sub-inspeetor- serão nomeados por deereto e os.dernnís empregados por portaria do Ministro, menos o
servente, que será admíttído pelo ínspector ,
Art. '13. Os empregados da ínspectoría :sorão em seus impedi..
mentose faltas substltuídos pelo modo seguinte:
§ l ." O ínspector , quando o impedimento for menor .de 15 dias"
pelo ofâclal mais graduado c, no caso de igualdade, pelo mais antigo o, quando exceder este prazo, pelo offlcíal general que o Mlnístro .designar, e a sub-ínspector pelo adjunto de maiorgra"
duação e, no caso de igualdade, pelo mais antigo.
§ 2.° Os adjuntos, pelo auxlllar mais graduado; no caso ele

igualdade pelo mais antigo.
Art. 14. Em caso algum poderão os auxilíares substltuir
ínspector ,

°
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CAPITULO VII
DOS VmWnIENTOS E DESCONTOS POR FAL'l'A,S

ArL 15. O pessoal da Inspectorie de Marluha, além das gratíftcações do funcção fixadas na tabella junta, percebera os venci..
mentes e vantagens da lei n. 1473 de 9 de janeiro de 1900.
Paragrapho uníeo. Os reformados terão a mesma gratificação,
soldo e mais vantagens da reforma.
Art. 16" O empregado que substituir outro de classe superior
perderá a sua gratificação para receber a do substituído, não de..
vendo, porém, o total dos vencimentos exceder os que este percebia.
Art. 17. O empregado que exercer interinamente Iogar vago
perceberá a respectiva gri1tiftcação.
Art. 18. O empregado que faltar ao servíoo sem causa justificada perderá toda a gratificação.
§ L c O que se retirar antes de terminados os trabalhos, sem
licença do ínspector, perderá toda a gratificação.
§ 2. ° O que comparecer depois de encerrado o ponto perderá,
metade da gratificação.
.
.
Art. 19. Não perde a gratificação:
§ 1. o O empregado que faltar até oito dias por motivo de mol-estia, com iustüícação approvada pelo ínspector,
§ 2.° Por motivo de nojo ou gala.
§ 3.° Por achar-se encarregado pelo Ministro ou peloínspector
de qualquer trabalho ou commíssão,
§ 4.° Por estar servindo algum cargo gratuito obrigatortovem
virtude de lei.
Art. 20. O empregado que faltaI' até 30 dias, pelo motivo do
artigo anterior, § 1°, perderá metade da grattflcação, e o que exce..
der este prazo perderá toda a gratificação.
Art. 21. O desconto pai' faitas interpoladas se fará somente
nos, dias em que ellas se derem; mas, si forem successívas, sé
estenderá também aos dias que, não sendo de serviço, estejam
comprehendídos no periodo das mesmas faltas.
Art. 22. As faltas serão contadas á vista do que constar do
livro do ponto no qual assignarão todos os empregados durante o
primeiro quarto de hora que se seguir á marcada para o começo.
do expediente.
Art. 23. Cabe ao sub-ínspector encerrar o ponto, fazendo as
competentes notas.
Paragrapho uníco , O inspector é o' unico funccionarío da las- '
peotoría que não está sujeito ao ponto.
Art , 24. O julgamento sobre a justiflcação das faltâ' competi!
exclusivamente ao ínspector I que o fundamentará, por escrlpto, no
caso de recusa e justificação apresentada.
.
.
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Art. 25. O empregado que for designado, organízarã no ultimo
dia do mez um resumo do ponto, que será assísnado pelo ínspeetor
e remettído otlicialmente á dírectoría de cOlltabiiidade para o competente pagamento.

Paragrapho untco , O resumo do ponto será feito de accõrdo
com as determinações da circular de 29 de janeiro de 1878.
CAPITULO Vl11
DAS LICENÇAS

Art. 26. AS licenças aos empregados da Inspectoría serão

concedidas de conformidade com a ultima parte do art. 59 da lei
n, 1473, de 9 de janeiro de iOOa.

Em nenhuma hypothese a licença dará direito á. percepção da
gratificação de exercício.
.
Art. Z7. Não terá lagar a concessão de licença, ao empregado
que ainda não houver entrado no exercício effectivo (1,: seu cargo.
Art. 28. Ficará sem effeito a licença de que ;:,10 ·)8 utilizar
o funccíonarío um mez depois de concedida.
Art . .29. O ínspector poderá conceder licença aos empregados
até 15 dias dentro de um anno,
CAPITULO IX
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 30. Quando for ínsurâclonte o numero de empregados
para o desempenho do trabalho, o ínspector, com autorização
do :Ministro, empregará no serviço de expediente os oílíclaes que
estivel'em addídos.
Paí-agrapho untco . Estes otâclaes, emquanto empregados no
serviço de que trata este artigo, terão direito á percepção da gl'atiflcação de auxiliar.
Art. S'l. Com exeepção do ínspector, nenhum oülclal do quadro acüvo da armada poderá permanecer empregado na Inspcctoria 1)01' mais do tres annos,
CAPITULO X
DISPOSIÇÕES TRANSITaRIAS

Art. 32. Os empregados das secções do Estado-Muío», ora 1'0organizadas, que passarem a servu- nas Inspeetorlas, continuarão tI,

perceber o vencimento que tinham anteriormente, substítuída, porém. a gratificação pela fixada nesta tabella,

Art. 33. gmquanto a-:; Iuspectorias e o Estado-Maioz runooíonarem no mesmo ediâcio, os empregados da portaria. desta repartição eontíuuarão, na forma. do respectivo regulamento•. a prestar

seus serviços ás refeI'id<;ts Iospectorias como si a ollas pertencessem.

1.0~8
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Art. 34,. As disposições deste. regulamento noderão ser. alte....
radas dentro. do, primeiro anno de execuçãoI ,afim; deser.em,ad>..
optadas pelo GOVe1'no. as medidas índtcadas. pela experiencía.
Art. 35'. Revogam-se as disposições em contrario,
Rio de Janeiro; 11 de junho de 1907.Alencar.

A~exand'rino, Fitríade

Tabella da gratificação mensal dos runocíonar-íoe da rnsuectoxía
de Marinha

Inspector •••._.._.•....• '
Sub-Inspector-

, ._

.
.

Assistente.•..... "
Ajudante de ordens
Adjunto
Auxiliar

450$000
250$000
16W'000
120$000
160$000
120$000
100$000

.
.

.

o . • • • • • • • • • • • • • • o-o • • • • • • • • • • • •

Servente,..,..

0'0

••••••••••

0.0

••

0.0

••••

""

Rio de Janeiro, 11 do junho de 1907.- Alexaml1'ino Faria de
Alencar.

miCRETO N. 6505 - DE 11

DE

JUKHO

DE

1907

Reorganiza a 4(\ Secção da Repartição do Estado Maior da Armada

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braail, usando
da autorização contida no art. 19, u. 13, da lei n. 1617. de 30 de
dezembro de 1905, resolve approvar e mandar executar oregula-

mente que a este acompanha, aastgnado pelo contra-almlrante
Ministro de Estado dos Negocias da Marinha, reorganizando a 4!!o
Secção da Repar-tição do E~tado Maiol' da, Armadu, que passa a
denominar-se lnspectoría de Fazenda e Fieealiaação.; revogadas as
disposições em contrario.
RIo de Janeiro, 11 de jnnho dê 1907; 19' da Republíca ,
AFFONSO AUGUST'O MOREIRA PENNA.

Alexandrino Faria de Alencm".

Reg1l.'D..1a,anen·to para a Inspectoria <le Fazenda
e Fiscalização a que se reJ"ere o decreto
ll.

6$03 dest,., data,.

CAPITULO I
DA- ORGANiZAÇÃO DA INSPEcrORIA

AI't. 1.° A Inspectoría de Fazenda., dírectamente subordínada
ao Ministro <1(\ Marinha, é a. repartição destinada a executar; c
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OS regulamentos. e· mais disposíções concernentes ti.

()lJg?<nIza~a-o,.· movimento,

eeonomía.e. disciplina', do.pessoaldocorpo

de) commissamos e. do. da classe, de fieis ..
. ~rt. 2,,0 Junto á mesma ínspectorta funocíonarã uma commdssâo fiscal, com as ajtríbuíçõos consignadas' no presente regulamento.
CAPITULO 1!
no,

e~$SOAL

4.J;'t .3,. o A reya:rti,ção,d.t\. Inspectoriade Fazenda terá _o,seguinte

pessoal:

Um ínspecton, offtcíul general do. Corpo: da Armada, ou re-

fonmado,

Um sub-Inspector , capitão do mar o guerra commíssaeío, que
será- o chefo do corpo do commíssaríos ;
Pres:adjuntos, ofücíaes commíssartos.;
Um aj udantede ordens, ofâclal subalterno do Corpo da Armada;

111'OS auxiliares, ofücíaes subalternos eommíssarloa ;

DouaIleis ;
Um servente.
Paragrapho unícov Para os cargos de adjuntos e auxiliares, poderão ser nomeados eomrníssaríos reformados.
CAPITULO I II
DOS DNVERES' DOS EMPREGADOS DA E\'SPE,CTORrA

Do inepector

AI't. 4,'0 Compete ao lnspector-:
§ 1.0 Cumprir as ordens do Ministro da Marinha.
§.2.0 Promover, dirigir e inepeceíonar todos os trabalhos da.
ins.pectoria I
§.3,,0 Fa.zer a"distrilJUição.do serviço pelos empregados da, ín-.
spectorta..
§·4,;0 Velar pelo bom desempenho do serviço de Fazenda. em
q~ªe,sq,ael>· estações em que sirvam os commíssarios, sub-commíssal'i()$.QfiOis"afimcle'que, achando-se a: escripturação em dia, sempre:
se possa, por meio dona, exercer ,a fiscalização exigida nos regulamentes e; mais, disposições ..em. vigor.
§, 5,.0 Enviar annualmentc, em janeiro, ao Ministro. o relatorto eírcumstaneiado sobre o serviço de Fazenda" durante o
anno anteríor, declarando os nomes dos.commíssaríos e fíela.alcan...
(}?,!lQ$"

a. ímpontanctas dos alcances, causas.que.motívaram a índe-

mJ1;i~ªções-feitªs, propondo os melhoramentos que julgar necessarios

p.a-:c,a,;a"boa'marcha do, serviço,
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§ 6.0 Informar ao Ministro annualmente e extraordínaría.mente quando lhe 'for ordenado, sobre a conducta militar e civll.habilitações e zelo de seus subordinados, declarando as faltas quo,

porventura. houverem commetüdo e o modo pelo qual d.senipe-

·nham as eommíssões de que se acham encarregados. afim de quo
sejam recompensados os flue o merecerem e punidos os culpados.
§ 7. o Propor ao Ministro os eommíssartos, sub-commíssartos c
fieis que devam ser nomeados para commíssões de embarque ou de

terra.
§

8.° Inspeccionar mensalmente a escrípturação dos navios,

corpos e estabelecimentos de marinha na Capital Federal; e nos
EStados quando o Governo assim o determinar.
§ 9.0 Inspeccionar a escripturação dos navios em. regresso de

commíssões.

§ 10. Fazer escripturar chronologicamente os Itvros-mestres
dos commíssaríos, sub-commíssaríos e fieis, observadas as dísposí-ções em vigor.
§ 11. Rubrícar os livros da escrípturacão de Fazenda. dos
navios, escolas de aprendizes marinheiros, corpos e estabelecimentos de marinha, bem assim os livros de 80ccor1'08 e cadernetas
subsidíarias dos officíaes e praças dos diversos corpos da armada e
dos aprendizes marinheiros, podendo delegar semelhante attri...
buição aos ofãcíaes da ínspectoría e commtssarlos addidos á mesma,
sendo que em pertos estrangeíros esta formalidade será preenchida pelos cornmandantes de fbrça e navios soltos.
§ 12. Redigir a correspondencia que deva ser expedida pela
ínspcotoría.
§ 13. Informal' e dar parecer sobre os negocias attinentes á
inspectnria e sobre os que forem commettídos a seu exame não demorando além de cinco dias os papeis que não necessitarem de
mais detido estudo.
§ 14. Mandar abrir ínscrípções, precedendo ordem do Ministro,
para as provas de habílttações, em concurso, dos candidatos aos
Iozares de commíssaríos, sub-commíssartos e fieis, devendo os eandi(ia.tos apresentar <í ínspectoría requer-imentos de admissão aos
-concursos,
§ 15. Encerrar a lista de inscrípção dos candidatos Do dia
immediato áquelle em que terminal' o Prazo fixado.
.
§ 16. Presidir os concursos para commíssartos e sub-comm íssa.rios, bem como os exames para admissão de fieis.
§ 17. Mandar exti-ahlr cópias de assentamentos e certidões que
não tenham Cl1l'actel' reservado, conteríndo-as e asslgnando-as ,
§ 18. Remetter ~ Directoria da Blblíotheca, Museu e Arehívo
todos os papeis concernentes a questões findas.
§ 19. Conferlr c assignar os inventarias procedidos nos navios,
escolas de apven.Iizes marinheiros, C01'pOS e estabelecimentos _de
marinha, â excepção dos que forem feitos de conformidade com o
aI't. 126 do decreto 11 •.4542 A, de 30 de junho de 1870.
§ 20. Designar os commíssaríos para o serviço de, ínventaríos.
§ .21. Assignaros edítaes que tiverem de ser publícados
pela Imprensa. e que forem referentes ao serviço da íaspeetorta,
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§,22. T81', em dia a escrípturação dos livros em que deven~ ser
jançadostodos os papeis segundo suas procedencías, com a deelaração da decisão e final destino.
§ 23. Adquirir livros para a escrlpturação de Fazenda, de
soecorro o cadernetas subsidiarias, assim como os livros e objectos
precisos para o expediente da, Inepeotorta..
§ 24. Simpllear a correspondencía offícíal adaptando as medidas que julgar necessarías
§ 25. Dal' posse aos commíssarlos, sub-commíssartcs e fieis,
c- empregados da ínspectoría quo, antes de entrarem em exercício,
farão promessa de bem servir, mandando lavrar o competente
termo.
§ 26. Corresponder-se díreotameute, no exeroícío do suas funeções, com qualquer autoridade civil e militar', exceptuandc-se os
),linistl'os e Governadores de Estatlos.
§ 27. l.~esignal' os commíssartos que se acharem addidos para
coadjuvarem os trabalhos da ínspectorta, de conformidade C0111 o
paragrapho unlco do art. 64 do decreto n, 5464, de 22 de íevereiro de 1905.
Os üoís addidos, emquanto se conservarem nesta. situação,
coadjuvarão igualmente os trabalhos da inspectoría de conformidade com o art. 72 do regulamento annexo ao decreto n. 3;234, de
17 de março de 1899.
§ 28. Remetter ao Conselho do Almirantado as cópias dos
assentamentos no ultimo posto dos orâcíaes do Corpo de oommíssaríos que, por occasrão de vaga. para a promoção, estívercm nas
condições de SOl' promovidos, freando salvo 'ao Almirantado -requisttar as que julgar necessarías, Estas cópias deverão seraunexadás '
á. dos outros postos y~ existentes no mesmo Conselho nas promoções que ti varam nos postos anteriores.
§ 29. Dal' noticia di<J,riamentc ao Estado Maior da Armada.
das occurrencías que devam constar da ordem do dia.
Do slth·inspecto'i·

Art. 5. 0 Na qualidade de chefe do Corpo do Cornmissauíos tel'â
a. seu cargo a escala dos commtesaríos, sub-comrnissarlos o .âels, detalhando-a, de conformidade com as ordens do Inspector-, pal'fl.!1.<:f
eommíssõcs de embarque c para empregos de terra ,

Al't. 0.° COlUpete ao ajudante de ordens:
§ 1. o Receber c expedir> a' correspondencia pri vada xlo tnspe~

etoi-.

§ '2';0 Auxiliar o 'inspector no serviço quc este reservar para s}.
§ 3.,0 Tl'1:tnsmittir'as Sl14s, ordens.
§:4. o Acomp:~nhár,o .íuspeetor nas )iUas visitas ofllcia.ci:!.
§J,)~ o 1?~'wcuta;r qúitlq\lc~' trabalho ou serviço que lhe·Jo:t.' ordel1ado:'jJclo .iÍls}Jec.tór" ' ,
ExecutiTo -

1Q07

M

xcros
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Art. i. O ajudante de ,01'd811$ nenhuma ínterferencía terá no
servlço o reglmcn disciplinar da Inspectoría ,
(I

Dos adjuntos e auxiliares
Ai't. S.o Os ad.untos o auxíliares desempenharão os serviços
que lhes forem dístribuidos pelo ínspector.

Dos fieis

Art. 0.° Os fieis coadjuvu.rão os trabalhos da Inspectoria,
Do sev-oenie

Art. 10. o servente, que será admittido pelo ínspector, cumprirá todas as ordens que lhe forem dadas.
CAPITULO IV
DA COMMissÃo FISCAL

Art. 11. A commissão fiscal se comporá do inspector, do sub..
ínspector e de um ofâcíal superior commtssano em exercício na
Inspectcría.
Paragrapho uníco. O pessoal da Inspectoría coadjuvará ostrabalhos da commíssão fiscal.
CAPITULO V
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 12. Compete li commíssão :
§ 1. o Examinar e conferir todos os pedidos feitos pelos navios,

corpos e estabelecimentos de marinha e escolas de aprendizes marinheiros, verificando si os mesmos foram feitos de accôrdo com as
tabellas adoptadas e si estão dentro das quotas dístributdas.
§ 2. 0 Para este fim serão entregues á commíssão fiscal até o
dia 8 de cada mez, e, extraordinariamente, quando o serviço exigir,
os pedidos manuscriptos, que devem preceder ás requisições.
§ 3. c 03 pedidos de generos, verduras, combustível, fardamento, armamento e equipamento serão feitos separadamente dos
demais artigos.
.
§ 4.' Os pedidos fóra das quotas Só serão processados em virtnde de ordem do Ministro.
§ 5.' Cabe ao inspector despachar as requisições para que tenha
logar o fornecimento pelas repartições competentes,
'
§ 6.0 Os pedidos manuscriptos, depois de confrontados com as
requisições) ficarão arehívados na commíssão fiscal.
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§ 7.' Verificar .i os objectos pedidos obedecem á economia.
attendendo-se á natureza da commissão a desempenhar, quando

se tratar de navios, ou a funcção que exercem, quando se trataI"
de corpos, escolas ou estabelecimentos.
§ 8.' Alterar' e emendar á tinta encarnada os pedidos manusoriptos que não estejam de conformidade com o que se acha estabelecido no art. 12.
§ 9. 0 Quando nos pedidos houver excesso de quota, serão aliesaccommodados á mesma, supprimindo a cómmíssão fiscal aquelles
a.rtigos de menor necessidade.
§ 10. Organizar annualmcnte a estatístíea da despesa geraN
com a discrtminação dos navios, escolas de aprendizes marinheiros"
corpos e estabelecimentos de marinha.
CAPITULO VI
DAS NOMEAÇÕES

Art. 13. O ínspeetor e sub-ínspector serão nomeados por decreto, sem prejuízo, quanto ao segundo, da patente de capitão de
mar e guerra, chefe do corpo de commíssaríos, que lhe compete
pelo decreto n. 5882, de 6 de fevereiro de 1906.
Pai-agrapho unico ..Os demais officiaes e inferiores da Inspeetona de Fazenda serão nomeados por portaria, excepto o servente",
que será admíttído pelo inspeetor.
CAPITULO VII
DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. I4. O inspector será substituído nas suas faltas e impedimentos, num prazo não maior de 15 dias, pelo sub-ínspeetor, o
aub-ínspector pelo ofücíat superior commíssarío mais antigo da,
corporação e no impedimento deste pelo que se seguir na escala; 08
adjuntos pelos auxiliares, os auxiliares e fieis pelos offíclaes e mteriores que o Ministro designar.
Paragrapho uníco , Serão substituídos os ofIlciaes do quadro
actívo, quando completarem tres annos de exercício na lnspectoría, excepto o ,inspector e sub-ínspector,
CAPITULO VIlI
DAS LICENÇAS

Art. 15. As licenças ao pessoal da ínspectoría serão reguladas
de conformidade com as disposições da lei n , I i73, de 9 de janeiro
de 1906.
.
Ar·t. 16. Não. poderá ter Iícença o empregado que não tiver
.assumído as respeêtívaa funcções,
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A:rt'~ 11~ Ficará;sem eifeitoa licença. emcujb goso não entrar
o empregadoUIU 'mez depois de concedida.
Art. 18., Em-nenhuma hypothesea licença darã díreito ã ~l~â~

iificação de funceão .

CAPITULO IX
DO TEMPO DE SERV!QO E PENAS

D:i:SC!PLINARES

Art. 19. Os-trabalhos da Inspectoría ud Fazenda começarão ás
19 horas 'da manhã e terminarão ás 4 horas da tarde, salvo os casos
extraordínartos em que a entrada e a sahída serão fixadas pelo
ínspector, segundo exigir o serviço.
Art. 20. Os empregados da Inspectoria estão sujeitos a todas
as regras e condições da disciplina militar o legislação penal em

vigor na Armada.

CAPITULO X
DOS VEiXCJUENTOS E 'DESCONTOS POR FALTAS

Art. 21. O pessoal da Inspectoría de Fazenda, além dasgra.·iincações de funcção fixadas na tabella junta.,perceberâ os vencimentes B vantagens da, lei n, 1473, de 9 de fevereiro de 1.906.
Pal'agrapho untco, Os reformados terão a mesma. gratificação,
o soldo e mais vantagens da reforma.
Art. 22. O empregado que subsütuír a outro de classe supe-

rior perdera a sua gratifici),ção para, receber a elo substltuído, não
devendo, porem, o total elos. vencimentos exceder os Que este

percebia.
.
~
Art. 23., O empregado que exercer íutei-lnameutc lagar vago

perceberá (1, respectiva graüücacãc.
Art. 24. O -empregado que faltar ao serviço sem causa justiJicad,;1, l?~rde~á 'toda a grat'~fieaçã-o.
§ 1. o O que se retirar antes do terminados os trabalhos, sem
licença do mspector, per.lerá toda a gratificação.
.
,." § 2. (l; O que comparecer depois de encerrado o ponto perderá.
metade da gratificação.

Art. 25. Não perde a gratificação:
faltar até oito dias por motivo de mo..
[estia, com justificação approvada pelo ínspector,
§ 2. 0 Por motivo de nojo e gala.
§ 3. o Por achar-se encarregado pelo Ministro ou .pelo ínspe..
etúr de qualquer trabalho ou commíssão ,
§ 4. O, Por est'lIir servtndc algum cargo gratuito obrígatorío, em
.irtudede lei.
..
.
Art. 26. O empregado que faltar até .30 dias, pelo motlvc do
trtigo anterior, § I', perderá metade da gratIficação e o que
exceder este prazo perderá. toda a gratificação.
.
§ 1. c O empregado que
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A,,'t. 27•.O'dcscontopor faJtas interpoladas se fará sõmeatenos dias em que eílasse derem; mas, si forem successivas, seestenderá tambem aos dias que, não seudo de serviço, esteJwm .cam-·
preheudídce no' período das mesmas faltas.
Art. 28. As faltas: serão contadas â vista do que constar dolivro do pont i, no qual asslguarão todos os empregados: durante 0-.
pr-irnelro quarto de hora que se seguir' {t mar-cada nv,ra. o começo
do expediente.
•
Ar't.20. Cabe ao sub-inspector encerrar o ponto, fazendo as
eompeteutes notas.
Par&jgra.pho uníco. O luspector é o unteo funccionai-ío dísnensado do ponto.
Art. 30. O julgamento sobre a justíücaçào das faltas compete'
exclusivamente ao ínspector, quo o rundamentara, por escr-lpto, no
oa-o de reeusae justificação apresentada.
.
Al't. 31. O empregado que fõr designado, orgauízarã no ultímo
dia do mez, um resumo do ponto, que será assígnado pelo ínspector e remettido {L Dírectoría de Contabilidade para o competente
pagamento;
Paragrapho unico. O resumo do ponto serã feito de accôrdo
com as determinações da'clrculm- de 20 de janeiro do 1878.
CAPITULO Xi
DISPOSIÇÕES

GERAES

Art. 32. Serão remettid.rs á, commíssão flscal as cópias detodos os contractoa celebrados para fornecimentos (1. Marinha, não
só na Capital Federal c I~sta.dos da União como em palzes estrangeíros.
Art. 33. Pelos respectivo ccmruandantes serão enviadosmensalmente â Commíssão Fiscal mappas demonstrativos, com
discriminação das verbas, despezas feitas pelos navios que se acharem fora da Capital Federal. Esta providencia estende-se ãs escolas
de Aprendizes de Marinheiros c estabelecimentos de Marinha nos Estados.
Art. 34. O Iivro de conta corrente é destinado ti oscrípturacãodelS ímportuncías despcndídns pelas di versas verbas afira do' se saher. de momento, o estado das mesmas.
Al't. ss. Serão cxteu sivas <i Commtssão Ftscul as disposiçõe»
do serviço da Inspcctoria de Fazendu, no que lhe for applicavol ,
C,\PlTCLO XII
DISPOSIÇÕES TRANSiTaRIAS

Art. 36. Os empregados das secções do Estado [','raior, 01'&,
reorganizadas, que passarem a servir Das Inspectortas continuarão
n perceber os vencimentos que tinham anteriormente, substítuída..
porém, a gratifioação pela fixada nesta tabella ,
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Art. 37. EmquaIlto as ínspectorías e o Estado Maior da. Armada.
:funccionarem no mesmo edificlo,os empregados da portaria desta
:repartição continuarão a prestar, na torma do respectí vo..regula..
menta. os seus serviços ás referidas ínspectorias como si a ellas per..

'-íencessem.

Art. 38. As disposições deste regulamento poderão ser alteradas pelo Governo dentro do primeiro anno de execução afim de
serem adaptadas as medidas indicadas pela experiencia.
Art. 39. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 11 de junho de 1907.- Alexandrino Faria âe
illencar,
TABELLA DA GRATIFICAÇÃO MENSAL DOS FUNCCIONARlOS
DA INSPECTORIA DE FAZENDA
1nsp~ctor

..
Sub-ínspeotor ••...••.....•..........•.•............•••
.Ajudante de ordens
.
Adjunto .••...•..••...•..........•...•.•.........••....

Auxiliar.......................•...........•..........

Fiel •..............•........•••..........••••.........
Servente
.

45
1 ' 000
250
12 000
160•. 000
120~'000
10 .000
100 000

Observaç&o - Os fieis perceberão, além da gl'atificação .la pl'e.sente tabella, o soldo que lhes competir,
Rio de Janeiro, 11 de junho de 1907.- Alexasuirino Faria de
Al"ncar.

D~CRETO

N. 6506 -

DE

Reorganiza a Inspectorta

II

DE

.JUNHO DE

1907

de Engenharia Nava l

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Braz ll:
Usando da autorização contida no art. 19,n, 13, d't lei n. 1617,
Ae 30 de dezembro de 1906:
Resolve approvar e mandar executar o regulamento que fi,
este acompanha, assignado pelo contra-almírante Ministro de

Estado dos Negocios da Marinha, reorganizando a Inspectoria Geral

de Engenhar-ia Naval, que passa 11 denominar-se Inspectoria de
Engenharia Na,val ; revogadas as dísposíções em contrario.
Rio de Janeiro, II de junho de 1907, 19' da Republiea ,
AFFONSO AUGUSTO :MOREIRA PÊNNA ~

Alexandrino Feria de Alencà1".
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Reg'ulalllento para a Inspectorhl< de Engenharia Na.val a que se refere o decreto
n. 6~06 desta, da,ta
CAPITULO I
DA ORGANIZAÇÃO DA lNSPECTORIA

Art. 1. o A Inspectoría de Engenharia, dírectamente subordínada ao Ministro da Marinha. é a repar-tição destinada a auxiliar
o Ministerio no estudo das questões techntcas relativas ao material
da Armada que forem aífeetas á sua decisão ou sobre as quaes elle
desejar informar-se. A ella cumprirá, além disso, executar e fazer
executar os regulamentos e mais disposições concernentes á organização, distribuição, economia e disciplina do Corpo de Engenheiros
Navaes, bem como organizar planos. orçamentos, bases para contractos de obras, informações ou outros quaesquer trabalhos de sua
especialidade quando lhe for ordenado.

CAPITULO i!
DO PESSOAL

Art; 2.° A Inspectoria de Engenharia scra composta do se~
guinte pessoal:
1 inspector-O engenheiro naval, chefe do Corpo de Engenhetl~OS Navaes.
1 sub-ínspector-c-lcngenheiro naval mais graduado, que funccíonarã como chefe da. secção de sua especialidade.
.
4 engenheiros navaes chefes de secção, sendo um de cada especialidade.
I ajudante de ordens-Otlicial subalterno da Armada.
2 adjuntos-Ofliciaes da Armada ou engenheiros na vaes,
I auxlllar-c-Ofâclal da Armada ou engenheiro naval.
5 desenhistas, soado um de cada uma das dírectorías do Arssnal do Rio de Janeiro.
I servente.
§ 1.° Para os legares dt3 adjuntos e auxiliares podem ser
nomeados officiaes da Armada ou engenheiros navaes reformados.
§ 2.° Os chefes de secção não poderào ser de patente inferior ft
do capitão de corveta.
CAPITULO

]I[

DAS OBRIGAÇÕES

Art. 3. c Compete á. Inspectorla de Eugenharla :
§ 1.0 Enviar ao Ministro, informados convenientemente e
instruidos com seu parecer, todos os papeís que digam respeito a:
a) projeetos, planos e respectivos orçamentos para os traba..
lhos nos arsenaes da Republlca c- quo forem Jeitos no materíal da
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Armada, trabalhos oríginaes apresentados á consideração do Minis..
tro concernentes a assumptos de .natlu·eza technteo..m ílítar-naval ,
b) organização, movimento, distribuição, economia c disciplina
do pessoal do Corpo de Engenheiros Navaes ;
c) exame das obras feitas Ou entregues aos Arsenaes, cabendo
a execução das providencias acceítas U,O ínspcctor do Arsenal, que

dará a necessaria autorização;

d) fiscalização, COIU sciencia do iuspector do Arsenal, das obras
feitas por particulares em navios ou estabelecimentos de _Marinha;
e) .admíssão, exames, substituição. Iicenças.vtempo de ser:'

viço. premies, pensões, promoções, reformas, reserva, demissão,
montepio e uniformes do Corpo de Engenheiros Navaes;., _, _
() novas construcçõos, examinando as propostas sob o ponto
de vista technícc e econorníco, do modo a manter a uniformidade
dos apparelhos a adoptar na esquadra, e estabeleclmentos d~k
.Mal'inha ;
_
_g) ao programma e ínstrucçõcs para o estudo e exames dós'
engenheiros no paíz e no estrangeiro;
h) a qualquer duvida teohnioa quo possa se levantar entre
duas ou mais díreetorías do arsenal, e quando haja requisições do
iospector elo respectivo Arsenal de Marínha :
i) as modificações propostas nos cascos, machinas e mais
apparelhos dos navios e outras construcções;
j) as ínstrucções a, adoptar para a recepção e prova elos materíaes destinados ao fabrico e uso dos navios e estabelecimentos da,
Marinha, ;
h) Attender atadas as requisições do inspector <10 Arsenal do

Rio sobre orçamentos, planos e mais serviços que estejam em r-elução com os trabalhos do mesmo Arsenal,
§ 2. o Cumprir 03 despachos e mais ordens dadas pelo' Mil1istl'o.
§ 3.0 Conservar em dia o serviço, não demorando além de
cinco {lias os assumptos quo não dependam de mais detido es-

tudo.

§: 4. o Prestar ás outras- íuspcctorías e díréctorías e dellas
requisitar as informações nocossarias para que 'seus trabalhos
sejam completos.
§ 5. 0 Remetter os papeis findos, que não digam respeito a
,trabalhos technicos da Jnspectoría, á Directoria (1<1 Bibliotheea.
Museu e Archívo.
§ 6. o Escriptuvar' os Livros mestres, trazendo em dia OSU.:3SBll~
tamentos dos offlciaea do Corpo de Engenheiros Navaes,
§ 7. 0 Fnvíar mensalmente ao Ministro a relação dos engenheiros llJ.V1.'LCS que se acharem addidos á rnspectorta ouliccnoíados.
§ 8. 0 Ter em (Ua o livro onde se indiquem as commíssões que
:Cs.têjam exercendo os engenheiros navaes .
.§ 9.o Fazer o assentamento dos empregados dal'o1!<1rtíçã:o, com
9,8 Dotas relativas á sua nomeação, posse. e exercic-ioo delw}is
eeonrreneías quo com elles se derem.
_.:.
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CAPITULO IV
DAS ATTRLBUIÇ'óBS DOS DIVERSOS mIPREGADOS D.-\. INSPEOTOR'IA

Do inspecto1'

,Al't. 4.~ O inspeetor de cngenh2'l'if1 .sempre o chefe do Corpo
de Engenheh-os Navaes. AcUe estão sujeitos todos os empregados
dl~ ínspectorta ,
".
Al't. 5.° Incumbe fJ,O inspeetor:
§ 1.° Dirigir, promover e inspeccion<1l' todos os trabalhos da.
ínspeetoría. c do Corpo do Engenheiros Nu.. vaes.
§ 2. ° Manter e fazer manter pelos meios ao SEm .aícanoe a
observancía das 'leis e regulamentos em vígor.
§ 3.° Apresentar annnalmente, em janeiro, ao Ministl'ô, um
rolatorío círcumstancíado sobre as occurronctas e trabalhos da
ínspectoria, durante o anno nntoríor. ,com uma nota detalhada do
estado do material da armada, indicando as obras que devamj ser
executadas.
§ 4.° orcar os livros que forem precisos para o bani andamento d.s trabalhos.
§ 5.° Rubricar os pedidoa , folhas de despezas e annuncfos offi·
cíaes da i nspectorta ,
§ 6.° Authcnüc.rr os papais que se, expedirem pela tuspectoria
e exigirem essa Jormalídade ,
§ 7. c Prestar ás demais reparttcões e outras autoridades asínfnrmaçõo,s de que precisarem para a boa execução dasIeís o regulamentos.
§ 8. o Dar posse aos empregados da .tnspectorta, que, antes de
entrarem, em exercícío, furão promessa do bem .servír-. ,,' "
§ 9. Emittir parecer sobre todos os papeis qucflzel'lsubir ~t
presença do Ministro.
§ 10. Mandar passar certidão dos documentos ou termos exístentes na reparttcão que não forem de caracter reservado, c quando
disso não resultar inconveniente para o serviço.
§ 11. Mandar lançar ag<lnotas nas cadernetas ,subsidi.arias dos
offtclaes do Corpo de Engenheiros Navaes que ficarem addidos á
tnspeetoría e das nomeações que tiverem ao cessar- essa situ~ç~o.
§ 12. Requisitar- do Ministro ordem para serem tnspeecíenaêos
os. engenheiros navaes que se acharem no _quadro _da reser-va- ao
tCl'mimw o prazo legal ou com licença, por mais de nm anno, para.
é

trttü1.Inonto <l8" saude ,

§ 13. Fnviu.r;l Jnspectorla de Mariuha, em princípíode ja
nerro, todos os dados sobre a ínspectoria e COl'PO de EngcIlhe'iros
N,\vaos, neeessaríos para a. organização do Aímanak. da MaI'in~-a.
§ 14. Remcttcr ao Conselho do Almirantado, quan~o houver
vaga para promoção, as cópias de assentamentos no ultímoposto,
dos offlciaes do Corpo de Engenheiros Navaes que se.acha~ew·;:~Os
casos de ser promovídos, podendo o mesmo conselho .:req"lq~jt?1t·as
que julgar necessàrlas. Estas 'cópias deverão ser anneiadas· '~\los
w
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outros postos. j~ existentes. o l>emett~das ao Almirantado, nas
promoções que tiveram nos postos anteríores.
§ 15. Levar immediatamente ao conhecimento do Ministro' a
"apresentação de offíciaes do Corpo de Jj;ngenheiros Navaes para

:ficarem addidos á inspectoria por terem deixado commíssões que
exerciam ou terminado as licenças.
§ 16. Propor para eommíssões, que forem de sua eompetencía,
03 officiaes do Corpo de Engenheiros Navaes que estiverem addidos
li inspectoría.
§ 17. Designar, com approvação do Ministro, quem presida ãs
commissões que tenham de examinar apparelhos ou materiaes para
navios ou estabelecimentos navaes ,
§ 18. Propor as medidas que julgar uteis 11 boa marcha do

serviço da repartição a seu cargo, adoptando a'l que julgar necessarías para simplificar a correspondencía offleíal,
§ 19. Entender-se verbalmente com o Ministro quando o exigir
o serviço.
§ 20. Presidir os exames para admissão no Corpo de Enge~
nheíros Navaes,
§ 21. Dar noticia diariamente ao Estado Maior da Armada das
ccurrenctas que devam constar da ordem do dia.
Do sub~nspector

Art. 6.° Compete ao suh-inspector substítuir o mspector nos
impedimentos menores de 15 dias e auxílíal-o no desempenho, de
todos os serviços a seu cargo.
Art. 7.° Assígnar as notas lançadas nos assentamentos e cadernetas subsidiarias dos ofticiaes do Corpo de Engenheiros Navaes e
do pessoal subordinado da repartição.
Art. 8.° Fazer os pedidosdos objectos necessaríos á. repar-tíção ,
Art. 9.° Exercer a fiscalização e policia da repartíçãc.
Dos engenheú'os navaes

Art. 10. Aos engenheiros nava~ chefes de secção compete:

Executar os trabalhos que lhes forem dístríbuídos pelo
.ínspector, bem como todos os planos, projectos e orçamentos de
sbras a terem execução nos arsenaes,
§ 2.' Dar as informações ordenadas pelo chefe sobre qualquer
assumpto techníco concernente á sua especialidade.
§ 3.° Examinar os navios e estabelecimentos navaesque necessítarem de concertos, afim de determlnal-os, OrÇal' e marcar o
prazo necessarlo á sua execução, de accôrdo com [te ordens que
receber.
.
§ 4.° Visitar o navio, depois de promptas as obl'asporq:n~tiver
passado, afim de verificar si ainda ha necesstdade de alguniàoutra,
fazendo a declaração de achar-se o navio em condições de bem
..desempenhar qualquer commissão.
§ !.'
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Proceder semelhantemente todas as vezes que um navio regressar da c immíssão ou receber ordem para sahír ,
Esta ínspecção deve ser feita por um engenheiro de cada especialídade.
§ 5.(1 Todas as vezes que a necessidade do serviço o exigir deverão os engenheiros da inspectoria e do Arsenal corresponder-se
verbalmente para o bom e rapído andamento dos trabalhos.
§ 6. Organizar planos, projectos e respectivos orçamentos
sobre as obras navaes, quando o determinar o Ministro ou o ínspe(I

ctor,

§ 7.' Estudar os planos, projectos e orçamentos apresentados,
dando parecer quando lhes ordenar o ínspeetor.
§ 8.° Auxiliarem-se, prestando informações reciprocas, em tudo
que for adequado á perfeita execução dos differentes serviços.

Do ajudante de ordens

Art. 11, Ao ajudante de ordens compete:
1. c Receber e expedir a correspondencia privada do inspector ,
§ 2. Auxiliar o inspector no serviço que este reservar para si.
§ 3. () Transmittir as ordens do ínspector.
§ 4. Acompanhar o ínspector nas suas visitas ofâoíaes.
§ 5.' Executar qualquer trabalho ou serviço que lhe for ordenado pelo inspector.
§

(I

(I

Dos adjuntos e auxiliar

Art. 12. Aosadjuntos e auxiliar compete:
§ I.' Executar os trabalhos que lhes forem dístríbuidos pelo

inspeetor.
§ 2. Coadjuvarem-se, prestando informações recíprocas e communicando uns aos outros o que for adequado á perfeita execução
dos dífferentee servíços.
§ 3. O auxiliar será encarregado tambem da guarda e con..
servação do archívo dos trabalhos teehnícos.
(I

(I

Dos desenhistas

Art. 13. Aos desenhistas compete:
§ 1.' Executar os trabalhos que lhes forem determinados pelo
ínspector e engenheiros navaes.
§ 2.° Coadjuvarem-se mutuamente para boa execução dos trabalhos da inspectoria.
.
§ 3. 0 Ter a seu cargo o archívo dos: desenhos ou planose em
dia a eserípturaçâo do livro de registro.
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Do servente

Art. 14. O' servente far{t todo o serviço do Ilrnpeza e
quer outros que lhe forem ordenados,

ql.U,CS~

CAP1TUW V

no TE.\lPO

DE SERVfÇO E PENAS DISCIPLINARES

Al't. 15. Os trabalhos da íuspectoría começarão ás 10 horas da
111an11%o terminarão ás 4 horas da tardo. Poderá, porém, 'o chefo,.
quando for índispensavel, prorogar as horas do expediente ou fazel-o
executar em horas o dias exceptuados, U'[!' ínspectoría ou 1'61'a, delta,
por qualquer' empregado, trnbalhos de natureza urgente.
Al't.. 16. Os empregados da inspectorla serão sujeitos ás seguintes penas disciplinares, em caso de negligencia, desobedíoncla e
Ü:1.ltll. de cumprimento de devores:
Iv, simples advortencía ;
2°, reprehensão ;
3°, suspensão;
40 , demissão.
Art. 17. As duas' primeiras penas e a de suspensão até $: dias

serão impostas pelo ínspector-,
Art. 18. As penas de suspensão por mais de 3 dÜ\.~H) demissão

eo poderão SCl' impostas pelo Mlniut-o.
Apt. 19. A pena de suspensão importa na perda total do vencimento correspondente aos dias em que o empregado estiver
suspenso.
Art. 20. Os empregados militares ficam sujeitos, a todas as regras e condíçõos da disciplina militar e legislação penal eni 'vigor
na Armada.
CAPITULO VI
DA NQ;,\mAqÃO E SUBSTITUIÇÃO

Art. 21. O car'go de. ínspector Ü ínherente ao de:chefe ,do Co.rpo.(1t~
Engenheiros Navaos : o suli-Inspactor c engenheiros chefes de 'secção
serão nomeados por decreto, os demais empregados por portariado Mínístro. monos o Berrante, que serü admittldo pelo ínspector.
Art. 22. Os empregados da ínspectorla serão em seus ímpedímentos ou faltas substltuídcs pelo seguinte modo :
§ 1. o. O ínspector, quando o impedimento- fbt'~nenor de
15 dias, pelo sub-lnspector a este pelo engenheiro naval -,n'nüs·' gPa;~
duado e, no casa de igualdade, pelo mais antigo, quando exeeder
este prazo, pelo engenheiro naval que assumi!', o cargo. deeheíe dei
COl'PO de Engenheiros. Navaes.
§ 2." Os adjuntos pelo auxiliar.
§

3. c Em caso algum poderá o auxllíar substituir o' ínspeetor..
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CAPITULO Vll

DOS "'\.'E;\,CElIENTOS E

DESCO~TOS

POR FALTAS

Art. 23. Os empregados perceberão os vencimentos marcados

na tahella appensa a este regulamento.
Art. 24. O empregado que substltutr a outro de classe SU1)e~
rtor perdera a sua grat ífleação para receber a do substituído
não devendo, porém, o total dos vencímentos exceder aos que este
percebia.
Art. 25. O empregado que exercer íntcrtnamente lagar 'vago
perceberá a respeetl va gratificação.
Art. 2ô. () empregado qne faltttr <10 serviço se.n causa justificada, perderá. toda a gratificação.
§ 1. c O -que se Tctiral' ante) de terminados os trabalhos, som
licença, do íuspector, perdC1'1t toda a gl'IJ,tíflca<}ã.o.
§ ,2.°'0 que compareoerrdepots de encerrado o' ponto _p81'derú,
metThde·cla gratiâcacão.
Art. 27. Não perde a gratificação:
-. § 1.°.0 empregade que faltar até 'oito dias pOl'mot.ivo ele
molesüa, com justificação approvada pelo ínspactor.
§ 2.° Por motivo de nojo ou gala.
§ 3. o Por achar-se encarregado pelo ::-'Iil1is~ro, ou pelo Jnspeotor, de qualquer trabalho ou 'commissão.
§ 4.° Por motivo de SOl'viço d1. Iuspectoria com autor'Izaçào
do Inspector ,
§ 5.° Por estar servindo algum cargo gri.'l,tuito obriga torio, em
vir-tude de lei.
Art. 28. O empregado que fuJtar a.tê :30 dias, 1w10 motivo .dc
artigo anterior,§ l», perderá metade da gr<ttitlmtção, e o que

exceder

este prazo perdera toda a gratificaç.ão.
29. Qclesconto por faltas interpoladas se fará somente
nos dias em que ellas se derem; mas, si forem successlvas, se
estenderá também -aos dias que, não sendo de serviço, estejam COlUprehendídos no período das mesmas faltas.
Art. 30. A:~ íaltas serão contadas <:t vista do que constar do
livra do ponto, no qual a-slgnarâo todos os empregados durante o
primeiro quarto de hora que se seguir ã marcada para o começo
-H,

Al~t.

do expediente..

'

Art.3L, C,t,bc ao subínspeetor encerrar o pouso á. hora; regulamentar, fazendo as competentes notas.
Pat-agraphounleo. -O ínspeetor o nniccfuncelonarro da Iuspectorla quo não está sujeito ao ponto.
Al't .3:''2.. O julgamento SJ bre v. justHleação das faltas compete
exclusivamente ao mspeotoiv que o rundamentara, por csezípto, no
caso de recusae jus.titicaºão apl"es;;ntada,.
Art. 33.0 empregado que for designado organizará; no ultima
dia ,do meJ,,'UI)l resumo do ponto, que saea assígnado pelo ín~pector
eremetüdo omcia.lrn~mte ú, Direct0ri8, do ContVJbHidade:, 'pf',ra. o
competente pagamento.
-é
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CAPITULO VIII
DAS LICENÇAS

Art. 34. As licenças aos empregados militares da Inspeetoria
de Engenharia serão concedidas de conformidade com a ultima
parte do art. 50 da lei n , 1473, de 0 de janeiro de 1906.
Art. 35. Aos empregados civis podem ser concedidas pejo
Ministro licenças POI' motivo de molestía com o ordenado integral
até um mez e com a metade,de então em deante, até seis rnezes.
Nos demais casos deseontar-se-ha a quarta parte do ordenado

até tres mezes, a metade, por mais de tres até seis, e as tras
quartas partes por mais de seis até um anno.
Em nenhuma hypothese a licença dará direito á percepção da
gratificação de exercícío,

Art. 36. Não terá logar a concessão de licença ao empregado
que ainda não houver entrado no effectivo exercício de seu cargo.
Art. 37. Ficará sem effeíto a licença de que não se utíltzar o
empregado um mez depois de concedida.
Art. 38. O chefe da ínspectoria poderá conceder licença aos
empregados até 15 dias, dentro de um anno.

CAPITULO IX
D1SPOSIÇÕES GERAES

Art. 39. Quando for insufficieute o numero dos empregados
para o desempenho do trabalho. o ínspector, com autorização do
Ministro, empregará no serviço os offícíaes que estiverem addidos.
Paragrapho uníco, Estes ofücíaes, emquanto empregados no
serviço de que trata. este artigo, terão direito á percepção dagratificação do auxiliar.
CAPITULO X
DISPOSIÇÕES TRANSITÚRIAS

Art. 40. Ao chefe do Corpo de Engenheiros Navaes, que passa
a exercer tambem as funcções de ínspector, continuará a ser abonada a gratificação de funcção que percebia, de aecôrdo com á leI
orçamentaria ,
Art. 41. Os cinco desenhistas do Arsenal de Marinha do Rio
de Janeiro passarão a servir nesta inspectoria e continuarão no
goso dos direitos que tenham adqutrído como empregados do referido Arsenal.
Paragrapho uníco, Pica supprímído o uniforme. que usavam
esses funccíonaríos, em virtude do art. 343 do decreto n, 745, de
12 de setembro de 1890.
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ArL 42. As disposições deste regulamento poderão ser alteradas dentro do primeiro anno de execução, afim da serem
adaptadas as medidas indicadas pela experiencia ,
Art. 43. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 11 de junho de 1907.- Alexand1'úw Faria de
Alencar.
Tabefla de vencimento mensal dos tunccionar-ícs da rnepector-ía
de Engenharia. Naval

ORDENADO

CATEGORIAS

InsJ;lectol'

GRATU'IOAÇÃO

.

450$000

sub-inepector, vence como director de ofâcína em Arsenal
.
de I· ordem

Engenheiro chefe de secção,
vence como dírector de officina de Arsenal de I a. ordem.
Ajudante de ordens

.

120$000

..

160$000

,

.

120$000

Desenhista de I· classe (2)

.

200$000

150$000

Desenhista de 1& classe (3)

.

200$000

100$000

Adjunto

.Auxiliar

Servente

..

100$000

Observações

Ul, Os engenheiros navaes da actíva terão mais os vencimentos
militares que lhes competirem na fórma das disposições em vígor ,
2.11 Os reformados terão mais o soldo e quaesquer outras vantagens da reforma.
Rio de Janeiro, 11 de junho de 1907.- Alexa"d~ino Faria de
Alencar.
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DECRETO N. 6507 Reorganiza

DE

EXECUTIVO

11

DE JUNHO DE

a Inepe c to r!a

1907

de Saúde Naval

o Presidente da Republtca dos Estados Unidos do Brazib
Usando da. autorização contida no art. 19, n. 13, da lei n. 1617,
ao 30 de dezembro de 1906:
Resolve (11>p1'ov801' e mandar executar o regulamento que a
este acompanha, assignado pelo contra-almirante Mínlsn-o de Es..
tado da Marinha, reorganizando a Inspectoria de Saude Naval; re..
vogarias as disposições em contrario.
Rio do Janeiro, 11 de junho de 1907, 190 CÜl" Republíca.
AFFü:"íSO AUGUSTO MúnEIRA PE~tN.A.

Alexandtino Faria de AtenCClt'.
l)a,rfl, a Iuspectoria. _de §aude
que se 1i.--e:f'ere o decr:.::yto 'n.. 63";07",
dest;;l, data.

11:.~-;Bª;ul:::t,:n:ae:i:l:to

J'.IY~vaJl., a

CAPITULO I
DA ORGANIZAÇÃO DA, IN8PECToRtA

Al.'t. 1.<) A tnspoctcrtn de saudc, dírectamcnta subordinada ,'<.1.0
:\Iinistro <la Marinha,
a repartição destinada a executare' a
raxar executar os regulamentos e mais disposiçõas concernentes á
organização, movimento, economia e disciplina do Corpo de Snude
da Armada, pnai-maceuttcos. U,111111110S pensíontstas.Ypratícoa de
pharmacía, enfermeiros na vacs e o pertencente aos hospítaes c
cnfermarlas.
é

CAPITULO II
DO PESSOA.L

Art. 2. o .A. Inspcctoría de Bando compor-se-ha do seguinte
pessoal:
Um inspector, que S01'{t o ínspectoi- de saude N8.i-ral, chefe de
corpo de Saude da Armada;,
.
um sub-impcetOl\' ofücíal meísgraduado :
Um ajudante de ordens, official subalterno do COl'PO d';); Armada:;
nous adjuntos ;
jjous'aüxtllares ;

'Um servente.
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§ 1. 0 Para os logares de adjunto e auxíliar poderão ser nomea-

dosofâcíaes reformados de qualquer classe da armada, salvo de

machínístas.
§ 2. o Quando as necessidades do serviço exigirem, poderão ser
destacados escreventes para a ínspectorta,

CAPITULO III
nAs OBRIGAÇÕES

Art. 3.· Compete â lnspeetoría de saude :
§ I. Enviar ao Ministro da. Marinha, convenientemente ínformados e instruidos, todos os papeis que digam respeito:
a) á. organização, movimento, economia e disciplina do Corpo
I)

de saude ;
b) á tnspecção do serviço de saúde nos navios, corpos de marí-

'nha e escolas de aprendizes marinheiros, hospítaes e enfermarias
nsvaes ;
c) ao supprímento de medicamentos e ferros círurglcos, observadas na. acquísíção as disposições do decreto n. 4644, de 5 ds
novembro de 1902;
d) ao ínventarío e prestação de contas dos offieiaes do Corpo
de Saude, dentro dos limites marcados no decreto n. 4542 A, de 39
de junho de 1870,e sem prejuizo das disposíçõesdo decreto n. 6508,
de II dejunho de 1907, na parte referente a este assumpto :
e) ao fornecimento de livros para escrípturação das boticas dos
navios, corpos, escolas e enfermarias;
ao contracto da medícos, pharmaceutícos e enfermeiros;
g) á qualidade dos viveres e aguada;
11) â hygiene em geral;
i) ~ ínspeeção do saude dos offleíaes, inferiores, praças 9
empregados civis;
,i) á admissão, concurso,. licenças, tempo de serviço•. pensões.
demissão c reforma dos otãcíaes do Corpo de Saude e m8 pessoal
50b sua jurisdicção.
§ 2.0 Cumprir os despachos e mais ordens dadas pelo Ministro.
§ 3.0 Conserva L' em dia o serviço, não demorando além de cinco
dias os assumptos que não dependam de mais detido estudo.
§ 4.0 Prestarãs outras repartições e dellas requisitar as informações necessartas ao andamento dos serviços a seu eargo ,
§ 5.• Remetter pontualmente os papeis findos â Dlrectoría du
Bibliotheca, Museu e Archívo.
§ 6.0 Enviar mens'l.lmente ao Mlnlstro a. relação dos ofãcíaes do
Corpo de Saude e enfermeiros de armada que se acharem addídos
ou licenciados.
§ 7.0 Ter em dia e em boa ordem o livro onde selam indicadas
as oomrníssões que estejam exercendo os otâcíaea do Corpo de Saude
da. Armada e mais pessoal da ínspectorta.
§ 8. 0 Escripturar nos livros mestres os assentamentos dos
cirurgiões, pharfnaceutícos. enfermeiros e demais pessoal subordinado â ínspectoría,

n

01S

}!~ecnt1vo

_ 1907

en

11lS8
CAPITULO IV

nas

ATTRIBVIÇÕES DOS DIVERSOS EMPREGADOS DA tNSPECT:O:tti'A

Do inspectol'

Ar!. 4.' O Inspoctor de saude é sempre o chefe do Corpo de
saude. A elle estilo sujeitos todos os empregados da ínspectorla.
Art. 5.° Incumbe ao tnspector§ 1.° Dirigir, promover "einspeccionar '·todüs os 'trabaJhos da
illspeetorla..
.
§ 2.° Manter e fazer ,manter.pelos meios a seu alcance a
f)boor-vancia .das leis e regulamentos em vigor -e flscallzar- o serviço
de saude naval.
i 3.° Apresentarannualmente, -em janeiro, ao Ministro o relator.io,sobre . as oeourrencíns .de sua inspectoria e 03 servlçosde
saudo da armada, durante o anuo anterior.
-§ 4.° Crearos livros que forem preoísos para o bom andamentodossrabalhos. aímplíâcando a correspondencía offlcíal como Julgar

necessarto.

,§ 5.° Rubnicac ,os pedidos, folhas de despezas.« annuncios
ofãctaes da Inspectoria.
:§ 5.1) .Authentícseos papeis que se expedirem pela Inspeetoría
e exigirem essa formalldade.
;§.7.0 Prestar ds demais repartições o outras autoridades c
deltas requisitar as informações que se tomarem mecessaeras para
boa exeeução das Ieíse regulamentos.
§ 8.1) Dar posse aos empregados da ínspcctorfa quo, antes de
entrarem em esercícío, farão promessa de bem servir.
,§ '9.° Emit.tirparccer .e JUizo sobre todos os jpanels que fizer
subir á presença do Mlnlstr-o, não demorando alémvde 'cincá dias
OS:qu0 não :necessitaremdemaisdetido estudo.
re§: 10. Mand~r:flassar cerfidão dos documentos existentes na
repartição que não forem de caracter reservado e .quando dahí
nãoeesultar inconveniente parao serviço.
§ IL:Mandal' lançaras notas nas cadernetas subsídíanasdos
offielaes do Corpo de Saude da Armada que ficarem addídos li
.ínspectorla e das nomeações que tiverem ao cessar-esta situação.
§ 12. .Requisitar de Ministro ordem para serem .ínspeccíonudos
os orâcíaes do üorpo -deSaudeida .Armada que, findoo prazo legal,
se acharem no quadro da reserva ou com mais ,de um anno de
Iícença :par:a traíamento desande.
;§ 13. ,Enviar á .Inspeetoria de Marinha, emprtncípío de.Ianeíro,
todos os dados necessarlos sobre os ofãcíaes do Corpo de Saude da
Armada, enfermeiros e demais pessoal para, aorganização 'do Atmanak ·da Marinha.
§ 14. Remetter ao Conseihodo Almirantado as cópias dos
'assentamentos ,no ultimo posto.dos offlciaes doCorpode Saude da
-Arnlada que, por-occasíão do vaga .para premoção, -estíverem nas
condições de ser promovidos, ficando satvo ao Almírantado o .díreito

1059

de/requisitaras que;julgar neeessarlas. Estas cópias deverão
ser annexadas ti dos outros postes jãexistentes no mesmo conselho
nas promoções 'que tiveram nos ,postos anteriores.
§ I5.. Levar' immediatamente no 'conhecimento .do.Mínístro ao
apresentação de offíclaes do Corpo de Saude da Armada para
ficarem addidcs á inspectoriapor terem deixado commissõcs qUQ
excretam ou terminado a., Ilcenças.
§ 16. Propor para. usrlí versas commíssõos os.ofâclaes do Corj)o d\!j
saudc da Armadn e enfermeiros que estiverem adtlídos a ínspeetorta,
§ 17. 'FiscaHza;r o -suppetrnento ute -medicamentos "0' ferl'O$
cirurgícos para os navios e estabolecímentos navaes.
§ 18. Inspeccíonartodo.o .sorvíço de Bando da,urmada,:-respei..
tadas as dísposicões do decretou. 4644,de 5denovembro de :1902.
§ 19.-Fornccel'·aos cirurgiões e pharmaceutícosnomeados.para
servir nos navios, corpos -e estabeleeimeutos 'ou.vues-os'li-vros neces..
sartos â cscrípturação das boticas.
§ 20. Procerler, nas contas d03 offlciaes do Corpo de Saude,
antes de serem ellas tornadas pela Direetorla de Contabilidade, aos
exames de que trata o decreto n . 4542, de 30 de junho de 1870,
§ 21. Organiztu-iem janeiro, conforme os 'dados fornecidos pelo
Hospital do Rio de Janeiro, pelas enfermarias dos Estados, pelos
navios, corpos e estabelecimentos navaos, o mappa dos doentes
. ncllos tratados durante n.aúno .
§ 22. Prcshlh' a junta de recurso, quando tal' ordenado .pelo
Ministro, e provídencíar sobre a organização da. junta d3 saude, fa..
zendo as substituições em tempo oppor-tuno .
§~3. Propor as medidas que julg<tl' uteis à 1),:::0. marcha do ser..
viço ela. repartlcão i1 seu cargo.
§ 24. Enteil!ier~SB verbal monte com o Ministro, quando exigir
o serviço.
§ 25. Dal' conhecimento ,L) Ministro dos cirm-giões e pharmaceuttcos que atüngtraru a Idade para. a rerorma compulsorta.
§ 26. PropOl' ao Millistroos mcmbros que devem compor as
eomrntssões de exame para.admíssâo de círurgíõea.pharmaceusícos,
ol1f.'rlUeiros.• praticas de pharmaeia e .alumnos pensionistas.
§.27 .PI~esidir os concursos para admissão de -cirurgiões Gl
pharrnaceutícos.
§ 28. Dar not.ícla dtarinrnente ao Estado yJil,ior da Armada das
occurrencias que devam constar da ordem do dia .
Do sub-ínepector

Art. 6. o Compete ao sub-inspector :
§ 1. (lPres.idü' '[\, juntede saude ,

§ 2. o Substltuir-o Inspector nos tmpedtmentosvmeuorea de 15
dia-s e auxilíal-ovno desempenho de todos os sei-vlçosa seu cargo,
§ 8.-0 Assignar-as'Uotas Iançadas nos assentamentos e eadernetaa
subskliarfasdos oüiclnca do corpo de saudo e do pessoal du repartição.
§ ·i. o Fo,zcr cs pedidos <los objeotos neeessaríos ,ál'cpal',tigão.'
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§ 5.0 presidir os exames. para enrc.mcíros, alumnos pensíonístas e praticas de 1!hal'~lac~.
. . .
. _
§ 6.0 Etercer a nscalízaeão e polícia da repartíeã».
§:7. o Encerrar o ponto dos empregados á hora regulamentar•.

Do ajudante de ordens

Art. 7.' Ao ajudante de ordens compete:
§ J.' Receber e expedir a eorrespondencía privada do lu.
~nector.

2.° Auxiliar o ínspectorno serviço que este reservar para si.
3. c Transmittir as ordens do ínspector,
4. o Acompanhar o ínspector nas SUI1S visitas oüícíaes,
5.' Executar qualquer serviço ou trabalho que lhe for ordenado pelo ínspector.
....§
§
§
§

Dos

adjuntos e aUfJ)iUm'es

Art., 8. o Aos adjuntos e auxiliares compete:
§ 1. o Executar os trabalhos que lhe j forem distribuídos pelo
ínspector,
§ 2. 0 Coadjuvarem-se prestando informações reciprocas e communícando uns aos outros o que for adequado á perfeita execuoão
dos diJfereBtes serviços.

CAPITCLO V
DA'3 JUNTAS DE SAUDE DA ARMADA

Art. 9.° O sub..inspector-, como presidente; um (los coadiuvantes do Hospital de Marinha ; um dos coadjuvantes da Escola
Naval; um medico do COl'PO de Marinheiros Nacionaes e o medico
da Escola de Aprendlzes Marinheiros desta, Capital formarão 'lHt
Capital Federal a Junta de Saude da Armada, que tel'á as seguintes
attribuições:
§ L° Organizar o regulamento indicativo das molestías que
isentam do serviço da armada, c o for-mulário pelo qual devam
ser feitas todas as prescrtpçõc.s de remedios no hospital, enfermarias e a bordo de uuvtoa.
§ 2.° Examinar, respeitadas as disposições sobre a matería,
o furmulario do principio de cada anuo, afim de ver si convem ser oorrígído ou augmcntado de fórmulas novas, propondo ao
Governo a impressão de nova adição, si for necessarío,
Este formularia serã dístribudo a todas as llepartições e estações de marinha, a que possa o seu conhecimento interessar.
§ 3,0 Tratar de todas as questões de hygíene, relativas á COI!'
servação da saude do pessoal da marinha de guerra e examínor os
diarios apresentados pelos eírurgíõea,
'
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.§ 4.° Propor ao Governo, por intermediodo ínspector, DOS C;'l,~08
de epidemia, ou da probabilidade do appareclmeuto della, todos os
meios convenientes para suspender o seu progresso ou evítal-a,
organizando para esse fim instrucções, que deverão ser executadas
pelos officiaes do corpo de saude, o em que os autorizará a se desviarem, sol) sua. responsabilidade, dos preceitos impostos, si tI,
molestía que constituir a epidemia apresentar symptoruas íusolítos
ou for modificada em sua. natureza.e gravidade pelas localidades,
de modo imprevisto nas ditas Ina.rucções.
.
. § 5.° Propor igualmente ao Governo, por illt,'l'mec1io do ínspeetor, o material necessarío para uso dos doentes e preparação dos
medicamentos e alimentos, assim como 11 qualíIado e quantidade
destes, para a formação das dietas.
, § 6. 0 Iuspeecíonar os offlclaes, praças de pret, empregados
civis e outros, conforme as ordens que receber.
§ 7.° Inspeccíonar, mantidas as doterrnlnações em vigor,
a pharrnacía do Hospital de Marínha, inutilizando os medica...
mentos e drogas que encontrar deteriorados.
Art. 10. Nas forças navaes também haverã juntas prosídídas
pelos chefes de saude e compostas destes e de mais dous medicas
por aquelles propostos aos commandantes em chefe ou commandante da rorea.
.
§ 1.0 Em círcnmetanolus extraordíuaa-ías poderá ser convocado
maior numero de medicas, para discussão do objecto de que .5€'
trata!'.
.
§ 2.° Não havendo nas forças navaes chefes de saudc, serão as
.luntas constituídas por tres medicas, presididas pelo mais graduatíc o, no caso de Igualdade, pelo mais antigo.
Art. li. Nos Estados, onde existirem mais de tres mcdicos do
Corpo de Saúde da Armada, a autoridade da. marinha formará
dslles uma junta de saudo que será presidida pelo modo indicado
no § 2° do artigo anterlor, A falta de médicos da armada para
(1, constituição das juntas nos Estados onde houver medicas do exercito será por estes supprída,
Art. 12. As juntas de eande nos Estados e nas forças navaes
terão por attríbuíções as que ficam consignadas no §§ 4°,50 e 6°'do

art.

til).

'

AI~t.

13. As actas das juntas de saude serão lavradas nesta.
Capital 1)010 medico mais moderno da. ínspectoría : nas forças
navaes e nos Estados, pelo membro mais moderno das mesmas
j~ntas.

, Art. 14. Do resultado das ínspecçõos de saúde as juntas remetterão um extracto circumstancíado â autoridade que as houver determinado, e assim também das demais resoluções, afim de
serem tomadas as providencias que o assumpto reclamar.
Paragrapho uníco . Qua1quer medico que não se conformar
com as decisões da maioria dará sua opinião reservada, em
termos precisos, á autoridade competente, expondo as razões quo
para ísso tenha.
Art. 15, A junta de saude desta Capital tunccionarã na séds
da ínspectoría.
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A1't. 16. Da' decisões dai juntai, a quo se rel'eJ'o o 'art. 14
poderà haver' recurso, mediante. petíção.ao 1'lillis.tro:da'<Marinha'f.
unícs. .autoridade-a quem compete: resolver O'1'eC1IT8!:);
Art. 17. A junta, de recurso.. com sede.noRío de Ja:neirQ,-,se
comnoi'á do ínspector de saúde, como pl'.sídente ; - dos-donschefea
de-, clínica e de um dos coadjuvantes do Hospital de'~la.rin1ül;
desta· Capital; do chefe do serviço medico da. Escola. N<'l.;VTtl~, do
medico- do Arsenal. do Rio e: do medico do: Carpo'delnf'antariu,
de Mat-ínha,

CAPITULO VI
DO TEMPO DE SERYIÇO e'PESAS DISCIPLINAHES

Art. 18. Os trabalhos dai inspectorla começarão 'is la horas d",
manhã.e termínarão ãs-í.horas da.tarde
Poderá. o Inspectorvquando.tor índíspensavel.prorogan asndraS'
doexpedíente ou.fazer, executar. em lioras e días exceptúados, na;
'ínspeetoría ou fóta della, por, qualquer empregado; trabalho. quo
lho' compítam. ou de natureza.urgente.
Art. 19. Os empregados da ínspectorta fiC::blllsujeíttn a;. todas
as 'regras e condições da disciplina. militar e Ieglslação. penal. em
'vjgo!' na armada.
.
CAPITULO VIl
DA KOàIBAÇÃO E- Sl;BSTITUIÇIo

Art. 20. O ínspecto» serã sempre o ínspector geral d'O' saude,
cargo inherente ãquelle ; o sub-ínspector sera.: nomeado por" decreto: e os demais empregados por porbria do Míntstro; exceptoo
servente. que será admittido pelo' ínspector,
Art .. 21. Os empregados da ínspectorta em seus impedtmentos
,otl faltas.serão substttuidos pelo modo seguinte:'
§ 1. o O ínspector. pelo sub-ínspeetor e, na sua, üUta. pelo cirurgião maísguaduado e, no caso de-igualdade de posto, pelo nlai's;

antigo,
•
§.2. o Os' adjuntos, quandQ· o impedimento for menor de 15

dias, pelos auxiliares.
Art. 22. Em: caso algum. poderão os auxllíarcs substituh' o
ínspector.
CAPITULO VlH
DOS VENCIMENTOS F;, DESCONTOS POR FALTAS·

Art. 23., Os.ofüciaes do Corpo de: Saúde. da" Armada, empre-:
'gados na Inspectoría de Saude perceberão, além dos vencimentos
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militares, as gratificações de funeção fixadas na tabella appensa a
este regulamento.
Paragruphc unlco, Os reformados, porém, terão, além da gratifleação acima, o soldo e ti uaesquer outras vantagens da. re.forma.
Art. 24. O e:Y.Lpreg~(lo que eubatítuír-outro de- classe superior
perderá a sua gratíücacão pa,r~); receber a do snbstítuíde, não de..
vendo, porém. o total dos vcnclmentos excedes os que.este perc,e-bia.
Art. 23. O offlclul que exercer íutcrtnamonte fognr vagoperceberã a respectiva gratificação.
Art. 26.. O empregado que r~l,lttW' ao &81'vtÇosoJl'l'el'i.t :p~l'da. da
sua, g:vat,ificaçüo, conforme as ~"CiguintQS: l'~~gras :
§ 1. o O que faltiH sem causa justi fic[l"tla pel'{hn.~ú toda a g.ra~
tificação.
§ 2.° O quo retirar-se antes de terminados os trabalhos, Bem
licença do ínspector, perderá toda a gratificação.
§ 3.° O que comparecer depois de-encen-ado o ponto perderã
metade da gratificação.
Art. 27. Não perde a. gratificlção o que fa.ltar:
1..0' Por motivo de molestía até oito dlas, com justulca.ça.o approvada pelo ínspector,
'
2.°, Por motivá de nojo ou gala...
3. o, Por achar-se encarregado pelo Minístro ou ínspector de
qualq uer trabalho ou commlssão,
4.° Por estar servindo algurh cargo gratuito obrigatorio, em
virtude da lei.
.
Art. 28. O empregado que faltar até 30 dias,. pelo motivo
do artigo anterior. § 1(). perderá; metade d~ gratificação, e (}, que
exceder este prazo perdera toõa a gratificação.
Art. 2~. O desconto por faltas interpoladas se far4 somente
nos dias em que ellas se derem, mas, si furem suecessívas, se es~
tenderá também aos dias que, não. sendo de serviço, estejam comprchendldos no período das mesmas faltas.
Art; 30. As faltn,s serão contadas á vista do quo constar do
livro do ponto, no qual assignarão todos os empregados durante o
primeiro quarto de bora que se seguir â marcada para o começo
do.expedíente, e quando se retirarem findos os trabathos.
§ l.' No mesmo livro, far~ O sub-ínspector as COlll])e.til.1ltes
notas.
.
§ 2.°0. ínspector não está, sujeito ao ponto.
Art. 31.. O julgamento sobre a justiflcação das faltas cOIII"
pete exclusivamente ao inspector, que Q fundamentará por escripta no caso de recusa e justificação apresentada.
Arh. 32. Um dos empregados organizará no ultimo dia de cada
mez um resumo do ponto, que {leve ser assignado pelo ínspeetor
e remettído á reparüção pagadora.
Paragrapho unico. O resumo do ponto sorá feito de aeeôrdo
com as deternunações da circular dll29 de janeiro de 1878.
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CAPiTULO

rx

DAS LICENÇAS

Art. 33. As licenças aos empregados lic~ Inspectorla de Saúde
serão concedidas de conformidade com '-~ ultima parte do art.. 59
da Ieín , i473, de 9 de janeiro de 1906.
Paragrapho uníoo, Em nenhuma hyputhese a licença dará direito á percepção da gratificação de funeção ,
Art. 34. Não tel'á legar a concessão de Iíoança ao empregado
que ainda não houver entrado no eífecttvo exercício de seu cargo.
Art. 35. Ficará sem atreito a licença de que não se utilizar o
empregado um mez depois de concedida.
Al.'t. 36. O ínspector poderá conceder Ilceuça até 15 dias durante
o anno ,
CAPITULO X
DISPOSIÇÕES GER.AES

Art. 37. Quando for ínsuftleíente o numero dos empregados
para o desempenho do trabalho, o inspcctor, com autorização do
Ministro, empregará no serviço do expediente os officiaes que estherem addídós ou requísítarã, na falta daqueües, (, Inspectoria de
Marinha escreventes da armada.,
Pat-agrapho unioo, Os otücíaes, emquanto empregados no serviço de que trata este artigo, perceberão a gratificação de auxiliar.
Art. 38. Com exeepção do ínspector e do sub-ínspeetor, nenhum
cirurgião do quadro aeüvo do Corpo de Saude da Annada poderá
permanecer empregado na ínspectoría por mais de ires annos.
CAPiTULO xi
DIspoSrgõESTRANSITORIAS

Art. 39. Os empregados das secções do Estado Maloi-, ora reorganizadas, que passarem a servir nas ínspectorías contínuarão a
perceber os vencimentos que tinham anterIormente, substítuída,
porém, a, gratíâcação pela fixada na tabella annexa,
Art. 40. Ernquanto as inspectorias e o IEstado Maior da Armada
funccíonarem no mesmo edlfleío, os empregados da portaria 'desta
repartição continuarão a prestar. na fÓI'ma do respectivo regulamento. os seus serviços ás referidas Inspeotorías como si a alias pertencessem.
.
Art. 4LAs disposições deste regulamento poderão ser alteradas
dentro do primeiro anno de execução, afim de serem adoptadas pelo
Governo a-s medidas indicadas pela experíencta,
Rio de Janeiro, 11 de junho de 1907.- Alexand"ino Fariáa.
Alencar.
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Taballa de grati.dcaçfí.o mensal dos runccíonartoa da tnspectcría
de Saude Naval

Inspector
,
. 450$000
Sub-inspector....•.•••..••..•• , .....•.•. _•.. 250$000

Ajudante de ordens..•.. "." ..............••

Adjunto
.
AuxilLtr •.••.••.•.•.•••.•••.•••.•••••••....

Servente.... '. .•.•. ".......•.•....... "••....

120$000
160$000
120$000
100$000

Rio de Janeiro, 1.1 de junho de 1907.- Ale:candJ"ino Faria da

Alenc({1'•

Di';CRETO N. 6508 Dá. novo r egu lamento

DE
á

11

DE JUNHO DE

IDOi

Con tndoria da Marinha

o Presídonte da República dos Estados Unldos do Braztl, usando
da autorização contida no art. 19, n, 13, da lei n. 1617, de '30 de,
dezembro de H10G, resolve approvar e mandar executar o .regulamente quo a este acompanha, asstgnado pelo contra-al mirante Mi-

nistro de Estado dos Negocios da Mar-inha, reorganizando a. Canta~
dozía do mesmo Miniatorio, que passa 11 denominar-se Diroctorht
Ger-aI eleContabilldade da ~dal'inha; r.rvogadas as dlsposlções em

.
~
contrario.
Rio de Janeiro, 11 de junho de 1007, 190 da Republic.i..

AFFO~SO A'CGCSTO MORElI'tA PEN;'{A,.

AZexandJ'ino Faria de Alenca1'.

Reg111ninento pa..a-a. a Db:"ectoria Gera.l de
Contabilidade cãw Th'J:arinha, a que se a-e-.
f"ere o decreto n. 6308, desta, dtata
CAPITULO I
Da

Directoria de Contabilidade e sua competencía
SECÇÃO I

Art. 1. o A Directoría Geral de Contabilldade é O centro da
distribuição, contabilidade e fiscalização de todas as quantias que,
ordinariaou extraordinariamente, forem destinadas ás despezas,
bem como da receita do Ministerio da. Macinha.corn as attribuições
:fisçaes, economícas e financeiras sobre todos os funccionaríosdtrectamente responsáveis pelos interesses da Fazenda Federal.

ACTOS 00' PODER EXECUTIYO

Sua acção na Capital Federal, 00$ Estados ou fóra do terrítcrlo
naci'onal, abrange todas as repartições e estabelecimentos navaes t;l:
suas depcndencias, a força naval actíva e de reserva, vela pela fiel
execução das leis e regulamentos do serviço financeiro em geral da
Ma.rlnha.. e como tal compete-lhe :
§ 1..0 FaZ0'l' 11 escnpturação, tanto a peculiar ao: Dlstrtcto
-Fedel'a.1,_ como em geral 11 toda a Repuhllca.. , de accôrdo e harmonia
com a..; normas gcraes adaptadas pelo Trlbunal de Contas e Tb,e,SOUTO Federal , do modo a se poder reconhecer com precisão e promptamente o esta-lo dos credites concedidos ao Mlnisterto da
Mariuha.
§ 2.° Tornar as contas dos responsaveís de qualquer ordem ou
classe por dinheiros, valores e efieit.os pertencentes ao }'Unisterio
da M11rinha, podend i realizar CS5e serviço tora. das horas do expediente, quando isto se torno neeessarlo e com, autorização especial
do Ministro, que fixara as gratlflcações extraordinartas que devam
ser abonadas .pelo mesmo serviço, no. qual se obser-varão os pre-ceitos dos arts. 207 e 2J8 do regulamento anuexo ao decreto
n , 2409, de 23 de dezembro de 1896.
§- 3. o O processo e exame da despaza que tiver de ser paga na,
Capital Federal, p"r conta () ordem do Mlnísterio da :Mal'inha..
§ 4. o O processo das dividas de exereleíos findos 0- encerrados',
e escriptural-as, de accôrdo coro o decreto n. 10.143, de 5 de ja.
neiro de 1889, c' mais disposições em vigor.
§- 5. o A fiscalização da despeza realtzadu, quer nos Estados,
-quer no estrangeiro. pelo exame das respectivas ríemonstmções e
documentos comprobatorlos.
.
§ 0. 0 O. exame da cscrípturação da receita e dospcza dos díversos estabelecimentos c repartíções de marinha.
§ 7.° O orçamento da.. despesa ordínazía c distribuição dos oreditos votados. balanços mensaes c derlnítívos de cada, exercício.
§ 8.° A demonstração da Insuffícicncia dos crcd.tos, proposta
.ao Ministro, em tempo opportuno, para o pedido de crcdítos SUP"'7
plernentares, extraordínarios e especíaes.
§ g.o O assentamento de seus empregados com todas as notas
referentes <.t sua posse, exeroícío e outras que lhes sejam relativas.
§ 10. A conta corrente dos empregados civis e militares, que
por qualquer titulo recebam adeantamentos de dinheiro na repartição, bem como a dos encarregadas da Fazenda pela liquidação de
suas contas.
§ 11. As fianças, tanto 1)01' consignações ou adaantamentos de
soldos e vencimentos, como por cumprimento de contracto, em..
prcstímos, ou cessão de generos e objectos da Fazenda- Federal,
quando estas não sejam da privativa competencta do Thesouro Federal.
§ 12. Ostermos e condições, geraes doscontrectos e à.j:us~e}3i)arl\.
a compra, fornecimento ou encommenda. de material e.·bem assim,
OR de arrendamento de predíos e terrenos na. parte. relativa ao,' in,

teresses ünaneeíros, e aos recursosorçamentaríos, sujeitando, ~S:
respectivas minutas <L, approvação do Mínístro da Mal'inha, antl;}S·
de serem registradas nos livros propríos.
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Nenhum contracto poderá. ser registrado ou la.vra;~o no; .Iivro
competente sem approvação escrípta do Ministro da Marinh,,,§ 13. A escripturação, conferencia c exame das facturas on
contas deeneommendas feitas por commíssõesespeoíaes; legações,
consulados ou particulares.
§ 14. O assentamento e escripturação, em livros propríosrde
tcdo o actívo do Mini-terio da Marlnhn proveniente do, material
móvel c ímmovel, com a, díscrímínação de' seus valores, applíeacão ou.uso em que estejam empregados.o l1U"iS, círcumstancías cujo'
conhcctmento possa ser-de interesse á publica admínístração.
§ 15., As mostras de armamento e, des.u-mamcnto dos navlos.e.
outras, de conformidade com a legislação em vigor"
§ 16. Liquidar' e escripturar a dívida acüva da Marinha e
extraatr as contas correntes e certidões: da,quo.tiver de ser remettida. ao 'I'hesouro Federal para a cobrança executiva.
§ li. O recenseamento e balanço do cofre da. Pagadot-ia ,o' ex...
ame da respectiva escripturação quando lhe soa.ordenado. Ol1 entenda conveniente a bem do sel'viço,publico;
§ 18. Propor ao Ministro as provideneius.quo devam sen adoptadas para major facilidade daescripturação e melhoramento-de.
flscallzaçâo, dando-lhe immedíatamente parte, de qualquer írreguIarrdade que for reconhecida na, marcha desse ramo de serviço.
§ .1 ü. Orçar e pedir, as quantias necessarías (Í, despeza da.· paga..
dona, durante' o período que for'cstabelecidl.h
§ 20. A superintendência do montepio dos: empregados, civis
do 1Iinisterio da Marinha-e a expediente do montepto dosopetarlos.
do .Arsenal de Marmha do Rio de Janeiro.
§ 21'. Preperare instruir. com os necessar-ios- doeumcaros e
informações, na parte que lho competir; todos-os negocíos (lUC'
devam subir ao conhecimento e decisão do Ministrn.
Art. 2. c A Dírectot-ia Geral de Contaüilídade da-1Jarinha. fica
nnmedíatamente- subordinada ao .respecãvo Ministro de qucm receberá por íntermedío da Directoria de Expediente as ordens para
.() desempenho-do serviço ,que lhe incumbe.
SECÇXO Ir'

Da (livtstto da Directoría Geral de Contabitiilade

Art. 3'.° A Direetoria Geral de Contabllidade da, l\Ial'ü:lna,se
{lividiráem tres secções, pagadcrla, e Gabinete do.Dírector,
A primeira: de contabilidade em geral, orçamentos e creditos ,;.
A segunda: de processo, fiscalização da, despeza e montepio r.
A terceira: do tomada. de contas e.se-víçes correlativos.
Art. 4. 0 -A:. la. secção compete:
§ I .sFazer a escripturacão de que tratam os paragraphos lo; 9°'
e 13 do art. lo conforme as normas e modelos adoptadosoir q)100
foremdeaceôrdo com os preceitos da contabilidade publica',
§ 2. c Classificar toda.' a despeza da Marinha de' conformídade
com o respectivo orçamento:
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§- 3. PaSS~H\ precedendo os necossartos exames, as gutas de
todas as quantias que devam ser arrecadadas on deposítadasna
Pagadorln da Marfnha OH entregues no Thesom'o Federal; .
§ 4.° O,-'g~niz~tl· os trabalhos a. que se referem os §§ 7°,8° o 14,
do art. 1°, assim como quacsquor outros da mesma natureza.
§ G.QE'il1minar os documento- e as domonstrações de despeza
reallzadas rt conta do Mlnlster-lo lia Mar-inha pelas Delegacias. F'iscaos nos ló.tados, Legações, agencias, navios. ou divtsões nnvacsna
Republiea e no estrangolro, conforme as íustrucções quo batxaram
com o aviso de 15 de fevereiro de 1862 e de 24 de dezembro de'
1896, enviando-se uma das vtas do rolatorío ás autoridades- competentes "PêU'i.l, os devidos fins.
§ Q,t- Promover as índernnlzações, por jogo decantas. no Thesouro Federal, dos fornccímeutos e serviç is feitos n, outros Mínisterias.
§ 7. o Devolver <.t Pagador-ia, depois de convenientemente escrípturados e classificados, os documentos de receita c despeza que lhe
forem enviados para a organização dos balanços mensaes.
§ 8. o Organizar' o resumo do ponto dos empregados, escrípturando o respectivo livro, de aecôrdo com o art. 28.
Art. 5.° Incumbe 2n secção:
§ 1.° Processar- todas as folhas, btlhetes e documentos de despeza
referentes ao pessoal militar e civil, que tenham de ser pagos pala.
Pagudoi-la ou 'I'hesouro Federal, procedendo a quaesquer tliligencias
que entenda uocossartas para. a mais perfeita apreciação (la legali...
dnde dos pagamentos.
§ 2. o Liquidar, processar c escripturar a divida passiva relerente ao material e pessoal civil o militar, attíuente a exercicíos
findos e jü encerrados.
_ _ ..
§ 3.° Executai' os trabalhos de que tratam os §§ 2° e 3°do art. .1°.
0
§ 4. Processar- as folhas relativas a quaesquer abonos de. dínheíros que tenham de S3).' feitos a oülcíaes ou empregados; em vir-tudo do lei, regulamento ou ordens espeeíaes do Ministro.
§ 5. ° Processar as folhas e bilhetes para pagamento mensal
dos empregados, oüícíaes da Armada c classes annexas e inferiores
desembarcados, amaines e inferiores reformados, consignações;
ajustes de contas e outeas despezas da mesma natureza.
§ 6.° Passar as guias que tiverem de acompanhar os ofâeiaes
da Armada c das diversas classes de embarque e empregados cívís
nomeados par~l, com missão íóra tia Capital Federal.
§ 7. o Executar todo o serviço relativo ao montepio civil, desdea ínsccípcão dos contribuintes, até a expedição dos tltulos declaratonos das pensões, observando o disposto nos decretos ns~g42 A·e 984~.
de 31 de outubro e 8 de novembro de 1890.
§ 8.0 Examinar e processar todas as facturas e.folhas oriundas:
de eontraetos de quaesquer supprimentos feitos às repartições de
I}'

é.

Mar.ínha ,
§ 9. o Exnmtnar e processar todas as contas dos porteiros, . de:

supprímentos de expediente e quaesquer outras relativas- a fornecímentes do materíal, passagens e fretos.
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§ 10. Examinar, calcular e processar todas as fa.ctur~s de
compra ou encommenda de materíal no estrangelro, mínistrando o
custo do artigo adquirldo á repal'tição competente para os clfeito.
de carga aos responsaVClS.
§ I i. Escripturaa- tudo quanto concerne ao pagamento do montepio dos operarias do Arsenal de Marinha da Capital Feleral e
orgauizur a folha dos respectivos pensionistas.
Art. 6. 0 Cabe <13& secção:
§ I.' Tomar as contas mencionadas no §2' do art. 1',.
§ 2. o Liquidar e escripturar a divida actíva da Marinha e extl'ahir as contas correntes ou cer-tidões da. que tiver de ser l'emettida ao Thesouro Federal para a cobrança executiva.
§.3. o ESCI'iptl1rar o livro de conta corrente de todo o pessoal,
quer' clvllvquer mítítar, que, sob qualquer pretexto, tenha, por
adsantamento, recebido dinheiro dos cofres públicos.
§ 4. o Fazer, em livros próprios, o lançameuto de todas as
contas quo entrarem na dírectoría com a. dísorlmínação lli'.,;cBsaria,
notando-se em cada uma o dia em que 101 entregue ;;, ,~' cmprogados iucnmbido s de as tomarem e reverem e o em que :ü;S conelutreni sou exame, com a declaração de ha '·01' ou nã» Ia, tus o- qual
a írnportancía destas. e finalmente o destino que tiverem as
mesmas contas.
§ 5.<> Fazer encadernat-, por annos flnanccíros, um <los r.ilatortos dos tomadores o revisores de contas, quo os devem apresentar em duplicata.
Art. 7.' incumbe ao gabinete do dírootor geral:
§ 1.° Lançat- nos livros de protocolto todos os papeis, livros, c
documentos que, para qualquer fim. venham â repartição. com deolaração de sua prooedcncía, processo qno seguirem, do,:L;i5es c
final destine que tiverem.
§ 2. 11 Os termos e actas de CO:lCUl'SJ, que, para, prov.montc de
vacas, rorcm re.tos na. reparttção ,
- § 3.° O rJgi.stro, em Iivros P1'(1)1"i08. do todos os contractos celebrados em vírtu.le do pi-ofereneia do conselho cconomlco -e por
ordem do :\-linistl'o e dos ajU;3tCS eüectuudoe, romettendo as copías
ao Trtbunal do Contas, para o devíd i registro e p~l'~!' <1':: repartiçõo.;; qu } ti verem do executar.
. ,
§ 4." ExamiU"-l.l' c dar parecer sobre as concurrenclas 1'('.<1,lizadtts
nos Est:',dus para 0,'; diversos fornecimentos e que tonl; "m de ser'
resolvidas pelo \Iinistl'o.
Art , 8.° E' commum às secções:
§ 1:'.\ gWn'(h, dos papeis, aM serem findos ou pl'Cj"l!iul.dos os

negocies a que S3 referir-em.
§ 2.° As c-u-tldôe s dos documentos ostensivos quo o director
.1U:\n.UUI'

cxtmtür .

§ :3.0 A synopso de todos os negocios que correrem por ellas...

com ill.Uc:1çã.J da. marcha que tiverem e sua solucão,
§ 4.° As informações e parecere s exlgidos sobro neg.x.io de s.iacompetencíu.
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§,5. 0 _A~data e ,numora.Ç:ãode,actos, .oujos assumptos ti'vel'em
cor:ridop.or:elI[I".
§ (;'0 Úl'q.gístro emIlveorapropníados detodos os papeis recebidos e expedidos.
§c7io .oseevíçcde conferencia das.réeias ·do ·opel'ariailo,fólhà,s·
'dos'naviose.co~p:osdo Marinha. e, -consegulnternente, o de pagamentos, quando não possaserferto pelo-pessoal da Pagadoría,
SECÇÃOIn

,Do:A.rchi'O.o

Art. 0.'" Todos os livras. documentos e mais papeis findos -da
l'epartição e quaesquer outros cuja conservação 'PO~S(1 Interessar â
adrninístt-ação dc fuaenda daMa~iItbaserãoremettidos -m'cdial1tfl
protocollo a Dírectoría da Bíbliotheca, Musene .Archívo ,
CAPITULO II
S-ECÇÃO

.r

Do pessoal

Art. 10. A Directorla Geral de Contabilidade ter" ossegulntes empregados:
1 director geral;
3 dírectorcs de secção;
8 primeiros oütcíaes ;
8 segundos offlciaes ;
12 terceiros oüíctaes ;
6 amannenscs ;
1 arehívísta ;
I pagador ;
2 fieis;
1 porteiro ;
1 ajudante do .por-teiro ;
2 continuas;

3 serventes.
Art. 11. Todo o pessoa! da Du-cctcrla de Contabilidade da Mal'inha subordinado ao dírector, excepto o archívísta, que passa aservir na. Directoria da Bíbllothec,i, Museu c Archívo.
é

CAPlTULO ll!
Das abtr'Ibuícões e deveres dos empregados
SECÇÃO I

Do dírector ge,'al

Art. 12. Ao director geral, delegado de inteira confiança do
Governo, sob a írnmadíata autoridade do Ministro da Marinha;
Incumbe:
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.§ 1.° Dlrig,ir e inspeccionar todos 'Os. tr<l.balhos. da repartição?,
manter ·a ordem .e regularIdade do serviço, ad'V'ertind'Oe.suspen..·
dendo os empregados nos Ca'lOS e pela fôrma estahsleclda no presente regnlameato.
§ 2. o ,Cumprir e fazer cumprir, pJr seus .subordinados.mão só
osdcveresllrescriptos neste regulamento, como quaesquer ordens
que lhe forem dadas pelo Ministro.
§,3.0 Executar e fazer executar prompta e fielmente 'as leis"
decretos, regulamentos c ordens referentes á. escriptul'ação,cont!tbilldad'C e fiscalização ou que Interessem de qualquer modo >t
administração de fazenda da Marinha.
§ 4.° Informal' ãeerca da Idoneidade dos candídatcs aos em.pregos da repartição, propondo os que lhe parecerem no caso de
obter. accesso.
,
§ 5..o Darposso ,3, todos os providos nos empregos de que trata
{) paragrapho antecedente.
§ 6.° Ordenar, por despacho seu, que se façam os assentamentes e matrícnlas idos empregados o que se lancem todas as
notas relativas aos mesmos.
§ 7.° Despachar os requerimentos d'a-~ partes, dentro dos U~
mites de suas attribuições.
§ 8.° Mandar passar, quando lhe seja1n requeridase declarado
o fim a que se destinam, e não houver nisso inconveniente, as cer-.
tidões extrahídas dos livros o documentos ostensivos :0 em andamento na repartição.
§ 9. o Apresentar ,até 30 de janeiro ao Mínistro 'da Marmha um
relataria círcumstnnciado do movimento financeiro e dos trabalhos
feitos, durante o anno anterior, nos diversos ramos do' scrvíço da
repartição, expondo o estado em quo se acharem 'o pedindo as medidas que julgar convenientes e necossaríaspaua o seu melaoramento.
§ 10. Apresentar cada mez ev.scmpre que lhe for exigido pelo
Ministro, a demonstração dos saldos de cada uma das rubricas do
orçamento.
§ 11. Solicitar, em nome do Ministro, ao Trfbunal de Contas,
Thesouro Federal, Delegacias Fiscaes, Alfandegaa o a todas as autoridades da administração da Mar-inha e commandos de fvrça-:; navaes as informações e esclatoctmentos ncccssartos â solução dos nsgoeios da sua gestão.
§ 12. Dal' parecer sobre todos os trabalhos da repar-tição e
prestar quaesquer tntormacões que o Ministro exigir e bom assim
os esclarecimentos e informações que solicitarem os chefes ou directores dos díveraoa serviços da administração da Mnrínha e da
Fazenda.
§ 13. Distribuir os papeis pelas respectivas secções e mandar
expedir, depoís de examinados e tntormadcs, os que pelas mesmasforem devolvidos, dando sempre o S3U parecer em cada um dos
papeis que receber para informal'.
§ 14. Exigir' dos responsavoís por dlnheirosv valores e effeitos
dafazenda federal esclarecimentos por escrípto ou verbalmente
para a tomada de contas.
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§ 15. Propor, sempre que entender neeessarlo, medidas ten-

dentes ao melhoramento da fiscalização, escrípturação e coutabüt-

dade e dar as ínstruccões c modelos que forem precisos para o
prompto, claro e regular serviço da competenela da repartição.
§ 16. Entender-se com todas as autoridade; das repartições de
Mn.l"inha, com os commandantes de forças, navios soltos estacionados em portos da Republiea ou estrangeiros, no que for relativo á
regularidade, classificação, demonstração e processo da despesa,
requisitando do Mínístro as providencias que julgar neeessarías
para cohíbir abusos e desviosque por ventura se reconheçam em
semolhante serviço e que não possam ser postas em pratica índependente de ordem deste.
§ 17. Apurar e submetter ao julgamento do Tribunal de COntas, com seu parecer, os processos de tomadas de contas, dos responsaveis, observando as disposições do regulamento annexo ao decreto n. 2409, do 23de dezembrode 1896.
§ 18, Exercer. nos termos do decreto n. 984, de 8 de novembro
de 1890, as attrlbulcões conferidas ao dtrector de Contabilidade
<10 Thesouro Federai pelo art. 8' §§ 1, 4 e 5 do decreto n. 942 .\,
de 31 do outubro de 1890. relntivas ao montepio cívll.
§ 19, Fazer annunctar pelo Díario Otficíal, nas devidas épocas,
sempre que for conveniente, os pagamentos que se tiverem de 8ftectuur pela repartição, estabelecendo tabella prévíamentc approvada pelo Ministro.
§ 20, Responder aos telegrammas que, em matcría de serviço,
lhe forem dlrIgldos pelas autoridades de Ma,riuha tis quaes caiba o
uso do telegi-apho, em vu-tudc do aviso do 7 de maio de 1894ou
que o venham a ter posteriormente,
§ 21. Funccionar no conselho cconomíco do Ministerlo da ~Ia.l'i:
nha, na junta. dírectora do montepio dos opernríos e serventes do
Arsenul de Marinha. da Capital Federal, de aecôrdo com o disposto
nos regula.mentos nnnexos aos decretos ns. 2819. 3258 e 3297, de
23 de Jbvereiro de 1898, li de abril e 24 de maio de 1899.
A íuncção no conselho eeonomíco poderá ser desempenhada pelo
dírcctor /10 secção que for designado polo díreetor geral.
§ 22. Submetter directamente ao Tribunal de Contas os resumos {los balanços mensaes e á Directoria de Contabilidade do Thasouro Federal, além dos balanços monsaes, o defínltívo no fim do
exercicío .
§ 23. Designar, precedendo approvação do Ministro, a secção
em que cada 11m dos directores deve funccíonar-.
§ 24. üístrfbuír os empregados p-Ias diversas secções, gabinete
e pagador-ia, romoveudo-oa de umas p~tl·,t outras destas dependencías, segundo as COllV011l0neiU.s do servrco, podendo encarregul-os do
trah;),111os ainda mesmo ostrauhos ás secções em que servirem.
§ 25. Determinar 08 recenseamentos, balanços e exames preceituados no art. lo § 17.
§ 2(3. Rubricar todos os Iívros de escrípturação, assentamentos,
matrículas, registros e outros quaesquer que se estabelecerem ao
cargo da repartição.
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§ -27. Velar pela regulandade e bom desempenho do serviço
de Fazenda que lhe é peculiar, mantendo e fazendo manter em seu
pleno vigor H, âscaüzação exigida neste regulamento e as ordens
estabelecidas.
§

28. Remetter impreterivelmente ao ;\Jínistro, no dia 21 de

cada mez ou no anterior, si aquello for impedido, afim de solicitar
do .Mínístro da Fazenda o necessarío supprilnento de fundos, o

orçamento da despsza mensal e a respectiva synopse da effe..

ctuada, excluídos desta regra os dou ~ primeiros mezes de exorcicio.
§29. Participar ímmedtatamente ao Ministro qualquer falta ou
acto criminoso praticado por encarregados de Fazenda, afim de
promover-se a sua responsabilidade, Da fôrma da. lei, em juizo
competente.
Art. 13. Em 'seus Impedímentos ou faltas o dircctor geral serã
substituído pelos directores de secção, segundo a ordem ele anttguidade,qunudo não houver designação do Miníst!'o.
Art. 14. O desempenho das obrigações estabelecidas no § 27 do
ar~;,12 poderá ser commettído pelo director geral i10S dírectores

de secção o Ios offícíaes,

Dos dlrectores ele secçüo
/~l't.

§

15. Incumbo aos dírectores do secção :

1. o A distribuição. dírecçêo 8 üscalízação ímmedínta de todos

os trabalhos que competirem as suas secções pelas quaes são rcsponsavaíaporante o dü',:ctOl' gCl'o.l.
§ Z'. o Cumprír e fazer cumprir o·) despachos e ordens do director geral e propor-lhe quaesquor medidas que julgarem couveuíentés ao bom andamento c regularidade do serviço.
§ 3.° D'lr, por escripto, nos prcpríos papeis, todas as informacões acerca dos negocias quo correrem petas secções e interpor da
mesma. fÓI'lna parecer sobre aquellos que o exigirem.
§ 4.° Exigir que os empregados prestem pOI' escrlpto informações e esclal'cclmontos sobre os trabalhos de quo estiverem incumbidos.
§G.o Apresentar, assim preparado.'>, ao dírcctcr geral, 110 devído tempo' ou quando este órdenar. os trabalhos da competencía
das secções.
. § 6.°' Representar, por esertpto, ao dtreetor geral, quando entender que os empregados tenham incorrido em alguma falta

gravo; fIúrufidô resnonsavels pelas consequencías, quando deixarem

ele cumprtr esta. dôtel'minação.
..'. .
""
§ 1;° Apresentar, em dezembro de cada anno, as tnfomiações
que forem nocessarlas para a confecção do l'clatorio da rsparti'Gãa.

§8. o Substituir o dírector geral em suas faltas e.ímpedírttentos
pela fórma prescrípta no art , 13.
Executivo - i907
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§ 9.0 Ter convenientemente classificados e sob sua. guarda-os

papeis pertencentes aos negocias de suas secções, enviando por
intermedio do director geral á Director'ia da Bibliotheca, Muzeu e
Arohívo aquellca cujos assumptos esüverem findos ou prejudicados.
§ 10. Registrar 11 correspondencía que se poferir. s suas
secções.
§ 11. O dírector de uma secção sarã substituído em suas faltas
e impedimentos pelo primeiro offícial mais antigo, ou.pelo que for
della designado pelo direetor. geral. e na falta - do los officiaes por
um 2° na mesma secção, designado pelo dírectcr geral.
Os 3°õ ofllciaes e amanucnses, em caso algum, poderão substítu[r os dírcctorcs de secção.
ã

SeCçfto III

Dos oífiC'iaes e amanuenses

Art. 16. Os ofücíaes e amanuenses executarão todos os tra-

balhos a cargo das secções e pagadorta, prestando os eseíarecímentes e informações quo lhes forem exigidos, nos termos do§ 4°
tio art. 15.

§ 1. o Os ofüciaes e amauuenses toem respousabllídade ímmedíata dos trabalhos que executarem, respondendo pelos erros do

calculo, omissão de notas e lançamentos propríos á escrrpturação,
documentos, folhas, bilhetes e guias de serviços das mesmas

secções.

.

.

§ 2. o Os offlcíaes e amanuenses auxiliarão os directores de

secção nas íncumbenclas que lhes são commettítlas pelo art. 15 e
serão responsabilizados pelo mão acondieíonamento, classificação
e extravio dos papeis e documentos que lhes forem dístribuídos.
§ 3. (lOs los e 2°5 oüícíaes serão destacados para servirem na
pagadorla como escrivães e os ::>os e amanuenses como ajudantes.

Secção IV
Do arckivista

Art. 17. Ao archivista, que íuncniouarã sob a direcção do
dlreotor da Bibliotheca, Museu e Archívo, compete:
§ 1. o Ter todos os livros e papeis do arehívo em boa ordem
e asseio com a numeração e rotules, tanto do que conttveremcomo
das estações a que pertencerem da modo a facilitar as buscas.
§ 2. o Receber por inventario e formar, segundo as ínstrucções
qu~ lhe forem ministrados, índices alphabe!icos por ordem ohronoIogíca e numerica e com todas as declarações precisas dos objectos
sobre que versarem os livros e papeis confiados á sua guarda.
§ 3.' Fazer lançamento em livro especial de todos os livros e
papeis que sahirom do archívo com autorização do dírector da Btbliotheca, Museu e Archívo, cobrando das pessoas a quem foram
entregues recibos passados no mesmo livro.
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§ 4.° Cuidar na conservação dos livros e papeis que se acha.
rem no archívo, solicitando as providencias que forem necessartas
para. evitar alguma deterioração ou descaminho.
§ 5.° Organizar o cataíago do arehívo, discriminando por
classes, segundo a sua procedencia, os livros, papeis e mais documentos ahí recolhidos.
§ 6. ° Pr-ohíbh- que em seu recinto entrem pessoas estranhas
ou empregados que ahi não tenham serviço a desempenhar.
Secção V

Do pagador e sees fieis

Art. 18. Incumbo ao pagador :
Pa~"aI" e111 vista dos competentes processos, os vencimentos do pessoal militar e civil e bem assim todas as despezas do
Mlnisteeio da Marinha, que não estejam affectas ao 'í'hesouro
§ 1.°

Federal.
§ 2.' Receber as sommas destinadas ás despezas da pagadoría
sempre mediante autorizações prévias do director geral e bem

assim as provenientes dos depositas, índemnlzações ou restituições
devidas ao Minísterío da Marinha.
§ 3.° Responder pelos dinheiros que lhe forem debitados, assim
como pelos valores sob sua guarda e que recolherá a um cofre
com as neeessarías seguranças.
§ 4. ° Entregar diariamente c:t prímen-a secção os documentos da
despesa paga, com declaração por escripto do seu numero ,e ímportancía, afim (lo serem alli examinados o clmsífleados conveníen-

temente~

â
5. o Prestar-se aos recenseamentos o exames que o director
geral ordenar que se proceda, no cofre, por occastão do encerramenta dos exercícios ou quando o mesmo julga» conveniente, nos
termos deste regulamento.
§ 6.° Remetter á terceira, secção, no encerramento dos exercicios, os livros e todos os documentos que constituem a escrípturação, afim de ser Iiquidada a respectiva conta.
§ i.o Propor, com audiencíu de sou fiador, pessoas idoneas
para seus fleís por cujos actos ficará responsa velo
§ 8. o Recolher á thesour-ai-ía geral do Thesouro Federal, mediante guia passada pela la secção, a ímportancía da receita geral
arrecadada mensalmente o bem assim a do saldo recolhido no eucerramento dos exerclcios.

Secção VI

Do porteiro, ajttdani-e e dos ccnttnuos

Art. 19. são obrig\l,ções do porteiro:
§ 1.0 Receber por inventario toda a mobília c utensüíos da
repartição, respondendo pela sua gual'd'1, e perfeito o-tado de oonservação e asseio.

xcros
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§' 2.0 Receber toda, a. cOl'r~spo1H~encia,. V~pCis, liV~'0S e mais
documentos que forem romettídos a repartição, mencionando Oi
entrada em liVI'O especial.
§: 3.0 Remetter, sob protocollo, todas as folhas, íacturas e
mais documentos que COl'CIU enviados ãs secções e pagadoria,
§ 4.0 Abrir e fechar a repartição nas horas l'eguJament-.1l'-es e

sempre que lhe for determinado peío dírector geral, cuidar 110
asseio da mesma, ter sempre provida do necessario as mesas dos

empregados e scllar a coi-respondencía e todos os papeis que
exigirem essa formalidade.
§ 5.° Fazer 03 pedidos ou comprai! dos objectos nccessaríos
para o expediente o mais despezas miudas rl, vista de requisições
asstgnadas pelos dírectores de secção e ordem do directorgeral.
§
o Tratar com urbanidade as pessoas que, por qual que> motivo, forem á repartícão.
§ 7. ° Mantnl'a ordem e uecessarlo respeite entro as pessoas
que se acharem na, portaria, recorrendo para esse fim ao dírector
geral, quando o caso exigir, não pcrnutrmdo o ingresso' de-pessoas
no recinto das secções e gabinetes; sem prévio conscrrtlmcnto do
dírecter goral. ondas dírectores de secção.
Art. 20. O ajudante do porteire, a este subordinado, é seu
immediatosubstitutú, o auxtüara no desempenho de-suas o.1Yl'igaç:õeg e turà exercício na pagadoría ,
Art. 21. Os contínuos são subordinados ao parteiro e I} coadjuvarão em todas as íncumbencías prescrlptas no aru, 10, cabcndo-lhes também a entrega da cerrespoiulcucla interna, e ü:·;tf.Jl>na ..
ô

,

CAPITULO IV
DOS VE'XCDrENTOS g DESCO:'\TOS

POR FALTAS

;\rG. 22. 0.3 trabalhos ela ntrcctoría Geral de Contabil:ll:llle
começarão as Iü horas da manhã e termlnarãoas 4 da, tarde, sondo
o ponto eucerrudo pelo dírectoi- geral, que poderá quindo for
indíspensavel, prorogar as horas do expediente ou fazer executaiem horas ou dias excepmados, na repartição ou fôrTh della, por
quaesquor empregados, trabalhos que lhes comprtam, ou d-ü »atureza urgente:
Art. 23. O porteiro encerrara o ponto d:JS seus subor.ln.ados
uma horu antes da marcada para; o começo dos trabalhos.
Art. 2,1. O empregado que ntlta,r ao serviço ou que l'ct:J.'a>BÜ
da repartição, ou que comparecer depois de e.icei-rado o ponto,
som-ora perda total ou desconto em seus vencimentos, confor.ne as
regras seguintes :
.
1. a O que f;.~ltal> sem causa ,instillc<vh ou 1'8tlI'al'-SO sem autol'iza,ção do director geral perderã todo o vencimento.
.
~.a ,~.~I'derá. somente a gratíücação aquelío que f..tltar po::.' ·:~1,')~

tivo j usríflcado.

S5,o motivo.s jllsi;ificados:
lQ, moléstia do empregado.
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Serão provadas com attestado do medico as faltas por molestlu
<lo crr.pregado, quando excederem de tres em cada' mez ;
2'-', nojo e gala;
,
3", }íordcrá a metade da gl'a.tlflcaç:ào o que comparecer depois
de encerrado o ponto e dentro tia meia hora que se seguir á fixada.
para o cmeçodos trabalhos.
. Art .. ~~5. :\":"0 son'rer(~ de.conto algum o empregado que faltar

a 1!J]?D,f't1S't\O:

10; por estar enfci-rno, atü oito dias;
2°. 'por se achar encarrcgndo pelo Mtnlstro ou dn-ector geral
de qualquer trabalho ou com missão ;
3°, por e,'"tal' servindo algttm cai-gc gratuito obl'iga-tol'io,om
virtude do Iei ,
Art. 2(;. O desconto por faltas Interpoladas scr~l rola.. üvo sómonte ,l08 dias em queestas se derem, mas si forem successivas se
estenJcl'v.. também aos dias que, não sendo do serviço, se comprehe:,:c:.FPom roa poria do dn,g mesmas f;tlt<w.
Art. 27. As faltas BC contarão vist» lia quo constar do livro
do pO:1L\ no qual assignarão todos os empregados durante o 'p.ri-'
metro quarto de llOI'H, quo sc seguir á marcada para o começo do
ã

oxpcdiente o quando se reür.u-em, findos os trabalhos.
Art. 23. Diariamente será o livro tio ponto rcmerüdo à
ta sec<.·ão para. demonstrarem livro próprio o comparccímcnto e
falta de cada empregado, aüm de sujeitar ao julgaruento do directoi gTI'n,,}.

Al't. 29. E' da cornpetenc!a do diroctor gOl'td o [ulgameuto
sobre a ,instíflca,ção das faltas.
CiIl'ITL'LO \'
DA ORDE;,\I E

l'\OR~L\

no

:-;ERviço

Art , 30. O processo dos documentos de que tl'ata o s So do
art , 1" «onsístlra no exame da sua au thenticidade, legalidade das
dosPC:';:\5 a ,quo serorcm-om e vortüencão d-s calcules ar-lthmeticos.
';,1 1. o Os 01"1'0.3 de calculo serão cJrl'igidos ,i tinta encarnada
pelos empregados incumbldos da YcrWú~~~;'ão c j','salntrlo-:: à margem

dos doourueutos.

Os que IOl'o!ll encouti-ados no corpo .los documontos ou em seus
diaeccs não poderão ser cmen.Iarlcs (l tinh~ oncarn cd:1. c motivarão

SlU l'oft)l'll1a OH subsütutção .
§ 2. 0 To los os rt xumectos pl'->cessê)"io') na Direct n-ia Geral de
CO!lt,1 1)llidado 10Vil1'ttO a nota do exame o cxactídãu asslgnarln p810
(>mpl',~gado quo üzer o trabalho, com a declaração por extenso da.
SUi:~ YCl'cladúil'a e liquida ímportancia. (\ serão rubrlcudos pelo tli~

reetor cLt secção respectiva, oxcopcão feita, dos bilha .os do pagamento (tos emprega-tos civis c militares.
Art . 31. Na tomada de contas a que se refere o § 20 do art. lo-

.será- observado o processo estabelecíuo no .artígo aatecedente, na
;parte que lhe for applíeavel, devendo o Iíquídante eo -verificadQl'
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da conta. apresentar', em duplicata, um relataria circum stanoíado
do exame a que houverem procedido, no qual mencionarão todas
as irreO'ulal'idade,~. erros e abusos, faltas e acerescimos quando os
hajam°c, sendo-lhes possível, indicar as causas qU3 lhes deram
ortzcm.
<:>A' vista deste relataria o dírector geral proferírã a SUJ, opinião
" l'espeito, nos termos do § 17 do al't. 12.
Art. 32. No exame e veriflcação das despesas realizadas pelas
dívísõcs navaes em portos da, República e estrangeiros observarse-hão as ínstrucções annexas ao aviso de 15 de fevereiro de 186Z.
Art. 33. O pagamento das férias dos operarias serã sempre
feito dentro da primeira quinzena, do mez pelo pagaior ou seus
fieis, em presença dos empregados designados para esse servlço,
dos apontadores e mestras das offíemes, aos proprlos o)cr<u'ios ou
seus procuradores legalmente constrtuidos.
Art. 34. O pagamento das férias sel'á. prévíamente annuncíado
e, de accôrdo com a Inspectoria do Arsenal, fixados os dias para
sua realização.
Os operarias que não comparecerem ao pagamento nos ,.1.[(":\,:3 designados, salvo motivo justo, só poderão ser pagos de seus salaríos
no pagamento do mez seguínte.
Art. 35. O 'Processo das férias consistirã na conferencia destas com os pontos os quaos serão authentíeados pelas a-rtoIdadea
competentes do Arsenal.
§ Lo as averbações de pagamento serão feitas no livro de mati-ícula pelos apontadores á vista dos pontos quo lhe 1301'5:0 entregues
depois de conferidos com as ferias, pontos esses que sc.ã» 1'0stitui-,
dos Repartição com a') declarações explicitas de que estfto lan ..
çadas as alludídas averbações nos dias em que se otrectuat'em os pagarnentos, nos termos do aviso n. 57, de 12 de janeiro de 1.897.
§ 2.° Os pontos assim processado> ficarão archtvcdos na Repartição par-a ulter-íor-es eXúitas qU'J possam surtir.
Art. 36. Os empregado, incurubídos do ,prJcesso de b.lhetes,
contas, folhas ou quaesquer outros documentos do despeza ücarn 1'0sponsavets pela.. s quantias quedemais forem dlspendídas, em eonsequencía de erros de offlclo que commetterem,
Não estão comprehendtdos nesta disposição os ecos (le calculo
em que se veríIcarern a exlsteuolu de dõlo ou maltcia S:ljBItos á
penalidade or.mínal.
â

CAPITULO
DOS

VI

E:\IPREGA,DOS

Secção I

Das

nom~ações

Art. 37. Os empregados da Dírectorla Geral de Contabilidade
da Marinha são vitalícios depois de 10 annos de serviço eüecüvo,
findosos quaes só poderão ser demittidos em virtude de eondemna-
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ção judicial por sentença ou de incapacidade moral legalmente p1'Ovada, salvo o caso previsto no art. 74 deste regulamento.
Paragrapho uníco, Esta disposição não abrange o pagador.
Art. 38. O director geral, os dírectores de secção, primeiros,
segundos e terceiros offlclaes, archívístn e pagador serão nomeados
por decreto j os darnaís empregados pai' portaria do Ministro.
Art. 39. A nomeação do director "oral é de livre escolha, as de
directores de secção e offlciaes dependem de aecesso, mas não de
antiguidade, preferindo-se os empregados de catnegoria ímmedíatamente inferior mais habeís e zelosos pelo serviço, excepto o caso de
igualdade de merecimento, que será fundamentada pelo direotor,
Art. 40. As nomeações para os cargos de terceíros ofâcíaes e
amanuenses só poderão recahic em pessoas habilitadas em concurso
prestado na repartição, de aecôrdo com as disposições deste regulamento, exigindo-se l.?l1r(~ os amanuenses a idade de 18 a 2õ annos,
a nacionalidade brazüeira e capacidade physíca e moral.
_ Art. 41. As muterlas de concurso para o lagar do amanuense
sao :
Grammatica da Iíugua naclonul ;
Traducção das línguas francesa e íugIeza ;
Arithmetica e suas applícações ao comrnercío e us repartições
de fazenda;
.
Algebra até eq uações do 20 grão inclusive;
COnhecimentode Geographia o Histoi-la do Braall ;
Escrlpturação por par-tidas dobradas;
Conhecimento do) prtncíplos geraes de direito publico nacional.
§ 1. o O exame de gra,mrnatica nacional deverá consistir n<1t analyso grammatical e loglca, devendo o candidato moitrar boa lettra~
§ 2.° O exame de arithmetica constarade problemas relativos
a operações commerctaes e flnanccíras como: descontos, juros,cambios, etc.
. ..
Art. 42, Para ser provido no cargo de 30 ofâoíal deve o candidato mostrar-se habilitado, em concurso, nas seguintes matarias:
Principias geraes de Contabihdade publica;
Legislação do Pazenda, prtnctpalmene quanto aos preceitos
geraes que regulam ri. tomada de cont is de responsaveís :
Pratica do serviço geri.l da Repll'ti('ão ;
Redaeção olIicial.
Apt. 43. Acommlssão d.rectom do C)110Ur80 oeganízara . um
questíonarto podendo modelar-se, no quo Ior applicavel, pelas instrueções de 2 de setembro de 18DO,p,'t1'.:1 o concurso elos empregados
de Fazenda.
Secção Ir

Das licenças
AI't. 44. As licenças com vcncímeutos só po Icrão ser concedidas
por moti vo de molestía ÜO empr-egado até SC1S mezes com ordenado
com.metade do ordenado, de então, 0;11 dcantc atJ um anno,
é

1080
No;; demais casos o desconto

SCl'tt

da. quinta pai-te do ordenado

até üres meses, <1 terça parte por mais de trcs jnezes até seis,ea
metade por mais de seis a,tó um anuo.

EJm nenhum caso, salve o do art. 2·3, sel'(~ abonada & gl'atificação
integ~'a.l de exerclclo,
" . § L o O tempo das licenças reformadas ou de nOYQ concedidas
P,O$ ~mpregi1do:s, dentro de um a11110, contado do dia em que houver
scr(~ junto ao tempo das uutecedentes para
nos ordenados o respectivo desconto:

teNtjjm1/Ão a prIrneírn,

o

timdefazer~so

§

,2. o Tola. a Iíconça entende-se concedida 1)111'11 ser gosada onde

convler ao, empregado.
Âl)t. 45. ND,O terá log),r a concessão de Iieença ao empregado que
Uà9 11oUYOP entrado 110 exercício cffcctivQ do seu cargo, ou quo.conoíuíndo qualquer commlssão fôra da Repartlção, não se apresentar
para o sorviço.
Art. 4G. Fica, sem eífelto a, Hcençu em cujo goso Dão ontrar o
ernpreg,dQ no prazo de 30 di;;tt;: contados da data de sua concessão.
Al't. ·17. Os empregados podem obter Iícença 13:::1' quinze dias
dentro do um anno, concedida pelo dlrector geral,
AI't.. 48, O empregado que, finira a licença, não.se J.'l"}}re~ent(~r
á RCp<:tl'Iiçrta perderá tojo o vencimento, salvo se provar molestín
Secção

In

Das aposlmtado1'i(!s

Art. 40. Os empregados da Dlrector-ia Gera1 do Ccntabiltda.le
da XvIa:i.'i1Jw, SÔ serão aposentados, quando Ilca-rern íuvulldos para
Q serviço.
Art. 50. Sorl.i aposentado com o ordenado 1Jo1' i!1tCU'O o empregado que contar 30 anuas do serviço o com o ordenado proporelonal o quo ttver monos de 30 e mais de, l O, tendo o que contar
mais de 30 direito, além do ordenado por inteiro, mais á poreentagem de que trata o M't. 5' da lei n. 117 de 4 de novembro de

1892.

§ 1.0 Nenhum empregado sera (1l)osel1tado lendo menos do 10

·annos de serviço,

~

§ 2.° O emprazado sera aposentado com ocrdonaão do ultimo

Iogar que servir, comtauto que tenha dous [umas do oflectívo serviço, excluído todo o tempo de interrupção por motivo do liconças
ou faltas, ainda que em consequsncía de moléstia c, emqnanto nãó
os completar, só o poderá EC!' com o ordenado do logur quo unteríormente occupava,
Art. 51. São considerados como serviços uteis p<u'(1 a aposentadoria. e addícfouados aos que forem feitos na Repartiçào os quo o
empregado houver em qualquer tÜlUlJO prestado :
1.0 No exercícío de empregos publicas do nomeação do Governo
9 estípendtados pele Thesouro Peueral;
2.& Em repartições administrativas, estaduaes e na Prefeitura
Municipal do Dístríeto Federal. exercendo empregos retribuídos;
mas, o tempo de serviço nestas repartições será contemplado SO'
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mente até, uma tetça. parte do que so c::mtar rel:;,tti vamente aos que
forem prestados ao Governo Federal ;
3." Ko Exercito ou na Mavlnhn como ofllcial ou praça.de pret,

si não estiver o respectivo tempo contemplado em 1'ef01'1[1a mtIltar :
.(0 Corno nddido {t relxlrt,tç'ãCl, em virtude de suppressão de
emprezo .
~_rt.

5,2. l';:t liquidação (lo tempo de serviço se observara o

.8og,mnto:

1.') Qun.nt.) aos sorvlços pl'o.stad ,8 não se descontara o tempo de
intel'nipçnú pelo exercício do quaesquer outras runccões publicas,
em virtude de nomeação d'J GOyerHO, do eleição popular ou de pre-

scrípcão de lci

j

2." Quanto ao serviço prestauo em repm-ttcõcs ostaduaos eda
Preíeitura Municipal do Dístricto Federul so 'contarã somente o
tempo de oxercicio do ompl'cfo excluído completamente o de interl'UpÇU.J por qualquer' motivo, bom como o do licenças o faltas, não
excedendo, to-lnv;n, eSBD, contagem do um terço do que se contar
relat ív.unente ROSo serviços na Marinha,;
S.o ouanto no sorvíco prestado no Exercito ou na, Maríuha a
liquldaç:Io ser[~ feita, :<:.oglll1do us d.sposíções da legislação militar

concernente ci, refor-ma.

Art, 53. Perdera a, epo-ent-utorto o cmprczado quo foI'

0,)11-

vencido em qualquer- tempo por sentença gúsada O1'n jtdgado,. do
ter) emqnanto se achava no exorcicto de scucmpr~go, eommettido
os crlmC',~: de peita ou suborno ou pratfcado actos de revelação de
segredo, de traição on abuso de eonflança , . .
Ar-t. 54. Na liquidação do tempo do servlço para aposentadoria,
.obSG1'Y':'.1'-sc-hu. o disposto 110 decreto H. 117, de 4 de novembro
de lB9"? c a. circular do Mlnlstct-to d:\ Fa:%('-Hda de 25 do jnneü-o
de" t co...<.
r
-,-~.,

Setç:i.o IV

A:'~,

55. O::l (',,-::)1'0;;,\(10,

,,:,l :' l"'C~ul11 G~'l""l

de ContaiJi1ilLt(:o

L,~ serão sujeito l ãs SOólL ites PC1W<.: .us ;ipli;'::tt'(~Si,lOS casos
do nC',:,:"1r;;\illC:I;l" CleSJlJ2.fllcllC'nt, fúu/" de cumprt-oento ãe deveros,
f<.),Jt~, de comp.u-ecirnonto 8':11 C:lnS~t, jl;:;;t.iikn,,Jn, no; 8 d1;)'"3 ccnsecativos (in quinze ÜÜol'l)oln,d'''::H;'lÜJ. du:',uU: o ~!ll~:)m(l mcx ou em
'dons sc'._~·u[(los :

(1,),

1\1 ,:\

I.'" Simples advortcncia ;

.2." Ronrohcnsão :
~;.a Suspensi'io a.td 15 dias, com pertla ele: todo Ovenotment i.
E~tilS 1)01]:),:'-', que não estão :'>ajeitns (t grc:.ü<),ção. serão impostas

.
~19,dll'eütol' geral,

podendo as duas pnmoíras ser applioadas pelos

dh-ectores de secção. Nos
posta pelo Ministro.

CLtS03

do maior- peualídade,

801';.\ .e$Ü1J,lffi-
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Art. 56. A suspensão. no caso do prisão por qnalque~ motivo ou
de anmpt-tmento de pena que obste o desempenho das funcçõos do
emprego, do exercício de qualquer cargo, mdustría ou occupação,
que prive o empregado do exacto cumprímento de seus deveres-r
de pronuncia sustentada em crime eommum ou de responsabilidade,
ou o empregado se livre solto, ou preso, e finalmente quando se
torne necessarío como medida preventiva ou de segurança, somente
poderá ser determinada pelo Ministro.
Art. 57. O effeíto da suspensão é a perda de todos os vencimentes, excepto quando se tratar de pronuncia em crime de responsabilidade ou de medida preventiva.
Nestas hypotheses o empregado perderá a gra.tificação. -o na de
pronuncia ficará privado, além disso, de metade do ordenado até
ser afinal condemnado ou absolvldo, restituindo-se a outra metade,
dada a absolvição.
seccao V
Dos vencimentos

Art. 58. O vencimento dos empregados da Dírectoria Geral de
Contabilidade da Marinha consta de ordenado e gratificação e é o
fixado na tabella annexa,
Art. 59. O empregado que substituir o director geral ou
algum director de secção perceberá, além de seus vencimentos,
a gratificação do substituído, não excedendo, porém, o total, em caso
algum, dos vencimentos que a este competir' 0 todo o vencimonto dosubstituido, si este nada perceber.
Paragrapho unico, Identicamente se procederá quanto á substituição do pagador, archivista e porteiro.
A"t. 60. O empregado que exercer interinamente logar vago
perceberá o respectivo vencimento.
Art. 61. O empregado eommíssíonado em serviço estranho ao
Mínísterío da Marinha, ainda que com autorização do Mínístro,
não terá díreíto aos vencimentos do emprego, emquanto durar a

commíssão .

Durante a commissão recebera o empregado o vencimento ti
"conta e pelo Ministcrio em que tal' servir ,
CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 62. A escriptm-ação, contabilidade e âsoallzacão dos creditas e despezas do Ministel'io da Marinha. 110S Esta.dos da União
continuarão a ser desempenhadas pelas delegacias fiscaes.
AI't. 63. As mesmas delegacias, na dírecção do sei-viço que
lhes
incumbido no artigo precedente, procurarão entender-se e
-proceder de aceôrdo com a reparttção, á qual remetterão mensalmente as tabellas demonstrativas da despeza com o desenvolvíé

mento constante do respectivo orçamento e lnstruidas COmas
.documentos que a legalizarem.
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Art. 64. A disposição do artigo antecedente comprehende as
agencias e com mandos de navios ou forças navaes na; Republíca ou
no estrangeiro.
Art. 65. Todo o pagamento do pessoal civil ou militar actívo
ou ínactívo do Mlnísterqo da Marínha será feito pela Dírectoria
Geral de Contabilidade do Ministerio da Mar-inha e o do mataria:
pelo Tllesouro.
Paragrapho unico. Exceptua-se quanto ao material o que,
para evi~ar deso~>ganização 40s serviços, foi- necessarlo p:lrgar pela
pagadoría, depois de cumprido o disposto no ar-t , 59 da lei n , 560,
de 31 de dezembro de 1898.
Art, 66. Nenhuma despeza será feita pela repartição, d.. conta,
das verbas orçamentartas, sem credito dtstrlbuído pelo Thesouro
Federal e registrado pelo Tr-ibunal de Contas.
Art. 67. Na tomada de contas, feita, na conformidade do
art. 208 do regulamonto annexo ao decreto n , 2409, de 23 do dezembro de 1896, a apreciação dos factos occorrídos e apupado o
grão de responsabllídade dos exactores, serão estes notificados, nO,3
termos da circular do Tribunal de Contas de 23 de abril de 1898,
das faltas encontradas e scientificados da remessa do processo ao
mesmo tribunal.
Art. 68. O empregado que servir de escrivão da pagador-ia
terá as seguintes attrtbuíções :
§ L o Eserlptura» a receíta e despesa conforme os modelos
estabelecidos.
§ 2.° Averbar todos os pagamentos feitos relativosao passoal
e authentícar os recebimentos por parte dos fornecedores e quaesquer outros que tenham de haver dinheiros da repartição, por
supprtmentos, obras ou trabalhos executados.
O ajudante do escrivão coadjuval-o-ha nesse serviço.
§ 3.° Apresentar mensalmente ao director geral o balanço da
receita e despeza do cofre da pagadoria para comprovar fi. sua
escripturação.
§ 4.° Apresentar, sempre que lhe for ordenado, a escrípturacão
a seu cargo para S31' examinada, e espacialmente no fim do
exercido, com todos os documentos, afim de se proceder ao respecti \'0 recenseamento.
§ 5.° Responder p :la regulai-Idade das operações da pugadoriu,
representando ímmediatamente ao director geral sobre qualquerHlegalidade ou desvio que reconheça no serviço dessa depeadencía ,
Art. 69. Os empregados da Directorla Geral de Contabilidade
(jUJ forem nomeados para commíssão tora da Capital Federal terãopassagens e as ajudas de custo fixadas UH, tabella 9 do decreto
n, 890, de 18 de outubro de 1890.
Art.' 70. Nenhum empregado poderá ser procurador de partes
em ncgocíos que dírecta ou indirectamente pertençam ou digam
respelto á Fazenda Federal e nem por si nem por interposta pessoa
tomarã. parta" em qualquer eontracto com a mesma Fazenda 'Fe..,.
derat, sob Pena de demissão.
Art. 71. Nenhum empregado entrará no exercielo do Iogar pàra
que for nomeado sem que soja empossado, sob pena de nullídade

ACTOS
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dos actos qUJ ])l:a.ticar G perda de q~lae;:.quer Yen~imelltos (lUellaja,
de perceber, <,t.leru das penas c0J!ln~~na~I~) no Cou!..go Penal. .
Do acto da posse datará o dfrelto a percepçao do vencímento
quo lhe competir e aos direitos, regalias e vantagens que pelo presente regulamento lho são concedidos.
Al't. 72. Os empregados da Dlrectoria Geral de Contabilhlade

terão direito, durante o al~no, a 15 dias de fêrias, sem prejuízo do
serviço ,que l~e~ competir, podendo, entretanto, esse prazo ser
r~st1;Lngld? a JIllZO do ,dll'8CWl' geral, em referencla águelles que
tíverem sido pouco assíduos ao serviço.
Art, 73. O pngador prestara no Thesoul'o Federal fiança idonea, nos .termos da lei que 1'0,;;0 a matei-ía.
ArÉ. 74. Não aproveitam as disposições do f.l,rt. 37 deste reguíamento acs empregados que na repartição OlI no exercicio de suas.
tuncções commetterern os crimes previstos no titulo 5° capo l° das
disposições do Codigo Penal da República, os quacs, umél,vez
cornprovadcs em ínquertto admínístrattvo, determinarão .a detníssão dos mesmos emprezudos, ficando para isso, extensivas á.
repartição as disJ!osiçues do art. 4°, paragràpuo uníco, do decreto
n. 358, de 2G de dezembro de 1895, com as modíücações ínherentes
orgédúzaçã0 do serviço do Mínleterto da Maeiuha .
Art. 'i5. O regimento interno que for approvado pelo Governo
regulará os detalhes e míuudencías di) serviço e dará os m xlelos.
dos documentos e li vros (la escrípturacão da repnrtícão .
Al't.. 76. O director geral tem competeneia privativa, não sõ
para. ordenar o pagamento de vencimentos devidos aos herdeiros de
funccionarios oivis e militares lia Ministério da Marinha, ,por oecasião·de seus i'aUecimontos, exigindo as necessarlas habilitações administrativas ou ,)u(liciaes, como tambem o de tOl10 o qualquer vencimento nutorízado 1)01' lei e de sua, alçada.
ArL 77. PO,l"<:t o serviço de asseio e auxilfoao pessoal da portart<t terá a repartição o nuD1Cl'O necessario de serventes. que
serão da Iivra escolha e nomeação do director geral,
ã

CAPITULO

vm

Art. 78. O pessoal th Dlrectoria Geral do Contabilidr.. l!e da,
J\Luinbl é
que .uest·:~ (1;.lt:t constituo o quadro da Contadoria
d<t M:al'inha, passando a denominar-se: o co..:.tt;;-,dor-dircctor geral:
os chores da. secção-« directcres de sucção; os 1°\ 2°'; 83 tH escrlpturartos-; 1°\ 2°3 o 3<n oo.lcIne:!; o o . ·15'~ cseríptnraríoa-vumanu-

°

enses.
'
Art. 'i9. Ficam supprímtdas as honras militares dos empregados da Contador-ia que na data :dapublicação do presente regu-

lamento não ostíverem comprehendidas nas disposições do decreto,
n, 2537, do 23 de iulho de 1897, flue manda confirmar por carta
patente as honras' dos postos qne competem aos funecíonài-ios civis
do Miníster!o da Mar-inha, quando (orem vitaliclcs em virtude dos.
respectivos regulamentos.
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Art. 80. As disposições deste regulamento poderão seralteradas dentro do primeiro anno de execução, afim de serem adaptadas pelo Governo as medidas. indicadas pela experíencía.
Art. 81. Revogam-se as disp0:3ições em contrario.
Rio de Janeiro, 11 de junho de 1901.- Alexcl.nw!"ino Fada de
Alencar.
'I'abella de vencimentos dos empregados da Dír-ec'sor-ía Geral
de Ccntabítídade da Marinha

ORDENADO IGRATIFICAÇÃO

EMPREGOS

Director geral
,. 8:000;OJO
Diroctor do secção........ O: 000$000

4:000*000
3:0005000
2:000$000
1:600.%000
1:200$000
800$000
1:600$000
2:000.;000

Prfrneíro offlcíal •••.• '" • •• 4: OOO:jooo
Segundo offlclal . .. ,;. ~"" 3:200$000
Terceiro offíclal, , .....•..•• 2:4008000
Amanueuse......... •...... 1:60)$000
Archivtsta •• • • • • • .. . • •
3: 200$000

pagador

'

Pairo quebras•• ~ ~', •..•• • • . •

Fiel
Porteiro
-, ,
Ajudante do porteiro

Continuo

,

4:000~;·O'~

1:400$000
1:600$000
l:GOO$OOO
700$0001

2:000$000
3:200&;000
Z:OOO:SOOO
"'\ i: 300$0001

,~.

TOTAL

1',: 000$000
O:OOO~OOO

6:000:,;000
4 :800$000
3:600$000
2:400$000
4:800::000
6:000$000
1:000$000
.j : 000;%000
4:800$000
s:OOO.i;OOO
2: OO(J:~OOO

Rio de Janeiro, 11 de junho de 1007.- Alexandrino Faria de
Al&áCa-r •

IJJWRETO N.

6509 -

j;E

11

DE JG7\110 DE

1907-

Heol'ganiza a Capitania do Porto ([0 Dlsb-icto Pedcrul e Estado do
ruo r'e Janeiro,

o Presidente da Republica dos Bstados

Unidos do Br'az.íl , usando
contida 1]0 art. 19. n. 13, da lei n, lGi7de 30 do
dézel11Drodo 1'906;'resolve;:LPflr0Y~1"e mandrr executar o regula-.
mento"t111C: 1,1, . Qste: acompanha, ,tts,;ignadopelo contra-nlmtrante
Mínístro- da .Ma:ri11ha-, rool'g').,nizando a. C<tpitania do Porto do Uís-

do.;.au~orizaçã0
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trtcto p'ederal e Estado do Rio de Janelro, a qual passa a denomt..
nar-se [nspectorfa de Portos e Costas; revogadas as dísposíçõos
em contrario.
Rio de Janeiro, i I de junho de 1007, 10' da Republíca.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Alexandrino Faria de Alenca-;·.

"::Regulanl.ento da Inspectorh1> de Portos e
Costas a que se refere o deoreto 11. 6Õ09
d.<2>sta <lata

CAPITULO I
DA ORGANIZAÇÃO DA INSPECTORIA

Art. 1. A Inspectoría de Portos e Costas da Republica, com
séde no Rio de Janeiro, tem por fim a ínspecção, fiscalização e
superíntendeneía não Só de todos os serviços a cargo das capitanias
dos portos, que lhe ficam dírectamente subordinadas, como os das
pratícagens da costal barras, portos, rios e Iagôas navogaveis ebem
assim os da marinha mercante como segunda reserva da Armada.
Fica igualmente sob a jurisdicção immedíata da Inspectcría
de Portos e Costas o Corpo de Patrõcs-Mõres.
Art. 2.' A Inspeetoría de Portos e Costas, além das attríbuíções
constantes do art. 10, exercera mais as funcções privativas da
Capítanía do Porto do Dietrlcto Federal e Estado do Rio de Ja~
neíro.
Ar" 3. o A Jnspectoría de Portos e Costas fica direetamente
subordinada ao, Ministro da Marinha, de quem é orgão directo
para execução das ordens referentes aos serviços que lhe ficam
Q

àffectos.

Art. 4.' Compor-se-há a Inspeetorla de Portos e Costas do
seguinte pessoal:
1 ínspector, official general;
1 sub-ínspeetor, capitão de mar e guerra;
1 assísterito, oflieial superior j
I ajudante de ordens, offleíal subalterno;
r amanuense j
1 escrevente ;
1 servente.
Art. 5. o Além desse pessoal, terá mais o estabelecido no regulamento das capitanias para a Capitania do Porto do Díatricto
Federal e Estado do Rio de Janeiro, menos o capitão do porto.
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CAPITULO II
DAS L'\CUMBENCIAS DO PESSOi\L DA INSPEOTORIA

Do inepectov

Art. 6.° O ínspectoz- dos POl'"tOS e costas exerce autoridade
sobre todo o pessoal das capitanias que lhe ficam díreetamente
subordinadas e é a primeira autoridade naval do porto no tocante
á sua policia administrativa.
Art. 7.° Ao ínspector, delegado de inteira confiança do Governo
CitO qual estão su'eítos todos os empregados da Inspectoria,
compete:
§ 1.0 Executar e Ü1ZCl' executar todas as ordens expedidas pelo
Ministro, a quem responde pelos serviços que lhe são affectos.
§ 2.' Corresponder-se directamente com todas as autoridades
federaes, estaduaes, munícípaes e consulares e a sllas dirigir requísitorios de providencias que lhe caibam a bem da boa marcha do
serviço a seu cargo, simplificando a correspondencia offlcial o quanto
possível.
§ 3.° Inspeccíonar, fiscalizar e superíntender todos os serviços
das capitanias, das pratícagens, dos postos de salvamento. e
soccorros navaes, e da marinha mercante, como segunda reserva
da Armada.
§ 4.° Propor ao Mínístro da Marinha:
a) a oroação das delegacias que julgue necessárias a bem do
bom e regular andamento dos serviços das capitanias, tendo em
vista a ímportauoía da navegação e commercío marítimo da
localidade;
b) a elevação da eategoría das capitanias e delegacias, quando
pela importancia do commercío marftímo se torne isso necessarío
para melhor satisfazer as suas exigencías ;
.
c) a nomeação de offlciaes e íunccíonarios que devem servir
na Inspeetoría, capitanias e delegacias, quando dependa a nomeação
do Governo;
d) a demissão, substituição e suspensão dos funccionarios da
Inspectorín, capitanias e delegacias, quando for de sua alçada.
§ 5.° Nomear', contractar e exonerar o pessoal para o serviço
da Inspectoría, capitanias e delegacias, quando for de sua alçada ..
§ 6.° Percorrer biennalmente em correição as capitanias e
delegacias.
§ 7.° Informar annualmente ao Ministro da Marinha sobre a
conducta, zelo e intelligencia dos ümecíonaríos de sua jurisdícção,
salientando os que se tornarem merecedores da consideração do
Governo.
§8.0 Applícar as penas disciplinares em que incorram os
funcctonarlos sob sua jurisdicção.
.
§ 9.° Sujeitar a processo os funecíonarioa que se tornarem
passíveis de penas críminaes.
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§ 10. Dal' Iíccnça aos. nmccíonaríos de sua [urísdícção por
tempo não superior a 15 dias.
§ 11. Providencial' sobre a. substituição temporaría de renedanaria impedido por qualquer motivo, licenciado ou Ialleoido •.
§ 12. Informar com seu parecer todos os papeis relativos aos
serviços da repartição que tenham de subir a despacho elo :-Iinistro
da NI'1.l.,l'inha, não demorando além de C:l1CO dias os que não necessítare:n do mais detido estudo.
§ 13. i\íinisll'al' ás autortdadesjudtcíartas todas V$ informações
para defesa dos: interesses da Fazenda Nacional, requisitando dascapitanias as que deltas dependam.

§ 14. Providencial' para que no mez do outubro de cadt" anno
sejam remettidos para as capitanias os jogos de livros do escrlpturação, a, cargo dos socrctartós, pv,rn. o anno seguinte. .
§ 15. Providenciar 1111'0. que regularmente sejam eucez-radas
as 'contas dos secretarias e remettcl-as ú Dil'úcto'/'in,de conta-

bfhdade da Marínha nos primeiros dias de janeiro, depois des81'C1U

oxamínados 08 livros para tornada das contas do anuo ünd r.
§ 16. Apresentar ao ;\Iinistl'o,atê 30 de janeiro, círcumetan-

dado relataria de todos os serviços a seu cargo, indicando as
medidas que se tornarem necessárias para maíor efflcacla da. adrniuietração naval, tendo em vista os rclatoi-ios que serão remettidos
pelos capitães de portos.

§ 17. Authentícar COlllSU<1 rubrica todas as certidões passadas

em vírtude do despacho sou o quo poderá autorizar quando dauí
não resulte inconveniente para. o serviço publico.
§ 18. Decidir c resolver todas as questões e duvidas surgídss ne
applícação do regulamento d8..S capítanías, sujcttnndc (L deHberl),ção
do Ministro aquellas que por sua natureza. não possa resolver.

§ 19. Processar o Julgar, como ínstancía superlor, todos os 1'~~
cursos 80hL'0 applieação de,multas por ínrracção do, pollc.a [naval,
§ 20. Lioonciar H. construcção de navios, cujos planos lhe tenham

sido rcmcttidos c sejam approvados pelo Mluístro, c, quando não
approvados, indicar as modlflceções quo devam ser Ieitas.
§ 21 ..Ernpossar os empregados' d<J. Inspcctoria, tornando-Ihes o
competente compromisso de bem servirem,
§ 22. Inspeccionar o ser-viço das associações das PI'D,ÜCa.g'CllS,

tornando as medidas convenientes (t boa execução dós S8US
mentes.

l'Bgula.-

§ 23~ Informar ao Mlnlsu-o da Mn,rinha sobre a. concessão de
subvenções a linhas de navegação, tendo em visto, D, sua 1.l'tilü1DAlc
como segunda reserva dD,Al'mada.
§ 24. Inspcccíonar o serviço da m vcgação subvencionada; propondo ao Miuístro da, Marinha as medidas CjUC julgue convc.ucnscs

a,os .interesses publíeos.
§: .25. Iuspeccrcnar a mm-ínha mercgnto~f[Uê:md0' .;ulgueconvc-'
níonto, para conhecei- StWJS condições e l'üCUrBOB corno segun,h Té
4

serva.da Armada.

§:2:6. üuormai- <10 Ministro ela, :.\Iul'inha O' nprcscntar-Ihe.annualmente. minucioso .relatorio sobro G.i'flSpCCqUo a qucserc.:f,)?8 o

pa.ragrapho antcr-ícr,

xcros no
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§ 'ZI. Organizar um plano de utilização da marinha mercante
como reserva da Armada.
~ 28. Organizar e dirigir, nas épocas proprias, o sorteio para o
serVIço da Armada.
.
§29. Sujeitar a processo administrativo e disciplinar o pessoal
da marinha: mercante nacional f3 das pratfcagena pa.ra applíeação
de penas dísciplinares em que incorrerem nos casos de greve e sínistro no mar e Iníraccão da policia naval, em que se. tornem precisas outras penas disciplinares, além das simples multas admínís-

tratívas.

.

§ 30. Fazer organizai' e publicar annualmente a lista das em-

barcações entradas e sahidas nos portos da Republíoa, bem como
das embarcações nacíonaes registradas e licenciadas.
§ 31. Informal' ao Ministro quaes os elementos e recursos de que
possam díspôr os portos da Republlca, devendo para isso organizar
e expedir questionarias frequentes aos capitães de portos.
Esses questionarias devem, quando posslvel, mencionar os
assumptos que mais de perto possam servir â marinha de guerra,
como "depositas e quantidade de carvão, diques, estaleiros, mortonas e orâcínas navaes, aguadas, fornecimento de viveres, linhas
fixas de vapores: nacíonaes e estrangeiros em eommunlcação com os
portos da Republica e com o exterior.
§ 32. Organizar a lista dos ínrlammavoíe, explosivos e matorías
perigosas, indicando os meios e condições convenientes de serem
conduzidos a bordo dos navios mercantes.
.
_,
§ 33. Mandar lançar as notas nas cadernetas subsidiarias dos
patrões-mõres que ãoarem addídos á Inspectoría e das commíssõss
que tiverem ao cessar esta situação.
§ 34. Provídenciar no sentido de serem ínspeccíonados os patrões-móres que, findo o prazo legal, se acharem no quadro dare..
serva ou com mais de um anno de licença para tratamento da
sauda,
§ 35. Enviar á Inspectorla de Mat-ínha, em príncípíos de janeiro,
todos os dados sobre a Inspectorta, capitanias dos portos e patrõesmores, neeessartos para a publicação do Alrnanak da. Marinha.
§ 36. Remetter ao Conselho do Almirantado as cópias de assentamentos, no ultimo posto, dos patrões-mõres quo, POI' occasíão de
vaga para promoção, acharem-se nos casos de ser promovidos, ficando salvo ao mesmo Conselho o direito de requisitar as que ju~gar
11

necessarlas,

..

.

Estas cópias deverão ser annexadas ás Já existentes e remettidas ao Conselho do Almirantado nas promoções que se tiverem
realizado nos postos anteriores.
§ 37, Levar fmmedlatamente ao conhecimento do Ministro a
apresentação de patrões-mores para ficarem addídos á lnspeetorla,
por terem deixado as commissões que exerciam ou terminado as
licenças.
. .
§ 38. Mandar fornecer aos patrões-mõres 08 hvros de eserlpturação quando nomeados para servirem nas capitanias ou arsenaes,
§ 39. Organ!zar!'s Instrucções pc!as quaes se deverão gulll.:!'as
commíssões de vlstorlllS, podendo modíücal-as quando neeessaeic e
J!'&6l:ull,,& _ fQ97

6g
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su.ieitando~as

sempre ;k appcovacão do Ministro antes de mandar
pel-as em execuçao .
§ 40.' Approval' .não só os typos ou modelos das embarcações
mtudas, salva.-vidas, baias de salvação, cintos salva-vidas c; emgeral. os objectos que devam ser empregados a bordo dos Ílayios
roêrc~ntC3para garantia e, segurança dos passageiros, bem. como"
oSappamlhos e machinismos empregados nos navios,
§ :41. Providenciar para que sejam pontualmente remettídos
â Directoria da Bibliotheca, Museu c Archívo os papeis findos.
§ 42. Dar noticia diariamente ao Estado Maior da Armada das.
occurrencias que devam constar da ordem do dia.
Do st!b-inspec'!in°

AI't; 8. o Ao sub-ínspector compote :

§'.l.ó Substituir o íuspeotor nos seus impedimentos' e auxilíal-o
no desempenho dos servíços a seu cargo ,
§2. o Assignarasnotas lançadas nos assentamentos dos pa~
trõêS-mól'es e do pessoal da repartição.
§ 3. o Fazel' os pedidos dos objectos necessarios 6, repartição.
§ 4. o Re:-.ponsabilisar-se pela boa ordem e regularidade dos
trabalhos da secretaria, cujo expediente dirige,dístríbue e executa, de conformídade com as ordens do ínspector ,
§ 5. o Redigir toda a correspondencía e actos que' tenham de SCl',
expedidos com a. assignatura do ínspeetor .
§"6 •.o Conferir e.assígnar as. certidões e copías.querorem passadas em virtude de ordem superior.
§7. o Mandar escrípturar os actos offlcíaes que passarem pela
ínspectorta.
§8;oColligir dados para o relataria annual, extrahidos -dos rolatortos dos capitães dos portos o organizar mappas contendo o movimonto c' servíços das' capítanías, de modo a. poder-se. conhecer <1
ímpontaneía dos mesmos: serviços.
§. 9:. Organizar annualmente a lista geral dosnavios entrados e
sahtdos "nOS pertos da Rcpublica dos navios: nacíonacs .regis.trados edas embarcações nrroladas nas capítanías, c assim' tambeni a estatiati<H).,' dos mtttfragios occorrídos nas costas' da Republica..
§ 10.o.rganizv,r annualmente mappas demonetratívos.da receita.
das eapttantns e dos recursos que a defesa. naval da Repn,blic3J
erieontre.nos seusportos.
§,11. ürganízaro mappa geral do pessoal da Inspectoría, .(,las
capitanias dos portos, das pratícagens, o do Corpo de PatrõesMóte8, qucscrà annéxado ao relatorioannual e publicado no
Alin,an-nil). da ,Marinha:,
§ 12. Tot" seu.cargo todaa escrípturação do livro-mostre dos
patrões-mores .
§ 13.· Org.anizar o mappa geral do movimento dtts,cai,:ms.das
assomaçõesde prntícagem.pnra annexar ao relatorío.annuat.
13':.14.• Lançal~ e aesígnnr .as notas nas' cadernetas. dós -patl'ões(>

mõres.

.
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§J5; Confeccionar a lista do pessoal matriculado nas ca,pitarüas

ios p.ortos sujeito .ao.sorteío ,para o servíço da Armeda, pana an..

nexar ao relataria annual.
§ I Ter convenientemente escrípturado .emIívroproprío todo
9 .movimento .dos patrães-môres.
§ 17. FaZOI'extrabil" conferir e asslgnaraa copias dosassentamentes do Iivro-mestrc dos patrões-mores quando se der alguma
vaga no respectivo quadro, aflm de serem remettidas ao conselho
do Almu-antado com a proposta para a promoção.
~~ 18. Coní'erir c cxamínor todos os livros e escrtpturação que
forem recebidos das capitanias dos portos afim de serem remeitidos á Dírectoi-íado Corrf,abilidadedl,l.. .Mar'lnha para tomada de
contas.
Art. 0. o Osu,b~inspectol>eXel'CCl'it todos os encargos espectâ..
cados no respectívo regutamenúo das capítanías dos portos' para o
eapitiío do porto-do ,Districto Fcd~r",l e Bstado do Rio de Janeiro,
alêm'dos(Jue lhe "'':l~,O .dotermínados no presente regulamento.
ô.

])0

assistente

A-l't. .10. Ao assistente incumbo:
§ I. o Pl'OpM'ar;l'ccebere expedir a correspondcncía do mspecscr,
§ 2. c 'Prestarauxilíc ao sub-ínspectcc-.
§ 3. 0 Transmittir .ns ordens do ínspectoi-.
§ 4. 0 Distribuir o serviço do ajudante do ordens,
§ 3. o Auxtliar O· inape,ctm' com o maior zelo om tudoquanto
diSSC1>

respeito ao

8'81'YÍOO.

Art. l l , Ao a.udauto do ordens compete aeornpanhar oInspector-, sempre quo lho for detcrminado, e auxiliar o assistente.
cumprindo as ordens que delto rccebor relatívas ao serviço.
Art. 12. Aos aruannense o escreventes compete a execução dos
serviços de exporücntn da luspcctorla quo lhes forem ',ordC.iâdo,s ou
detalhados pelo sub-inspoctor.

Art. 13.COlUlJGtü;11lôs 'igu<:tlmcntc coadjuvarem-se,.prestando
informações e communícando uns .aos outros o que for adequado
~. p-erfeit~;l>oxOC1~ção

dos di ITerontcs serviços.

oAPlTCLü

1Il

DO TEi\IPO DE SERVIQO E PENAS DISC1PLINAHES

Art'. 14. Os tràbalhos dit Inspectorta começarão ás. 10 horas
dama-nhã. e torrnlnarão As4 noras dv,tarde, podendo. o ínepeotor', quando fOI' .indis:pensavel"prorogal' o expediente ou fazer
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executar em horas e dias esceptuados, na Inspectoria ou fóra della,
por' qualquer empregado, trabalhos que lhe compitam ou de natu-

reza m>gente.

Àrt.15. Os empregados militares da Inspectoría serão punidos

nas faltas que commcttercm no exercício de suas funcções, de
accõrdo com ,as dísposícões dos codígos disciplinar e penal, 'o os
paisanos de accôrdo com o regulamento da Dírectoría de Oontabílidade da Marinha.
CAPITULO IV
DA NO~IEAÇÃO E SUBST1TUIÇÃo

Art. 16. O inspector, que será offtclal-general e na falta ca-

pitão de mar e guerra, e o sub-ínspector, que será capitão de mal'

e guerra, e na falta capitão de fragata, todos da acüva do,Corpo

da Armada, serão nomeados por decreto e os demais empregados
por pcrtaría, excepto o servente, que será admlttldo pelo In-

spector.

.

Art. 17. Os empregados da Inspectoría serão em seus ímpedimentos e faltas substituidos pelo modo seguInte: o ínspecton,
quando .o Impedimento fol' menor de 15 dias, pelo sub-ínspeetor e
quando exceder este prazo, pelo ofâcial que o Minlstro desígnar.,
o assistente o o ajudante de ordensv pelos ofücíaes que a Inspeetoría

deverá requisitar da de lJarinha, si o impedimento for maíor de
15 dias.
Paragrapho uníco. Não se considerará impedimento a auson-

cía do inspector durante as tnspecções de correição ás capitanias

dos portos, caso em que será o expediente attendido pelo sub-inspector ,

Art. 18. Em caso algum poderá o amanuense substituir

empregado de categoria superior'.

CAPITULO V
DOS VENCIMENTOS E DESCONTOS POR FALTAS

Art. 19. Os empregados da Inspeetoría perceberão os vencimentos marcados pela. tabella annexa ,
Paragrapho unico. Os reformados terão a gratificação da
mesma tabella e o soldo e mais vantagens da reforma.
Art. 20. O empregado que substituir outro de classe superior
perderá a sua gratIficação para receber a do substítuído, não dov0D;do, porém, o total dos vencimentos exceder os que este percebla..
Art. 21. O empregado que exercer interinamente Ioga!' vago
perceberá a respectiva gratífícação,
Art. 22. O empregado que faltaI' ao serviço sem causa justificada perderá toda a gratlfieação.
. § 1. o O que se retiral' antes de terminados os trabalhos, som
Iícença do ínspector, perdera toda a gratificação,
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§ 2.' O que comparecer depois de encerrado o ponto perdera
metade da gratificação.
Art. 23. Não perde a gratificação:
§ 1.' O empregado _que faltar até oito dias por motivo de
molestía, com justíücação approvada pelo ínspoctor.
§ 2.° Por motivo de nojo ou gala.
§ 3.° Por achar-se encarregado pelo Mtntstro ou Jnspoctor de
qualquer trabalho ou commíssão ,
§ 4.° Por estar servindo algum cargo gratuito obrtgator!o em
virtude de lei.
'
Art. 24. O empregado que faitaI' até oito dias, pelo motivo do
;1I·tigo anterior, § l°, perderá metade da gratiâcação, o o quo
exceder este prazo perderá. toda a gratificação.
Art. 25. O desconto por falta<:; interpoladas se f;lrâ sómente
nOs, dias em que ellas se derem; mas, si forem suecessivas, se estenderá tambem aos dias que, não sendo do serviço, estejam compre..
hsndidos no periodo das mesmas faltas.
Art. 26. As faltas serão contadas á vista do que constar do.
Ilvro do ponto, no qual asslguarão todos os empregados durante o
primeiro quarto de hora quo se seguir á marcada para o começo
do expediente.
Art; 21. Cabe ao sub-ínspector encerrar o ponto, fazendo as
competentes notas.
Paragra'pho uníoo• O ínspector é o unira rnnccionai-ío da Inspectoría que nao está sujeito ao ponto.
Art. 28. O julgamento sobre a justificação das faltas compete
exclusivamente ao Inspector, que o fundamentarã portescripto, no
caso de recusa e justífícacão apresentada.
Art. 29. O empregado que for designado organizar{~ noultímo
_4AaAo mez um resumo do ponto, que sera assignado pelo ínspector
e remettido ofücialmentc á Dircetoria de Contabiiidade para o
competente pagamento.
Paragrapho unlco, O resumo do ponto será feito de accôrdo
com as determínações da circular de 29 de janeiro de 18/8.

Das licenças

Art. 30. As licenças aos empregados militares da Inspectoria. serão concedidas de conformidade com a. ultima parte do artigo 59 da Ieí . n. 1453, de 9 de janeiro de 1906 o aos paisanos de
acoôrdo com o regulamento da Directoria de Contabilidade de Ma...
i'í;nha.
Em nenhuma hypothese a licença d'wá direito á percepção da
gl'atificação de funcção ,
Art .. 31. Não terá lagar a concessão de licença ao empregado111e ainda não houver entrado no exercício effectívo de seu cargo.
Al't. _3~. Ficarão sem effeíto as licenças, de que se não utílízal'em os empregados dentro de 30 dias.
.
.
Art. 33. O ínspeetor poderá conceder licença até 15 dias por.
anno aos empregados.
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CAPITULO VI
D1SPOS;ÇÕES

lH;;n,AEs

Art. 84. Quando for msufâcíento o numero de eruJ?~ol?g:adós
para o desempenho dos trabaíhcs, 0, ínspector, com autorização doMinistro, requísítara da Inspectori.t de r,llm'i-nha escreventes dáArillM.a. para, .auxílíarem o servíço ,
Art. 35. Com excepção do ínspector, nenhum oâíeís l do quadro actívo poderá permanecer empregido na Inspeotoria por mais.
de tres annos, e só poderá ser nomeado depois de ter o' tempo deembarque completo.
Art. Sô. As capitanias dos portos, a praüeagcm da; 'cos~a,
portos, barras, rios c Iagôas navegaveis, a, marmna mercmto 00:

Corpo de Patrões-xtóres ficam subordtnados d, tuctsdícção. directa da;

.Inspcctoria e reger-se-hão pelos

re~~ul.amentos

promutgados para

cada uma. dessas ínstítuíçõcs em c.implemento ao presente re:;ula'r

mento.

Art. 37. O Inspector e .o sub-ínspcctor reaídb-ão no. recinto da;
Capitania do POl'tO do Rio do Jauciro quando tiver edifi-ciopmpriQ,•
. Art. 38. O ínspeetor, quando sautr em commissãó do ±nspúcçã@
óu correição ou em qualquer diligencia as C;l,pi:t:wias de portos:;.
terá eonducção, 3.jutlll., de custo e dtarta na fôrm[l,' d~t legielação

vigente.

OAPITULO VII
DISPOSiÇÕES TRANS1TORL\S

Art. 3:J. Emquauto funccionn.rem ao mesmo edíücioa, lnspc',.;,',

ctorta e a capitanin do P01't) haver.; apenas um sei-venta 'p,u'a (}
asseio e Iimpeza de ambas es repartições.
Art. 40. O ,Go""ol'no' po lel'ü" dentro (b pl'im;~il'J :,l;1J!;H!, fazer'as

altorações que se tornarem necessario.s neste re rulamcnso e rorom
aconselhadas pela pratica.
Art. 41. Revogam-se as dísposicões em contrario.
Rio de J~l,lleiro, 11 de junho de 1907.-' Alexand'f'irio Faria de
Alenca1',

'I'abella de

gratíÍicaç~o

mensal do pessoal da Inspecuoría
de Portos e Costas
Gr<.,fificaçãe

Iuspector-c-orflcíal-geuerat.

'"

4t:iO$OOO

Sub-ínspector , . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assístcnte..

..

Ajudante de ordens, .

.. ..

..

.

.

.. ..

Amanuense , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sêrvente •................................... ,.......

~OOO

160$000
120$00.O
200$000
100$000

Obser-oaçao .-: O escrevente vencerãide accôrdc com a tabella
annexa ao decreto n. 3234, de 17 de março de 1899.
.
Rio de Janeiro, 11 de junho de 1907.- Ale:nand,tti1wFaria de
Alencar.
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DECRETO N.

651O-DE

11

Heo rgu n i xa a Bibliothcca e

DE

JUNHO

I\IUSC\l

Dm1907

da Marinha

o Presldoutc (1<.1.. Rcpublicu clc s j.;stél,dos Unidos do Brazll,
usando da. autor-lznção une lhe confere o art. 19, D. 13. da lei
n. 11317, de 30 de dezemhro do IODO:
Resolvo approvae e uuandar executar o regulamento que a
e~to-.a,compallha. assignado pelo -contra-almtranto Mínlstro deBs..
t~do< dai Marinha reorganízándo 11 Blbllctheoa o Museu da Ma:..
rinha, que passa a denomínar-so Dtrectoría da J3ill1iotheca,1JuSQu

e Arohtvo jrevogadas as disposições em contrano.
r:tio de Janeiro, (I õcjunbodc t007, 190 da Repubhca..

AFFOnSO AUGUSTO :MOREIRA PENN4 ..

.-lte:xandrino Farta de Alencar.
Regu]~~:n.l.e.nto <l~_:t. _rf)i~>-(~ctoi.·l<'t< d;.t, Bihliotheca!)
3fuS0t'it e ..{~r<~hh'o '1.{ü:. :G·:larinha,., ap.provado

pelo decreto n.

(n';1.0~

o:losta carst,a,

CAPITULO I

Art. L° A Bibllotheea da 7\~~u'lnhâ 4 uma réparUçã,o, subordínada ao :.\iínistro da Marinha, destlnada a lwo}Jal'ciol1arm~i9s de
ínstrucção a ofllciaes, inJ'er~oj~es c pr<t,ças'd~_ qualquer ctasse da
armada, aos empregados das repartições du marinha e ao publico

em geral:

Art. 2.° O Museu tem por flm collígir o expor quadros-hístõbustos o estatuas uo Qfficiao3 hraziloiros ouestran-

~licos,.r-e.tra;tos,

geíros que tenham prestado relevantes serviços ao Brazfl , modelos,
machinas, armas, trophéos e mais objoctos que ínteressemã a'i!-

mada nactonal.
Art. 3. O Archlvo destina-se
Q

,:~

gl1ard<J, e couservação detodos

os documento) remettldos pelas inspcctor-ias uavaes c dírectonas,
OAPITULO II
D:) PESSOf,.L

Art. 4/'

l ....

Directoria da Biblíotheea,

1'1I)ha ter(l. o seguinte pessoal:
I dírector,

I ajudante.

1 eommíssarío .

)\'1U:)GU

e Archivo daM:'<.t."
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I archívísta1 sub~archivist(\.
1 amanuense.
I porteiro.
1 continuo.

2 guardas.
2 serventes.
Art. 5.;> Para ü logar de dírector será nomeado um official·çlé"
patente não inferior a capitão de, eorveta ; para o de ajudante
um oapítão-tenente do quadro aetívo ou reformado do corpo da
armada; para o de commíssarlo um commissarío da actíva .9l,l
reformado; 1)a1'a osde archívísta e sub-archlvísta offleíaes refor..
mados do corpo da armada ou classes annexas j para o de ama..
nuense um escrevente reformado; para os de porteiro e contínso
otliciaes ínfertores reformados e para os de guardas c serventes
praças de bom comportamento de qualquer dos corpos de marinha
flue tenham baixa llOl' conclusão de tempo ou ímpossíbtlidade de
continuar no serviço militar.
CAPITULO líl
DAS OBRP)AÇÕES

no

PESSOAL

Do di1'ectO'i'

Art. 5. c .Ao dírector competem, além das funcções exaradas
em outros artigos, as seguintes:
§ 1. c Dirigir e ínspeccíonar todo o serviço da repartição.
§ 2. o Velar pela conservação de todos os livros, documentos,
papeis e utensHios da níblíothecn e Archivo e hem assim dos objectos
do Museu, propondo 'ao Ministro as medidas que para esse fim
jt11g~rnecessarias .
§ 3. o Facultar aos consultantes o uso' dos livros e mais objectos
que existam na Bibliotheca e Museu , de accõrdo com as prescrípcões
do presente regulamento .
. '§ 4.' Fazer cumprir as disposições relativas á Biblíotheea,
M11.sou e Archlvo ,
§5. o Estar sempre em condições de fornecer ao seu successor
ou ao Ministro da Marinha os meios de ser exactamente roconhocída a situação da Bibliotheca, Museu e Archivo em todas as suas
partes.
§ 6. 0 Organizar e submettcr ti, approvação do Minístro ínstruoções para a Blblíotheca, Museu e Archívo que contenham o melhor
systema de escrípturação e, em geral, as medidas mais recommen..
dadas pela pratica.
§ 7. o Corresponder-se com o Ministro e com os particulares;
nacionaes e estrangeiros, sobre os negocíos do estabelecímento.
§ 8. o Assignar a correspondencía otâcíal e todos os documentos
da repartição.

AOToS DO PODER EXECUTIVO

1'097

§ 9. o Enviar annualmente, em janeiro, ao Ministro, um rela..
torío minucioso tio que houver occoi-rldo no estabelecimento a seu
cargo e da sua situação durante o anuo anterior.
§ 10. Empregar- as verbas, que forem destinadas para 'acqut ...
sição de obras, na compra de livros e maís publicações exclusivamonto relativas á marinha.
§ 11. Mlnistrar- os documentos, livros ou mappas do Archivo
requísítados pelo chefe do gabinete do Ministro ou pelos ínspeetores
ou dírectores das dircctor-ias, não fazendo a entrega sem responsabilldade escrípta, em que se declare o fim para que são pedidos,
Pelas faltas que se derem em tal assumpto, por culpa ou nsgligencía do archivista, s~r{L este responsavel.
§ 12. Fornecer, por íntermedio do Archivo, sem que para isto
seja neeessaria ordem escrípta, o, exemplares impressos das Ieis,
avisas, regulamentos e mais actos do Ministerio da Marinha que
convenha tornar conhecldo s.
§ 13. Fazer com que sejam remettídos (L Bibliotheca do Palacío
do Governo, repartições, COI'POS, estabelecimentos e autoridades da;
marinha, na Capital Federal e nos Estados, logo quo sejam entregues
ao Arohívo, os exemplares i111pl'OSSOS do que trata o paragrapho
anterior em numero suffi.clente para n. competente distribuição.
§ 14. FaZ81' exhibir em quadros, collocados nos Iogares mais
expostos ás vistas dos consultantes, as disposições 80b1'0 a economta
e.dísclplína do estabelecimento.
.
§ 15. Dirigir a publicação da Revista Maritima BI'azileú·a e do
BoZetim Administrativo e collaborar na E'ncyclopeclia Naval, segundo
as prescrtpções dos capítulos Xli e XIII.
§ 16. Dar posse a03 empregados que farão promessa de bem
servir antes de entrarem em exercícío, mandando íavnu-, em li vro
proprío, o competente termo.
§ 17. Angariar- a maior sornma de livros c objcctos que
possam, por sua natureza, augrnentar o cabedal ínstructívo da
Bíhllotheea e Museu.
§ 18. Encerrar o ponto dos empregados á hora regulamentar.
§ 19. Dar licença aos empregados até 15 dias durante o anno.
§20. Dar porescripto ao Ministro conhecimento de qualquer
noticia importante sobre assumptos de marinha de que tenha scíencía
e .que possam interessar grandemente â prosperidade da marinha

brasíletra.

§ 21. Residir no estabelecimento, si o predio tíver accommodações disponivers para esse fim.

Do ajudante

Ar.t. 7.° Ao ajudante incumbe:
§ L° Conservar-se o maior tempo possível na sala de lei..

tura, afim de prestar esclarecimentos aos estudiosos que delles
careçam •..
- § 2.° Manter em dia e com clareza os catalogos da Bibliotheca
edo Museu e os registros de entrada, de emprestnno e de desap-

parecímento de livros.
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§ 3.0 Collabol'u,l' nos trabalhoe que lho. forem designados pelo
üii'üctor 'pare, <1 publicação da Iceeista }JlaritiJ)w Br(t",.Uei't'(J" do·139le·
Um Adm'inisU'atit:o e da, EncyctolJe((.iaNával.
§ 4. 0 Policiai' o íntcnor _do estabelecimento o VOl<1l' que OS
.ómprcgndcs cumpram Oohnent8 03 seus deveres. .
"
§ 5.° Mandar carimbar com o sínesc tlr~ Bibliotheca todos ,OS
livros, cartas, manuscriptos e estampas Iogc qne forem rocebídós
e antes de serem utilizados pelo p.iu'tco, c Pl'Q·:':CUQl' semelhantemento em relação aos livros do Archivo ,
§ G." Reclamar das typographías, litl1.0gl'apltia8, etc. _a ,CU"
trega das pubücaçõcs de quo tl'i1ta, o decreto 11. "1:33, de 3 do julho
de 18,17.
§ 7. " 'I'oma r parto no ,';81' .lço di) corno de rcdactores {lu. Revista
~

Jláriti't/w.

Do ccmrnisearíc

Apt. 8. o Ao commíssauo compete:
§ 1.° Receber por inventario todos os livros, mappas, manuserlptos e mais obiectos pertencentes (\. Bibllothecu, :\Ill:;OU c Areuívo
em todas D,S suas partes, ficando com a rospecttva CD,l'ga e rosponsavel pelas faltas que se derem.
§ 2. ° Zehtr com a. muxlma solicitude pela conservação dotado
o materíal constante do alludído mventarlo, propondo ao dtrector
as medidas necessariua á mesma eonservaeão.
§ 3. o P01'OO1'1'er frequentemente as salas de leitura, e do Museu,
aâm de prestar esclarecimentos ao·, leitores G vlsltantes.
§ 4. Preparar os li VI'OB c publicações pcriod ícas, quando te..
nham de SOl' romettídos para, os encadcruadoros.
§ 5. o Revistar os li vrcs depois de devolvidos do encaderna..
dor, afim do certtflcar-sc si estão em condições dn SOl' incorporados
Btbltothcca e Arcnívo, reelamaudo providencias do director::u.o
caso contrario.
§ 0.° Escripturar as entregas c devolucões dos livros rettrados
para Ieitm'a fóra do estabeleclmcnto, representando ao dírector
contra as faltas e estragos que vcriflcar.
§ 7. 0 Anresentar ao dlrcctor, no fim do cada mez, a estt1tistiéa.
dos livros emprestados para fóra do c.tabeleotmento durante esse
período e a relação das pessoas a quem tiverem sido feitos os em111'8stimos,
(>

ã

Do M'chi cíeta

Art. 9.° O arcaívísta poderá ser íncumbído pclodil'ú.ctQrde
trabalhos ofücíacs extraordlnarlos attínontes ao archívo, sem prejuizo, porém, dos que Ih) incumbem pelo presente regulamento..
Art. W. São obrigações do arehivista:
§ L Q Manter na melhor ordem c assolo todo o..Archívo, classí..
âcando 8. guardando, p3lamaneiramais .ecnvenlente, todos QS'
livros, documentos e papeis findos que lhe forem .remetüdos.
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§ 2. o Orga.nízar um catalogo geral das obras publicadas 'llOl'
conta do Mínlsterio, dos planos, cartas e mappas existentes no
Arehívo, clasaíâcando-os de medo a. facilitar as buscas.
§' 3. o Passar as certidões, quando lhe for determinado; e cumpl'ir as ordens do dn-ector quan:o <lOS documentos quo estcji,UÚ sob

suaguarrla ,
§ 4.° Dal' recíbo ou notas d·.) to.los os pupcís, livros c documentos.que forem mandados recolher ao Al'cllivo o extglr rCBa[Vi1 dos
que forem r.quísítados para fóra do Areutvo pelo gabiuete do. Mlnistro, ínspectorlas ou dlrcctorias,
Art. 11. g' expressamente prchibído ao ru-cluvlsia, sob pena
deresponsabílídade, ministrar esclarecimentor a pessoa estranha
â repartição sobre documentos, Informações c despachos exarados
nos papeis sob SUD.. guarda, salvo quando preceder autorixação do

Ministro.

Art. 12. Ao sub-archivlstu cumpro <J..uxlliar o D.rchivísta em
todas as suas attribulções.
Art. 13. O arehivísta e o sub-archivista são responsaveís,
pelos o:d.l'avios c estragos, quo, por ueg ligcucia, se derem UI]
Archivo.

AI't. 14. Compete ao amanuense:
§ .l .« Auxiliar o ajudante no cumprimento dos .léveres pre..

scríptos nos paragraphos 20 e 6<> do art. 7\ e ao redactor-socretarío
da RélJista 1l1arW:ma na execução dos constantes dos paragraphos
30 e 41) do art. 8J.
§ 2. o Cuidar da conser-vução dos respectivos papeis, da escrí..
pturação dos "registros de oilícíos, das publicações pei-lodleas c por
fasctculos e de outros reg ístros ou serviços de cscrípta que lhe
forem designados pelo dlrector .
. § 3. 0 Zelar pela conservação das publicações períodloas ~ em
fasciculos, reclamando. sem demora, dos editores e dos Impressares os numeres que neeessaríos forem para ser mantida a integrídade das colleeções.
§ 4. o Preparar as folhas mensaes para o pagamento dos
empregados,
§ 5. o Assígnar os recibos ele todas as publicações nacionaes que
exclúslvamente iutere ssem 6. marinha em geral, de guerra e
mercante, e que as typographíss, photographías e estarnparías do
Braztl. enviaram á repartição.
§- 6'.0 Ter em dia o livro de assentamentos do pessoal eomas
notas'-relatfva"s'á sua nomeação, posso, exerci cio e quaesqusr
occurrencias que com elle se der.
' ..
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Do porteiro

Art. 15. AO

porteiro, chefe dos empregados da portaria,

compete:
§ 1.0 Ficar' responsavel pelas chaves da repartição, que abrirá.

uma hOl'11 antes da marcada para o começo dos trabalhos, ou
extraordínartamente quando ordenar o direetor ,
§ 2. c Ter um livro de inventario de todos os moveis o mais
objectos não constantes do .regístro da, Bibllotheca, i\IuSOtl"O
Archívo propriamente ditos.
§3. o Ter os livros, quadros, papeis, moveis o maisvobjectos
da Blbliotheca, Museu c Archívo na maior ordem o asseio, segundo
as índlcações do director ou de quem suas vozes fizer.
§ 4. Reclamar as providencias necessarías para cumpri(I

mento do paragrapho anterior e para quo sejam feitos os con-

certos de que careçam os moveis e outros objeetos, sendo entregues
a consumo os írroparaveís, mediante a competente descarga no seu
Iívro do inventario.
§ 5. o Não deixar entrar na. Bibllotheca pessoa alguma sem
dar-lhe uma senha. numerada, que arrecadara no aeto da mesma
se retirar.
§ 6. 0 Entregar a qualquer pessoa que entrar na, Bibliotheca.,
mesmo empregado. com pnpels, livros, pastas ou quaesquerobjectos, uma guia, por si assígnada, com discriminação de tudo com
que a pessoa entra.r, afim de ser por esse documento feita a conferencia dos objcctos com que a mesma sahtr.
§ 7.° Conservar-so-no seu posto durante as horas do expediente,
devendo, no caso de lhe SOl' necessarlo ausentar-se tsmporàriamente. doixar o continuo ou um dos guardas substituindo-o.
§ 8.° Receber- a correspondencía que for enviada. (L repartlção,
manda-ndo-a ímmediatameute ao dírector o bem assim protocollnr
e enviar a- seu destino fi, quo lhe for conttada,
§ 9.~Fazcl' fi, estatística mensal dos consultautes e ví sltantea dá
Bibliotheca e Museu, c apresental-a no fim de cada mez ao dírector,
Essa estatistica, que serã a expressão da somrna das estattsticas dlartas, referir-se-ha tanto ao numero do obras consultadas;
como ao numero de consultantcs.
§ 10. Inspeceionar- e dil>igiI' o serviço de asseio e arrumação da
casa, que deverá ser feito antes de fechada fi, repat-tlção.
§ 11. Encerrar', em livro proprío, o ponto dos seus subor.Iíuados,
§ 12. Residir no estabelecimento, si ediflcío o perrnítttr,

°

Do continuo, guardas e serventes

Art. 16. Ao continuo incumbe:
§ 1. o Transmíttíe papeis e recados dentro

da repantíção;
a uxíliar o porteiro em suas attribuições, principalmente no asseio e arrumação da casa, e substituil-o em suas raltas e ímpe-

ilimentos.
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Fazer o serviço das salas ele Ieltura, dando aos leitores
e mais objectos que forem pedidos e rocebel-os termiconsultas, segundo o processo admitsido na repartição.
Fazer 'a entrega de toda a correspondencia e as remessas

da Revista Madtima.
§ 4. o Auxiliar o serviço do Archivo .

Art. 17. Aos guardas cumpro: vigiar as salas da Bihliotheca,
"Museu c Archlvo, e a portaria, quando o porteiro tenha deausenta.l·-se temporartamente : auxiliarem o continuo em todas as suas
obrigações e substítuírem-no em suas fJ.ltas e impedimentos.
Art. 18. Os serventes farão todo o serviço da limpeza e.
quaesquer outros que lhes forem ordenados,
AI't. 19. O continuo, guardas e serventes são obrigados a comparecer uma hora antes de começar o expediente.
CAPITULO IV
DO TEMPO DE SERVIÇO

E DAS PENAS DISOIPLINARES

Art. 20. Os trabalhos começarão ás 10 horas da
díreetor
terminarão ás 4 horas da tarde, podendo
o expediente quando julgar necessarto.
AI't. 21. 0.-:: empregados ficam sujeitos a tOila3 as
condições di), disciplina mítttar c legislação penal em
armada.

°

manhã e
prorogar
regras. e
vigor na

CAPITULO V
DAS NOMEAÇÕES, SUBSTITmçõES E EXEIlCICW INTERINO

Art. 22. O dírector c o ajudante serão nomeados por decreto;
o demais pessoal pOI' portaria do Ministro, excepto os serventes,
que serão admittidos pelo director.
Art. 23. Para a nomeação de porteiro, continuo e guardas
deverão os candidatos mostrar perante o dh-ector-, em exame summarte, que sabem ler' a escrever correotamento e eãectuar as
quatro primeiras operações sobre numeras inteiros, servindo de
examíuador o amanuense.
Art. 24. Serão substituidos em suas faltas e impedimeutos:
§ l.' O dírector pelo ajudaute e este pelo oíâcíal que for
designado.
§ 2.' O archívísta pelo sub-archtvísta.
§ 3. o O porteiro pelo continuo e este pelo guarda que for desígnado ,

Art. 25. O empregado que substituir a outro deixará. de perceber a sua gratificação para perceber a do logar substituído, não
devendo, porém, exceder o vencimento deste.
Art. 26. O empregado que exercer interinamente logal1 vago
perceberá a respectiva gratificação.
.
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CAPITULO VI
DOS YE!\"CnIENTOS E DESCü"TOSPOR F",LTAS, LICENÇAS E APOSEN1'i\....
DORtAS

Art.2í. Os empregados perceberão os vencimentos da tabel1a
annexa.
Paragra:phounico. Os reformados perceberão, além do soldo
e mais vantagens @, reforma, asgratific,),ções fixadas na rnesnía
tabella ,
Art. 28. O cmprogado '(1110 faltar ao serviço sem ·causa jusüücada, ou que se retira,l"autos'4'cterminados os trabalhos. sem Iíeença do dírectorv perderã toda a -gratfô.cu;ção.
Par'agrapho unlco , Oque comparecer depois de encerradoo
ponto perderá metade da gl'atiflc,-~ção.
Art. 29. Não perde a"gratificação :
§ 1.0 O empregado que Ialtar até oítovdíae por motivo de mo..
Iestia, com justificação approvada pelo dn-ecto:-,
§ 2.° Por motívodc nojo e gala,
§3. o Por achar-se encari:cgado pelo IHnistrooudiÍ'cctor do
{J.ualqucr trabalho ou comm.lssão ,
§

4.° Por estar servindo algum cargo gratuito obrigator!o, em

virtude de loio
Art. 30. O empregado quo faltar ate 30 díus, pelo motivo do
§ l° do artigo anterior. perdera metade da gl\ttlficaQão, c o que
exceder este prazo perdera toda a gr<:Ltificação.
.
Art. 31. O desconto por falta,:) interpoladas será. relativo sómente aos dias em que estas se derem; si, porém, forem successívas, abrangerá também 0S dLLS que, não sendo de serviço, estejam
eomorehendídos 110 período das faltas.
Art. 3,2. As faltas se contarão á vista do que constar do 1i"1'0
do ponto, no qual asslguarão todos:. os 'empregados .durante o prImelro quarto de hora quo so .segUIr a marcada para o começo dos
trabarhos.
Paragraphc unieo, No mesmo livro lançal'~í. ovdirector as
competentes notas.
Art. 33, Ao dírector compete o julgamento sobre a justíüea.ção das faltas, fundamentando-o por escrlpto no caso do. recusar
a justíücacão apresentada,
Art. 34. As licenças aos empregados serão concedidas de coá..
formidade com a ultima parto do art. 59 da Ieí n. 1473,-de 9 de
janeiro de ]900.
§ 1.° Em nenhuma hypobhese dará direito (~gratificação'dé
funeção.
§ 2. o Não poderá ter .líoeuça --o 'empregado .que não .houver
assumido as respectivas funcções.
§ 3.° F'icfvsem effeíto.a licença emcujogoso não. entrar o em..
pregado um mez depois de concedida.

xcros
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CAPITULO VIl
IlA

GESTÃO

DA

VERDA

DESTINADA Á
MAIUi\']IA

UIBLI01IlEC.\. E

"tl;SEU DA

Art. 35. O director fará DO pala, ou dírectarnento no estrang:eiro, conforme fol.' .mats vantajoso, a aoquíslção dos livros, mappas
e mais objectos que interessem exclusivamente á. marinha e que
'convenham ao estabelecímento sob sua dírccçâo, dentro dos limites
da verba votada para esse fim.
Art. 3EL Feita, a compra no paiz, o fornecedor rernetterá 11

conta, em -ü'esvias; 'aodírector que, depoís do lançaro-visto-si 11
achar conforme com a requisição feHa, enviará, as duas primeiras
âContabilidado da Mariuha partt Eêr a conta, processada e paga.
As terceiras vias serão guardadas na repartição, par., sanar
duvidas que porventura appareçam, cxtracrando-se dellas, para
'.s registros de entradas e ínvcntartos, os Pl'CÇOS dos livros e maís
objeetos adquiridos.
,
Art,, 37. Si <1 compra ibr feib no estrangeiro,o fornecedor l'e~
1t1etterá fi, conta, que depois de recebe!' o - visto-do dírector e
a approvação do t-1inistl'o da Marinha, sorá paga pela Delegacia do
Thesouro em Londres, ou, mediante cambial, ao proprío fornecedor
ou quem o representar. observadas as Ior malidades legaes.
CAPITULO Vl!I
DA LEITURA PUHLICA N"A DIBLtol'HECA
KAVAf,

I~

DAS VISI'!'ASAO MUSEU

Art. 38. A 13ibliotboca08tartt aberta ao publico durante todo o
anno, das 10 horas da manhã tls 4 horas da tarde, ou, quando funccíone á noite, das 10 horas da manhã ás 2 horas da tarde, e das 7
horas da tarde as 10 horas da noite, exceptuados os domingos e
dias de festa nacional c os que decorrerem de 15 de dezembro ar 15
dejaneiro.
O Museu só podere ser visitado nos mesmos dias, das Iô.horas
{ta manhã ás 2 da tarde.
Ark 39. 03 Icítores e os vísttantes receberão do lJol'teiro,ao
entrar, urna senha numerada, e, 110 boletim de pedido que também
por clle lhes for dado, inscreverão, além de sua assígnatura, o numero dasenha..o titulo da obra que desejarem consultar e outras
indiçáQ'Õ,c$ pedidas no boletim e que forem uecessnrías para a .procurada- obra.
4s.restant.es índícações do boletim serão preenchidas pelo

:pôrtoiro.

Um quarto de hora antes do encerramento dos trahalhos- da
Bibliotheca não so1'(1 recebido nenhum pedido de, livros.
. Art. 40. A' vista do boletim, o porteiro proeurarã nos cátalogos'aobra pedida, 0, dado que ella exista na Biblíotheea, inscré-vêi'á
no mesmo boletim as indicações precisas para que o contínuo ou o

llü4
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guarda a encontre j si, porém, não houver o livro procurado, fará,
esta declaração por cscrípto no boletim e a communteara ao consultante.
Osboletins, que contiverem pedidos de livros não existentes na
Bibliotheca, serão rcmettídos no mesmo dia ao gabinete do director,
para que este, de accôrdo com as oíreumstancías, julgue da couveníencía de fazer ou não acquísíção dos referidos livros.
Art. 41. Recebido o boletim, com 11 indicação do Iogar' em que. sê
achar a obra pedida. o empregado, com 11 maxíma presteza possível,
a entregará ao leitor, declarando por escripto no mesmo boletim,
que assignal'á, o numero de volumes que der, entregando em seguida.
{J boletim ao porteiro.
.
No ·caso dejã estar deteriorado algum liVI'O pedido, meneio..
narã esta circumstancia no boletim para descarga do leitor'. .
Art. 42. O leitor, ao sahir, restituirá a sua senha ao porteira,
que verificará pelo boletim si não ha alteração no numero e estado
dos volumes dados á consulta.
Art. 43. Não é permlttído escrever sobre os livros, cartas ou
estampas da Bibliotheca, sendo que as cópias de desenhos, pIanos, etc. só poderão ser feitas a Iapís e com papel vegetal não
oleoso.
Tambem não é permittída a applícação de compasso nas cartas
geograpliicas.
Art. 44. Nas salas de leitura é absolutamente prohibido fumar,
conversar, passeiar ou proceder de íórrna á. perturbar o estudo.
Na execução deste artigo terá, o ajudante o maior cuidado,
podendo, caso não seja attendido, fazer retirar o íníractor.
Art. 45. A Bibliotheca não fornecera papel nem Iapís aos
leitores.
CAPITULO IX
DO E:\IPRESTIUO DE LIVROS

Art. 46. A nínguem, sob pretexto algum, se fará emprestimo
de livros, mappas, etc., para fóra da repartição, sem ordem
{)scripta do Minístro do. 'Marinha, mesmo quando não se trate de
períodtcos, díccionarios, obras de preço, gravuras, cartas e planos,
obras brochadas e livros raros, que de modo algum poderão sahtr
da Bibliotheca.
Art. 47. A duração do omprestimo será quando muito de um
mez, conforme a natureza da obra.
Art. 48. O director deverá lembrar, tmmedíatameate, po~
carta, á pessoa que tendo recebido livros por emprestímo os não
restituir no fim do prazo fixado.
Oito dias depois, si os livros não tíveuem revortído Blbliotheea
o díreetor a1Yectará o caso ao Ministro da Marinha para deliberar
como julgar. acertado.
Art. 49. O director terá o direito de reclamar, antes de
expirar o prazo marcado, a restítuíção dos livros emprestados, si
,para isso houver justo motívo,
á

nou
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ÃVt.:,50. Dos.emprestimos feitos Iavrar-se-ha um,' registro emserão Iançados o nome e a morada do leitor, nomedo 'autorda obra, o titulo círeumstancíado desta, .o numerada volumes o
Seu, vaIOl',o seu estado, de boa ou má conservação, e a data da.

°

qUB

restítuíção,

Art. 51. Logo que qualquer obra seja restituida á Bíbhotheca

rar-se-ha a devida menção no registro de emprestimo, ea pessoa.
que.a teve em s~u. poder receberá da Bibliotheca o documento que

comprove, '81 o exigrr.
As pessoas que, expirado o prazo, não restitulrem
espontaneamente Btbliotheca os livros que tiverem obtido por
ernprestlmo, não serão attendidas nas requislcõe , que fizerem
posteriormente.
Paragrapho uoico. Quando ús livros forem extraviados ou restttntdos visivelmente deteriorados, serão obrigados os que os tí.nham em seu poder a substuuíl-os por novos, e, si- não fOl'.possivol
índemnízarão Bibliotheca do valor do livro pelo preço consta-nt$
dos .registros, ou da quantia que for arbitrada para reparar OI es-..
tragos feitos.
ISSO

Al't. 52.

ã

ã

CAPiTULO X
DASDJBLIOTlIECAS DOS NAVlOS E CORPOS DA MARINHA

Art. 53. A Biblíotheca ter,t uma. secção especial, de oudeserão
destacadas bíbllothecas parciaos para, 0.-:; n wtoe armados. o-corpos,
da marinha. bíbllothecasessas que deverão conter, no. menor numero possível de volumes, a reator somma de nssumptos teehnícos,

navaes.

Art. 54, Todos os na vios armados qna dispuzerem de estantes
fechadas, na camara ou na praça de armas. onde se possam acondtcíonarIlvros, toem dlr cíto a requisitar uma blbliotheca, deaecôrdo
com o espaço de que disponham, o numero de ofüciaos embarcados.
e a ímportancía das comrníssões a que estiverem destinados.
Art , 55. Os livros frequontemente procurados, os díceíouaa-íos,
as obras de preço, as obras brochadas c os livros raros não farão
parte das bibliothecas dos navios e dos corpos.
Are .56. Asbibliothecas dos navios e dos corpos da marínha,
serão carregadas aos respeutí vos commíssarlos, que ficarão. respon~
saveis pera.sua eonser vução.
Art. ,57~·,O pedido de livros será feito· pelo commissario,mediante requisição impressa, quo só será passada .apés o despacho
exarado pelo: director da, Bibllotheca no pedidomanuscripto QU6
a deve preceder.
Art. 58. Nenhum livro pertencente ás bíblíothecas dos navios
ou corpos da marinha poderá sahir de bordo ou do quartel a 'titulo
deemprestitno.
Art. 59; Na Bihllotheca da Marinha haverá um livro intitulado «Registro das -blbltothecas dos navios 'e' corpos da marínha»

onde.serão mencionados os livros entregues equaesquer dizeres a,.
respeito.
Exeoutivo ,- 1907
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Art. 60. As bíbltothecas dós navios e dos cOl>possel'ão":res:ti~
til idas no todo ou em parte, 1.1. -Bibliotheca da, Marinna, <1101' meío
de guiàs de entrega, cortadas do livro desse titulo.
O documento com o tltulo-e-Rcmessa-c-acompanharã OSliVl'OS a.
restltuir e na-e-Contraprcva-c-o_ director da Bibliotheca mandará.
.Ier- recibo do que for entregue,
, Art. 61. AS bíblíotnccas (los navios que forem desarmadosun
tiverem baixa serão entregues pelos respectivos commtssaríos-a
Bibliotheca da Marinha, cujo liirector mandara passar o documento
de descarga.
CAPITULO XI
DOS INVENTARIOS

Art. 62. Uma vez em execução o presente regulamento, fá!'·
se-há tuventarío do que existir -na. Bíblíotheea, Museu 'e Archivo
da Marinha, ficando o cornmtssarto respossavel pelo d~positQ que
lhe for confiado.
.
Art. 63. O inventario s~l'd, feito em livro devidamente numerado e rubricado,
O livro de inventado âcarã entregue ao oomrmssarto.
Al't. 64. A' medida quo a Biblíotheca, Museu e Ai'chivo forem
adquirindo novos livros ou outros objectos de estudos.ieerão
lançadas as entradas nos livros de inventario.
Art. 65. Os inventarias para verificação effectuar-se-hãono
fímde cada anno, e sempre que o commíssarío for substítuldo. ou
·quando for julgado conveniente.
__
Tanto estes inventarias, como o de que trata o art. 62, serão
procedidos por um ou mais commíssaríos da armada.
Art. 66. Os livros e maí s objectos extraviados sem motivo
justificado serão carregados ao commíssarío pelo valor constante
do inventario e carga.
CAPITULO XII
DA CREVISTA 'MARITIMA DRAZILEIRA» E DO «ROLETI:'ol ADMINISTRAT1\'"O)

Art. 67. A Revista l1:lw'Uima Brasileira uma publíeação dos
tínada ao trat.al' de quaesquer assumptos concernentes á marinha
de guerra ou mercante.
Não inserirá nas sua.s paginas apreciações encomíasticas ou de
censura. a pessoas revestidas de autoridade mtlítar,
Art. 68. A Revista será mantida pelo subsídio que lhe vota» o
é

oongreeso e POl' assignaturas partículares ,
"
Art. 69. Qualquer pessoa pertencente ou não ás classes da
armadapoderã trata.r na Ret>ista 3faritima. de todos os assumptós
relativos 'á, marinha em seus dífferentes ramos.
Art. 70. Para que os escríptos possam ser insértos, 'ná; 'Revista
Maritimo devem ter 11m tal ou qual meríto, á. juIzo do díreotor, e
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lIO'

estt1,l' desprovidos de qualquer- consideração de caracter político ou
.pessoal qu~po$sa ser motivo do rivalidade entre as dilferentes
classes, ou acarretar desprestíglo a qualquer deltas.
Art. 71. Nos eseríptos que não affectem ~ fórrn:a de',discnssão.
cada .qual .terá a Iíberdade de escrever para a Revista Mcwitima
tantos artigos quantos julgue convenientes, sobre um mesmo ou
dífferentes assumptos ; entabolando-se, porém, díscussãosobre de,terminado thcma, ficará limitada a um artigo e duas refutações
"por parte de cada um dos que intervenham nelía,
Art. 72. O gabinete do Mínístro da Marinha facultará, á,
Revish J.r[aritima, para terem publicação, relatoríos, memorías,
noticias ou dccumentos que forem de interesse ou de ensino para o
pessoal da marinha e não tiverem caracter reservado.
Art. 73. O preço de asaígnatura da. Revista Marítima. será. o
mínimo possível, tendo direito os seus assígnantes a um exemplar
decada publicação avulsa que for feita poI' conta <la mesma

Revista J.11cwüi,lw.
Art. 7.4. rj dh-ector proporá ao Governo, sempre que julgar
conveniente, as rerormas materíaes e administrativas tendentes. a,
aperfeiçoary, marcha desta pubücação e a. fazel-a corresponder cabalmonte aos intuitos de sua ereação ,
Art. 75. O director fará escripturar a receita e a despesa da
Revistcf.. 11faritima Brasüeira, podendo augrnentar ou djmínuir o preço
das asslguatui-as e a porcentagem do cobrador, e applícar os saldos
no dosenvclvtmento da. mesma publ.lcaçâo ou em outras despezas
.não previ-tas.

Art. 76. O Boletim Administ1Yttivo uma publicação semanal, p..
cargo do mesmo dírcetor, destínada especialmente á dívulgaçãodas
leis,' regulamentos, decretos, avisos, ordens,instrucções,pOl'tarias
e mais actos do Mlnlsterío ih, Marinha" ordens do dia. do chefe do
Estado Maior da Armada, avisos aos navegantes e as notícias de
nómeaçõeapromocões, demissões, reformas, aposeutadorlas, recompensas e outras.
Art. 77. O Boletim OOtã. dlstr-íbuídc gratuitamente a. todas as
repar-tições, C01'pOS e estabelecimentos da marinha, autorídades e
navios da. ar-muda.
Art.· 78. O Ministro püilel'á nomear até cinco redactores para o
serviço coujuucto da Red$t(~ Jlariti:;na o lloletirn Administrativo, os
quaes auxíliarãc dírcetumente O director na parte relativa ás
é

mesmas pu hlícações.
Ar t. 70. Doutro os re laetores o dírector poderã designar

offíeíalmeute um para exercer espeeialmcnte as íuncções de' secretario darclhcç'ãó, percebendo por este, serviço uma gratifica{lão

mensal extraordinarta, arbi(,radi.~ pelo MInistro e paga pela receita
da Revista.
Art. 80. Ao red..wtol'-secretario da Revista Maritima, alémdos
deveres eommuns aos demais red ..ctoreaIncumbe :
§ }.O Auxiliai' o dh-ector em tudo quanto disser respeito á
redacção e l'o,rular sahída dessa publicação. ,
,
§, ,2.(1. Rc,~r as ultimas provas dos trabnlbos a pnblícar,
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S 3.° Apl'esentar, no fim de cada mez, á asslgnatura do dírector
as cartas que convenha remettcr ás ,redacções dos períodícos quo
permutam com a Re'vista,reolamando dessas redacções os nume-

rosdos pertodícos que não tenham sido recebidos.
§" 4.° Fazer preparar-c enviar ao Correio, acompanhados das

competentes guias de reme'Ssa,'os exemplares da mesma Revistei
destinados á permuta com outras, revistas nacíonaes e estran..

geíras.
Art. 81. Para estimular o estudo dos assumptos proâssíonaes
óMinlatro nomeara uma commíssão cspccíatrnente incumbida de.
esc/?,W'cl' dentre os ,t~'1>p,aUlOS p~l1J(jca,dos" no, Reóista .Jl1ariti'nla;
durante o anuo, o que 'fóI', a seu jüi,i;ü, de níaior utilidadé pratica
para a marínha.. , ',,_
-: '4rt~ 82. A9 autordo trabalho eEl.cylpidoa cornmissão "eoncederacomo premio umàrnedalha de ouro com o respectivo diploma,
Art. 83. A concessao desse premio deverá constar dos assentamontos do offícial distinguido, c, si clle pertencer á classe activa,
lhe será levado em contapara a sua promoção.
Art. 84.4 Revista, em pagína especial, no primeiro nu 111er o

doséguínte anno, tnscrsvera o nome do autor e o titulo do trabalho premiado.
Art. 85. As despezas corn o premío correrão por conta da receita da Revista.
CAPITULO Xlll
DA ENOYOLOPEDIA NAVAL

Ai't. 86-, O Ministro da Marfnha nomeará umx comnussao que
funccíonara na Bibllotheea, composta do director deste estabeleci..
menta e- de outras autoridades, em os diversos assumptos da scien-

eia maríttmn oütcíaes ou não, para, ampliando o Díccíonarlo Ma~
"itimo Braeíleiro, dirigir a elaboração e manter em dia, conforme

fÓl'planeado pela ocmmtssão e approvado pelo Mlniatro, uma Ency~
clopedia Naval com o desenvolvimento necessnrto ao cstudo:por~
feito dos sobreditos assumptos.
Art. 87: Logo que seja aproseutcda pal'to ou a totalidade. dos
.respectívos trab<1lho~, em condtções de ser publicada, o Miuístroda
Marinha promovera os meios para, isso necessaríos.
Art. 88, A commissão ela Encyclopeclia não percebera remunoração pecuntarta, salvo os seus collaboradores, que; depois de pnbltcada. a obrar forem julgados, a juizo do Almlrantado, 08 que mais
concorreram com os seus trabalhos para esse resultado.
Esse,') collaboradores terão direito ao protlucto da venda." da
primeira edição da Encyclopedia, deduzldas as despesas de sua.

impressão.

As outras edições serão propriedade do 1Hnístorio da Marinha.
Ar,t.,,,89 .. Dos outros collaboradores, terão recompensas arbitradas pelo Ministro os que, pelo grt\,nde numero de trubn,1hos.seus.
insertos na. Encyclopedia, tívcrem rnanüestado o assíduo empenho
empregado em prol dessa publicação.
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CAP1Tl;JLO XIV
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 90. As fér-las da, Bibllotheca serão aIH·oveita(lâ~·tl~.;r~os
tl'q,halhos de remoçao de l1'v1'08, l'epal'Ose" limpeza do edJfh}lo e

quaesquer a.lterações que, ahe,m tlo'est<l;belecinronto,'julZ~,ra
(Íirectol' acorta-las.
'
' .
Art. 9L A Blblfotheca, Museuo -A'l'.chivoda ~l'!iL1'lnha:,i;:erão
tustallados em um mesmo edtn.cio.em -Icca.l 'apropt-indo ,ê'tOSSêU8

üna.

CAPITULO XV
DISPOSIÇÕBS TRANSITOIUAS

Att. 92. São conservados em seus cargos os empregados civis
da. Bíbliotheca e Museu da Marinha, os quaes reger-se-hão, quanto
3, desconto P01' faltas, demissão, penas d!scipli~ares, licenças e aposentadoria, 'pelo regulamento da conta';btlidade da Marinha. .
Art. \)3. As disposições deste regulamento poderão ser alte~
radasdeutro d.rprlniotro armo de execução, aflm de serem adoptadas
pelo Governo as medidas indicadas pela expeeíencía.
Art. 94. Revogam-se as disposições em contrai-lo,
Rio de Janeiro, 11 de junho tio H'J07.- Alexandrino Faria de
Atencor,
'I'abelja do vencimento mensal do »eescea.ãs Bíbltctheca , M'usé-u'e
Archívo
ORDE:-i:A:DO

E:lIPREGO.';1

Dírector

.

Ajudante

.

commíssano

.

ArchivIsta
..
Sub-archivista
.
Redactor da Revista siaríuma ..
Amanueose
.
Porteiro
'
.

Continuo.--

~

; .;

.

Guarda••......................

Servente

,

.. . . . . , ... . ... ..
133$333

106$666
66$666
66$666

Rio de Janeiro, 11 de junho. de 1907.-,.i1.tencar.

Ale~a'ldrinl)

@O$QQO

12Q$000
120 000
150.000
lOO 000
120t900

661"66

53 333
33t~?3

33.,33

IOC

iDOO

Ra1-ia de
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DECRETO N. 6511 -

DE 13 DE JGNlIO DE 1907.

;A.bre o credito de 35:000$ para verificar, por expeetenctaa adequadas, o
..alar do explosivo cffereoido pelo Dr, Alvaro Alberto da Silva.

o Presidente da Republica dos Estado; Unidosdo Braail, usando

da autorísação contida no decreto legislativo n, 1653, desta da.ta:

Resolve abrir ao Ministerio da Guerra o credito de 33:00o;fpara
veríâear, POl' experíencías adequadas, o valor do explosivo offere~
cído ao Governo pelo Dr. Alvaro Alberto da Silva.
Rio de Janeiro, 13 de junho de 1907, 19° da Republíca.
AFFONSO AUGUSTO 2\10REIRA PEt'tNA.

Hermes B. ela Fonseca.

DECRETO N. 6512 -

DE

13

DE JUNHO DE

1907

Abre ao Mínístecío da Fazenda o credito de 52:820$ para a ínatallaçâc e
custeio, durante o 20 semestre do corrente anno, da Alfaildega.'de
Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul.

O Presidente da Republíca dos Estados Unido, do Braxil, usando

da autorização contida no art. 30 do decreto legislativo n.16-l4.

do 29 de dezembro de 1906:
Resolve abril' ao Míuísterío da Fazenda o credito de 52:820$

para occorrer ás despesas de installação e custeio, durante o

20 semestre do corrente exercício, da. Alfandega de Pelotas, Estado do RIo Grande do Sul, sendo as despezas referidas díscrímt-

nadas de aceordo com a tabella annexa ao mencionado decreto,
pela seguinte íórma : pessoal, 40:920$ j material , 6:900$; despeza
de instaltacâo, 5:000$QOO.
Rio de Janeiro, 13 de [unho de

1907,19od~

República.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA. PE'NNA.

Da'IJid Campiskl.

DECRETO N. 6513 -

DE

13

DE JUNHO DE

1901

Approva a al ter aç ão dos Estatutos do Banco de Cr-edíbo.Bur-al
Internactona.l ,

0"

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do BrazlI,
attendendo ao que requereu o Banco de credito Rural o Internaoíonal, por seu presidente, resolve approvar as seguiutes alte-

.lOTOS DO PODER lllXEOUTIVO

1lI1

rações, feitas em assembléa geral extraordinal'ia. de 24 de maio
do corrente anno nos Estatutos approvados pelo decreto n. 2814,
de 7 de fevereiro de 1898, a saber:
CAPITULO li

Art. 5." Ocapital social é de mil quinhentos c noventa e quatro
contos e duzentos mil réis, dividido em sete mil novecentas e sete~tl), e uma acções, ficando desde já annulladas as duas mil e vinte
e 'nove acções existentes em carteira, pertencentes ao fundo de
reserva, do qual serão retirados setenta 'o cinco contos de réis, que
serão levados á conta de «Lucros e Perdas». O capital social poderá
ser reduzido a mil e quatrocentos contos de réis.
§ 1. o A directoria fica autorizada. para o fim de amortizar o
capital social, desde qui tenha fundos dtsponíveís c sem otrensa
do mesmo capital, a comprar ou receber em pagamento acções
do proprio banco, sempre que isso seja possível sem prejuizo
das garantias que o banco tem para fazer face á sua responsabilidade; ficando considerado fundo dísponívcl, de que trata a
lei, tudo quanto exceder dessas quantías.
§ 2. 0 O capital social poderá ser de novo elevado a, vinte e cinco
mil contos de réis (capital inicial) quando for determinado pela
assembléa geral.
CAPITULO VI

Art. 77. Os vencímentos de cada uru dos díreotores serão da
doze contos de réis por anno,pagos mensalmente, e mais a porcentagem a que se refere o art. 95, § ,2°.
CAPITULO VII

Art. 90. Cada membro do conselho fiscal perceberá seiscentos
rail réís annualmento, proporcionalmente ao tempo que servir.
CAPITULO VIII

Art. 95:
§ 2.' Dez por cento que
§ 3.1) O restante será, a

serão partilhados pelos directores.
juizo da directoria, dístribuído como
dividendo até dez por cento ao anno sobre o capital realizado,
ouvido o conselho fiscal.
Rio de Janeiro. 13 de junho de 1907, 19' da Republíca.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA. PENNA ~

Da'l)id Campista.
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DECRETO N.65M -

DEI3 DE JUNflO DE1907,

Abro ao Mtnteter-ío da Justiça e Negocies InteriOres,·'·Q'·trre-d'lto,de
161:063$661, s uppl ement ar ú verba - S00001'1'08 Puhllcos - doexe rc ic ic de 1901.

'O Presidente da.Republíca dos Estados Unidos doBl'i1zU,: í endo
ouvido previamente o Teíbunal 'de Contas, no} termos-do (lirt.70,
§;Iio, do ,regulamentoapprovadp pelo decreto n.2409,.de".23 ·de
dezembro de 1893, resolve,á vista do disposto no ar·t. 4.6. n, I, da.
1~i.11. 1617 de SOde, dezembro do anuo passadov.abrlrao. Miuíste" e Negocias Interiores o credíto de 161:06)3$661, sup1'10 da Justiça
plementar á verba - Soooo1'1'08 Publicas - do exercícío 'de :,:1907-,

paraoecorr-er ás dcspezas, deaccôrdo com a demonstrscão.junta,

com () serviço de prophylaxía .da febre amarella .am Nitheroyvn»
.íntúíto.do impedir a, invasão dessaepidcrma na, Capital.Federal ,
Rio de Janeiro, 13 dejunho de 1907, 19"d'(). Repubííea.
AFFONSO AUGUS'fO MOREIRA PENN:A.:.

Att[!l!sto Tavares de Lyra,
.Dernoneta-açâo das despezae com o serviço de prophylaxia da
febre amarenc 'em Nitheroy, no intuito de impedir a invasãc dessa epidemia na Oapíüal Federa), a. contar de 15 de
abri! a 31 de dezembro de: 1907

'1
2
6
2

ínspec.or -de serviço -com 1: 100$ mensaes.. ....
Inspectores sanitarios a-900,{; cada um ... " .. ,'
aeademícos a 20J$ cada um:' ... ,. , " ., '"
.
chefes de turmas a 300$ cada um '
,
16 capatazes <t 180$ cada um.,
100 trabafhadorea com diversas díarlas, alO: 100ü
mensacs, , .. , ..-_,
, .. ':' , . , , , ,
,, .,.
11

•••

li

••

9:386$666
15:3ÔoilDoo
10:239$996
5: 120$000
24:576$000
86 :J86$66{~
150:369$328

Despeza mensal de 10:000$.. ".',

,

.

85:333$333
236: 202$66 1

Baldo 'existente na verba-i-soccorros Públicos-c-do exercicio vigente".,
, .. , .._............

75: 139$000

--,,---

.Oredíto preciso. ~
~'
' .. '
~
'
161:063$661
Primeira; Secção da Dlrectoria lia .contabüídade da Secretaria
da Justiça. e Negocios Interiores, 18 de maio de 1907.-Car'Oalhoe
Souza, director da secção, interino. - Visto - J. Bordirl-i, dírector

geral.
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DECRETO N. 6515-

DE

13 DE

1907,

JUNIIODE

crêl mete uma brigada de.ínfantarta de Guardaa Nacionaea na.comavca da
Leopoldina, no Estado de Alagôae ,

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do BrD.zil,p1.1.r1.\

execução do decreto n. 431. de 14 de dezembro de 1896, decreta:
Artlguuulco. Fica oreada n~ Guarda Nacional da comarca de

Leopcldíua. no Estado de Alagôé\,s, mais uma brigada de infantaria,
00m a designacão de 20\' composta de tres batalhões: do serviço
actívo ns. 85, Só e 87, e um do da reserva, sob 11.29, os quaes 'se
organizarão com os guardas qualificados nos dtstrlctoa da.l'Merida
eomarca ; 'revogo das as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 13 de junho de 1907,19° da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PrSNA,

ih.guslo Taxares de Lyra.
DECR'/ro N. 6'516 -

1)8

13 DE .JUNHO

DE

1907 .

Crêa ma!a uma bngnda de infantaria de Guardas Naolonaes na comarca de
S. Joeé da Laçe, no Eetado.de Alagõas:

O Presidente da Republica àoS'E:':ltados Unidos do.Braxilr para
execução do decreto n. '131, de 14 do dezembro de 1896, decreta:
Artigo uníeo. Fica creada na. Guarda :Naclonal da comarca de
S . José da. Lage, no Estado de Alagõas, mais uma brigada de
illfantal'ia,,'com'a designação de 30a , ' composta de tres batalhões
do serviço acttvo, ns. 88" 8ge 90 e um do da. reserva sob n. 30,
os quaes serão organizados com os guardas qualificados nos diatrtctos da referida comarca; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 13 de junho de !G07, 19° da. Repttbllca ,
AFFONSO AUGUSTO ,MOREmA. PENSA •

.Augusto Tasxu-es de LY1°a.

DECRl,TO N. 6517 -

DE

13 DE

JUNHO DE

1907

Abre ao Mínísterlo da Justica e Negocies Interiores o cr-edito especial

de .4':500$-par-a occorrer ao .pagamento de .ajudas de. custo a que 'tem
direito _o marechal Firmino Pires Fen'eíra.

() Prestl!e)jteda República dos Eslado", Unidos do Bra~il, t9ndo
ouvido o Tribunal de oon 'as, nos tormós rdo art. "70,§' 50, do regulamento approvado pelo decreton.2409, de 23 de dezembro de
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1896, resolve abrir, á vista, do disposto no art. 15 da lei n. 1ú17.
de 30 de dezembro de lDOG, o credito especíal de, 4'500$ par"
oecorrer ao pagamento de ajudas de custo, relativas aO.1 annos
de 1896 a 190~), a que tom direito o marechal Firmino Pires
Ferreira, na, qualidade de senador pelo Estado do Plauhy ,
Rio do Juneiro, 13 de junho de 1907, 19° da Ropublica ,
Al?FONJ:::;O AUGUSTO ~'10REIRA PENNA.

AHflusto Taoares de LY1·a.

DECRETO N. ú5t8 ,-

DE

13

DE

.uxno

DE

1907

Concede autorização 1.\ «Soclé té Cotonni êre Belge Brés ilten nespara Funcc io na r na Bepubltcn .

o Presídente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil, attondendo ao que requereu a Socidtd CotonHi(Jr'e Beiqe BJ'c'süi~nne,deYi

damente representada, decreta:
Artigo uníco , E' concedida, autorização <.L Sociêle Cotowniére
!!Jelge Brésilienne para funocíonar na Republiea com os estututosque apresentou, mediante as clausulas que a este acompanham,
assignadas pelo Ministro de Estado da Industría, Viação e obras
Publicas e ficando a mesma sociedade obrigada ao oumprimeuto
das formalidades exigidas pelo. legii:lação em vigor.
Rio de Janeiro, 13 de junho de 1907, 19' da Republica ,
AFFON~O AUGUSTO MOREIRA PENNA.

'Miguel Calmow.dw Píwe Almeida.
Clausulas que acompanham o decreto n , 6518, desta. data;
A Sociêtd Colonniêre Belqe B1'ésilienne é obrigada a ter um
representante no Brazil com plenos e illimitados poderes para
tI'atar e definitivamente resolver as questões que se suscltarem
quer com o Governo, quer com particulares, podendo ser deman-

dado e receber citação iniciai pela sociedade.

11
Todos os actos que praticar no Brazít .ficar~o sujeitos únicamente ás respectivas leis e regulamentos e á jurisdicção de seus
tribunaes judiciarios ou administrativos, sem que em tempo
algum possa a referida, sociedade reclamar qualquer excepção
fundada em seus estatutos; cujas ,disposições. não poderão servir
-de base para qualquer reclamação concernente á execucãó das, óbr.Qs
ou serviços a que elles se referem.
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III

FicO; dependente de autortzazâo do 00v01'110 qualqüer alteração
(llIO'a, sociedade tenha de fazer no, resrocüvos e,-st:ttutos. Ser:
Ihe-ha cassada a autorização plrL\. funccíonar na Republíea, SI
i<ufringir esta clausula.
IV

Fica entendido quo a autorização o dada sem proj lUZO do
principio de achar-se a sociedade snjelta, ás dlsposlçõos do direito
nacional que regem as sociedades anonymas,
V

A infracção de qualquer das clausulas para a qual não cstcjtl,
eommínnda pena especial será punida com ao multa de 1:000$,
a 5:000$ e, no caso de reincidencía, pela cassação da autorização
concedida pelo decreto em vlrtude do qual baixam as p-esentes
clausulas.
~io de Janeiro, 13 de junho de 1007.-llfigtlel Calmon dH Pin. e

Al:metda,.

Ach!lles Blolohlnl, traduetor publico juramentado - Rio de
Janeiro.
Certifico que me foi apresentada uma constituição de sociedade anonyma, escripta no idioma francez, euja traducção é a
seguinte:
TRADUCÇÃO

Cartol'io de mestre Gheysens, tabellião em Antuerpia, rua

Maregrave n, 12.

Acto de 9 de março de i 907.
Constituição da sociedade anonyma estabelecida em Antuérpia
sob a denominação de Socidtê Cotonaiíére Betqe Bresilienne.
ConstItuição - 9 de março de 1907- N. 24.441.
.
No anno de 1907, aos 9 de março, perante mestre FréderlC
Auguste Gheysens, tabeIlião em Antucrpta. compareceram:
l°, a sociedade em commandita simples estabelecida em Antuerpta, sob a fu-ma Tücks, De Deoker & Co" representada por seus
dous socíos gerentes 81'S. Léon Tüoks, agente de cambio, residente
em Matsel, e RobertDe Decker, agente de cambio, resídenteem
Antuerpía ;
2°, o Sr. Léon Tücks, em nome pessoal;
3°, o 81'. Robert De Decker, em nome pessoal;
4°, o Sr. Albert Bruls, consul da Bélgica e Industrial, residente
em Aíx-Ia-Chapelle ;
5°, a sociedade em nome colleetivo Try, \Viers & Co, estabelecida, em Londres, representada por dous de seus socíos, que teem
';t gestão e a assígnatura socíaes, srs, Samuel Try e Allen, chamado
Alldn C, Nathan, ambos negociantes em Londres;
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Sr. Samuel Tr'y, em nome pessoal;
70 o 81'. Allen, chamado AUon C. Nathan, em nome pessoal;
11 Banque de Reports, de Fonds Publics etde,D6pôts,"socie~'

ÜO , O

8<

dade anonymn, estabelecida em Antuerpia, representada, por dons
de seus administradores srs. Edouard Thys, banqueírovresídente
em Antuerpla, e Alphonse Ullens, pl'oprietal'io,l'asidcnte· om
schooten ;
Do, o Sr. Edouard Thys, em nome pessoal .;
10,.-(1 Banque Contrate Garüoíee. sociedade anonyma, estabelecída em Oand, representada pelo Sr. Edouard Thys, acima
nomeado, seu presidente, c Sr. Jacqt.es Toyerick, índustI'ial,'l'(r
sídente em Gand, um de seus administradores;
Ll, o Sr. Jacques Teyerlck, em nome pessoal;
12,: o SI:. Albert Buysse, .da firma B1ert S.oQn,&Buysse,
industrial em Gand, ahí resldeníe ;
13, o Sr. Gastou De Decken, sem profissão, residente .em
autucrpia ;

.

.

:.

. .'.

.' "

14, a firmo, Fl'éderic Jaeobs, sociedade em nome collectívo
em Antuel'piajrepresentada pelo Sr. Edouard . Jacobs., agente
(le cambio, residente em Antuerpia, um dos sacias, que ,tem n,.
gestão e a assígnatura socíaes ;
15) o 8J;', Fernand Walton, advogado.u-esídenteem Antuerpia.
Os quaes presentes me pediram que lavrasse termo. dos
estatutos de uma sociedade anouyma que declaram funda!', como
segue':
CAPITULO I
DE:\'O::\Il~AºÃO- Sl~DE-DUHA9ÃO

Art, 1.(1 g' formada entre QS pros mtos c todo" aquelles que
se tornarem ulteriormente propríetaríos das acçõescreadas em
virtude destes estatutos uma soclédatle anonyma sob a denominação de SocidtJ. Cotonniérc Belge Brceiliewne,
Art. 2. o Asédc da sociedade é estabelecida em Antuerpia •
Podem ser oreadas succursaes,~gencias ou sédes de e,x»loração,
tanto na Belgtea como no estrangeiro, por aímpíes decisão do
conselho de administração.
Art. 3,0 A duração da sociedade é fixada em 30al1nos, que
começam a .correr desde a data de hoje. A socíedada podera ser
prorogada ou díssolvída .antectpaâamente P,Ol' .decísão .da assem-

bléa geral dos aceíonístas, deliberando mas formas Iegaes para as

modíflcações dos estatutos.
A sociedade pôde assumir compromissos por um prazo que
-oxceda ú, sua, duração.
CAPiTULO l!
FIM SOCIAL

Art. 4.' A sociedade tem por objecto a indnstria da ilação e

tecedura do algodão e outras pIan tas textls em geral, o retorcimonto, o branqueamento; a tintura, a impressão e a gornmagem,
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s especialmente a conatrueção e a exploração de usinas, destínadas
á fiação e tecedura do algodão no Brazil (Estado de.Pernambuco).
Poderá estender-vsuas empresas, .untnde-lhes qualquer índustría
que tíver.por fim a, Ilação O_U ,11 tecedura de outras,materüts texfls,
ou ao fabclcação de fios ou tecidos de qualquer natureza.
A sociedade torá o direito de Interessar-se .ern qualquer sociedade (ia mesma naturesa jã areada ou, .a crear-se por .eHa ou poí'
terceiros, e isto pela compra de acções, por meio de entradas ou de
qualquer outro mo.lo.
Para tal fim a sociedade péde adquirir, alugar ou; construir
ímmovets para nelles estabelecer-quaesquer .Iccaes, ofücínas ou
depositas julgados neeessaríoaseara.cxercer a sua industria ou seu

commercío ,
Põd e crear auccursaee- para explcrul-as por si mesma ou

cedel-as por meio de entradas ou de outro modo.
pôde,'d:c . um modo geral, fazer. todas, as operações commereiaes,
índustríaes, agrícolas e tlorestaes que se liguem a seu fim social ou
que possam facííitar a realização delle ,
CAPITULO lU
CAPITAL SOCIAL-ACÇÕES

Art. 5,;° O capital social ófixado em 4.000.000 de fL'aucos.
representa.do por 8.000 seções de capital de 500 francos cada, uma.
São também crendas 10.000 acçõea de dividendo ao portador,
que os presentes dividem entre si, conforme suas convenções particulares.
o numero de acções de dividendo não poderâ.jãmaís ·ser augmentado mesmo por moto de modíâcações dos estatutos, salvo em
ca,SQ de fusão.
.
Art.G.o As oito mil aeções de capital sã-o snbscríptas na se..
guinte maneira:
sociedade em commandíta simples
Fücks, Do Iieckor & O.», duas mil
quinhentas e quarenta acções.... ,.
2,° O Sr. LeénFücks, cíncoenta acções..
3~oO Sr'. Robert De Decker , cíncosnta
acções............................
4.° O Sr. Albert Bruls, cíneoenta accõea..
5.° A sociedade em nomecolíectívo Try,
\Viers & C.>, duas mil e novecentas
l.0}\.

aeções .. ;.........................

6.° O Sr. SamueI Trj', cíneoenta acçõea..
7.° O Sr. Allen, chamado Allen C. Nathan,
cincoenta acções
,

2.540
50
50
50
2.900
50
50

8.(> A sociedade anonyrna Banque de Ice-

pOI·ts,de Fonds Publíce et de Dépôts,
9,.0

oitocentas e noventa. acções.. .. . . . .
O Sr. Edouard ThYSI eíncoenta acções,

890
50
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10. A sociedade anonyma Banque Ceatrale
Gantois8, dusentas acções....... . . .

200

11. O Sr. Jaeques Teyenek, cíncoenta
aeções............................

50
100
10

12. 081'. Albert Buysse, cem aeções. . . . .
13. O Sr. Gaston De Decker, dez acçõe8,.
14. A firma Frédéric Jacobs, sociedade em
nome eolíectívo, novecentas e eín-

coenta acções.... . .. .. .. .. .. .. .. .. .

950
10

acima nomeado, cíncoenta acçõea.:

50

Total, oito mil acçõe8.....

8.000

15. O Sr. Fernand Walton, dez acÇÔes....
16. O Sr. Frédéric Marie Joseph Jacobs,
banqueiro em Antuerpía, pelo qual
dá garantía o Sr. Edouard Jaeobs,

Sobro cada aeção subscripta foi feita na presença do' tabellíão
uuaíxo assígnado uma primelra entrada de vinte por cento.

A ímportancía dessas entradas, ou seja. a quantia de oitocentos

mil rraucos, está desde já

constituída.

{~

disposição da sociedade presentemente

_ ,

' .

O restante sorã chamado pelo conselho de administração <,t
proporção das necessidades da sociedade.
Poderão SOl' autorizadas entradas antecipadas pelo conselho de
admínistcacão, que fixa o juro que lhes será boníflcado.
Art. 7.° O capital social poderá per simples decisão do conselho
dc admtnístracão e sem nenhum recurso á assembléa geral ser
augmentado de oito milhões de francos em uma ou mais vezes, e
ser elevado a doze milhões ele fraucoa pela emissão demovas
acções de capital dos mesmos typo e valor .que as actualmente

creadas.

.

,

.

QUD.lquer angmeuto de capital acíma deste' limite, como
qua,lclllOr diminuição do capital social, deverão ser votados pela
assembléa geral, deliberando corno em assumpto de alteração dos

estatutos.
No caso de augrnento do capita.l social o conselho ula adlui-

nistração determínarã as condições e a taxa de emissão, a qual taxa
não poderá [amais ser acima do par.
.'
......"

Art.

S.o

O conselho de admíulstração f<tr<t as chamadasdo

fundos sobro as acções subscríptas e fixa.l'à as' épocas de en-

trada.

As entradas chamadas f<l,t'-se-hão na data fixada, que será
notificada por carta registrada, ao domicilio real. ou eleito dos
accionístas, Esses aviso- equtvulorão á declaração de mora.
Na falta de eatrad,~ .nas época!:! fixadas ~er(L devido de pleno
díreíto o juro á tttxa convcnclonat xle seis por cento 'ao anno, a
partir .do dia da exigibilidade.
Si. a entrada não for eífeetuada nos tr·inta. dias da éxígíbíttdadc
o conselho de admlnistração tem o direito, para cobrar-se "das
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quantias que ficarem sendo devidas, de mandar vendei' os titulos
em atrazo de entrada e isto sem prejuízo do direito de reclamarpor todos os meios Iegaos o pagamento do que restar ainda.
devido.
Art. 9.° As acções de capitJJ.l são nomínatívas até .SCH íutegral pagamento.
Certificados comprovando a ins01'ipçã'J das acções nominativas
serão entregues aos aceiouístas.
Estes cerüücados, do mesmo modo que as acções ao por-

tador, são assignados por doas admínístradores jUllla dessas

assígnaturas pôde ser lançada por meio de chancella.
Art. 10. Os accíonístas não são obrigados senão pela importaneía das aeções que subscreveram.
Art. 11. As acções são mdlvisiveís. A sociedade não rocenhece senão um propríetarío para cada acção, Todos os propríetaríos p~'o-inlliviso de uma acção ou todos os que tiverem nella
direito, não importa POl' qual titulo, mesmo de usurructuarios e
semí-proprletaríos, são obrigados a se fazerem representar junto
I.Í socíedad« por uma só e uníea pessoa.
Art. 12. Os representantes ou credores de W'il accionista
não podem, sob nenhum pretexto, promover' a app,,;::,(;.:!) de 8:;)1108
'nos bens e valores da societlade, ou pedir a sua di visão ou _a.
Itcltaçãc j são obrigados a conformar-se com os ínvcntaríos socíaes
e com as deltbezações da assomblea geral.
CAPITULO IV
AD:\IINISTR4.9ÃO

Art. 18. A sociedade é admtnístrada por um eonsetno composto
do. eíneo membros, pelo menos, e de doze D,O maxímo, nomeados e

revogav,eis,pela assembléa geral dos 'accionista~.
Os primeiros admbüsrradores aleitas serão nomeados por' in'azo
.
que expn-oidepots da. assembléo- geral annual de t912.
Na,;s~t assembléa todo o conselho sor<:L renovado.
A or.Ieui de si1:liuJ. será desde então regulada por meio da.
sorte, de modo que, si houver mais de seis admtníata-adores 1)01'
uma. 011 diversas sahidas dupla.'), o mandato de nenhum delles 0;(ceda de .eis annos.
03 .sd.nlulstradore s que sahern são reelegiveís.
Além da poroentagem prevísta pelo art. 36, a assembrea geral
pode ttttribuiI' emolumentos e quantias certas aJS membro; do con...
selh.i de 'arlmíní .'itr,1.ção.
.. Art. I4. A eiueão de cada administrador é âxada em 50 aeçõos
de capital e ser,i. restítuida depois de approvação do balançado
ultimo exerclclo, durante o qual ttvc.eiu sido preenchidas as
íuucções.
A~·t, 15. No caso de vaga de algum lü.~l1r de admlnístrador-, os
itlmlnlsf.r,~dül·OS rcst mtes e os commíssai-íos reunidos podem providenoi.rr quanto l:1. substitulção, até a. proxí ma assomblêa geral, que.
,e,dtu.tLte B'0br<J a nomeação eíjectiva,
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AI't. 16. O conselho nomeia entre seus membros um presidente e si jutgar-utH;' um víee-presídente,
No caso de ausencia do presidente e do' viee-presldente, o conselho designa aquelle de seus membros que deve preencheJY"as
funeçõee de presidente.
AI't. 17. O conselho de administração reune-se tantas vezes,
quantas' o interesse da sociedade' o exigir'.
As deliberações são tomadas 1>J1' maioria de votos' dos membros
presentes e representados; no caso de empate, o voto elo presidente
da reunião é preponderante.
Cada administrador põde, por simples carta ou telegramma,
delegar um outro membro do-conselho 'para rspresentaâ-o :'e' .votarem seu lagar e vez. Esses documentos-serão annexos a acta.
Todavia, nenhum administrador pode ter mais-de 'dous votos,
comprehendido'o seu.
A presença da metade dos admlníatradores, 'quer em pessoa, quer
por procurador, neeessaria para a validade' 'de uma deliberação.
Art. 18. Os mandatos dos admínístradores-que saltem, não
reeleitos, cessam depois da assembléa geral.
Art. 19. As decisões do conselho de administração são- comprovadas por actas lavradas em um registro especial guardadona
sede sociale assígnadas pela maioria dos membros que tiverem
tomado parte na deliberação.
As cópias ou extraetos a, serem apresentados em juizo ou Jôl;a
delle são ussignados pelo presidente do conselho ou por dons administradores.
Art. 20. O conselho de administração é investido dos maís
amplos poderes para administrar e gerir a sociedade,
Tudo o que não ú reservado á assembléa geral pelos presentes
estatutos ou pela lei,é de sua cornpetencía, pvíneípalmente a
creação eemlssãode acções, de conrormídade com o art . .7°; a
ereação de obrigações da sociedade e a determinação das condições
da sua emissão; a acquíslção e a alienação de ímmoveís ; os emprestímos com ou sem garantia de penhor ou hypotheca ; os compromissos, as transacções, a renuncia a quaesquer díreltos. de
privilegio e de hypothcea, como tambem qualquer acção resolutot-ía
de eontracto e o cancellarnento de quaesquer íuscripções, antes ou
depoís do pagamento,
E:-<ta enumeração .de poderes não é limitativa, mas simplesmente enuncíatíva.
Art'. 21. O conselho de admínístração pôde nomear díreetores,
sub-directores e seerctaríos, cujas attribuições e emolumentos fíxa,
Pode, üxando-lhes as attr-íbuíções e os emolumentos, delegar-um
ou mais de seus membros e constituir mandatarios para determinados fins.
Ú conselho poderá nomear um centro de dírecção no Brazl],
cujos emolumentos üxarã.
Art. 22. A não ser delegação expressa dada a um dos admínistradores ou a um terceiro, os actos que oneram e compromettem
a sociedade devem ser assígnados por deus administradores, sem
que tenham de justificar seus poderes em face de terceiros.
é
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CAPITULO V
COM M!SSARi OS

Art. 23. A vígílaneía da sociedade é confiada a um eolleglo de

tros comrníssarlos pelo meno..s e sete no maxímo,

Seu numçro é. âxado pela assembléa geral.
Os oomrmssarros sao nomeados para um período ísrual ao do
primeiro conselho de administração.
1::>
Na assembléa geral de 1912 o collegío será renovado' a partir
dessa: época, um ou mais commíssarlos sahirão cada anno ordem
que for fixada por meio da. sorte.
Todo eommíssarto que sahe é reelegivel.
A assernbléa geral põde attl'ibtlir aos commtssaríos um emolumento fixo, que não póde ser superior a um terço do do um adrnínístrador.
Cada oomrníssarío deve destinar á garantia de sua gestão dez
acções de capital.
A eaução é restituida depois de quitação passada. pela approvaçâo do balançado exercícío durante o qual foram preenchidas

na

as funcções.
Os mandatos dos ccmmíssavíos que sahsm, não reeleitos,cessam
depois da assemblea geral annual.
CAPITULO VI
ASSEMBLMAS GERAES

Art -. 24. A assernbléa geral regularmente constitulda. representa a universalidade dos aceíontstas.
Compõc*sc de todos os accionistas que observaram o artigo
vlnte o'seis dos estatutos.
- As decisões são obrígatoeías para todos, mesmopara os ausentes
e dissidentes.
Art. 25. As convocações para qualquer assembléa geral conteem
a ordem do dia.
São feitas por annuucíos insertos duas vezes com oito dias de
íntervallo, pelo menos, e oito dias antes da assembléa no'Moniteur
Beipe, em um jornal de Antuerpía e em um [ornal .de Bruxellas,
Cartas missivas são dirigidas oito dias antes darassembléa 'aos
accionistas em nome. mas sem que se deva justificar o preenehímente desta formalidade.
Art. 2ô. Os aecíonístas ínscrlptos nominalmente, cinco dias
desimpedidos antes da data da assembléa, são admlttidos mediante
apresentação de seu recibo nomínaü vo,
Os possuidores de acções ao portador são admittidos mediante
apresen-tação de um ceI'tificado comprovando o deposito do seus
títulos nos jogares a designar nos avisos de convocação.
O déposíto serú.etfectuado cinco dias desimpedidos antes da
assembléa geral.
ExecttUvo - 1007

'11
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E' por1UHti~lo ~a.zer~se ropresentar- na assembléa geral por um
mandatario aCClomsta também.
O conselho de administração pólio editar u fÔl'nn 8 as condíçõcs
em que as pt-ocuraçõea são redigidas.
pódeoxig~J:' o seudeposito prévio, fixando o prazo.
As mulheres casadas. os l1.1!3UOres, cs íutcrdíctos, ai corporações,
casas de commerció ecstabelecímentos.pubücos quc toem o direito
de,asslattr á assembléa, podem ser. respectivamente representados
sem procuração especial por seus maridos, tutores. curadores,

socíos ou gerept913 e ôu-ectores.

Os co-prop1.'i~tM>ios,uSnü'1.1.ctuarios, e proprletaríos de domínio.
os credores e dcvédore: piguoraticíos devem, para tt.ss;istil' i;l;"aSSem-

hléa geral, fazer-se representar poruma sóe mesmapessoa .
Art. 27. Asas,sqmbt0a,s geraes rounem-se ern Antuerpiaou 1M

agglorneração de Antuerpia, 110 Iogar designado pelo conselho de
admínístração.
, A assembléa gqral anunul realíza-so na prlmelra segunda-fetra
do mez de maio de" cada anno, as 11 horas.
A,prlmeiJ:a ..assembléa geral será, em 1909.
Os accíonlsras. podem em qUl1,lqU01' época SOl' convocados em
assombléa gerat pelo conselho do arlmluistraçâo. Dov.em sel-o a
pedido dos commtssarios ou de accíonístas que justíflquem <'1- propriedade d0, quinta. parte do numero total das, acções de capital
existentes.
Art. 28. A assembléa geral é presidida pelo presidente ou
pelo vice-presidente do conselho de àdmiuístração o, na sua falta.,
por um dós administradores.
- O presidente da a-sembléa nomeia o secrctar:o, designa para
escrutínadores dous dos accíoutsta i presentes.
Art. 29 .. i\. assemblea geral não póde deliberar senão sobre as
proposições que estilo euunetadàs na oi'dem do dia.
Nenhmnap-l'oposição'feita por accloulstas é submettída á del íbernção, si não estíver assignada por acctontatas quo tenham justificado, a propriedade do, quinta parte do numero total dos titulos
emittidos e si não tiver sido communicada ao conselho de admíI!1,5'41'ação emtempo .utll para ser ínscrípta nas convocações,
Art~ 30. Cada. acção de capital como cada aCQão de .diYidendo
dã. dh-eíto.« um voto, nínguem póde tornar parte- na votação por
um numero-de. acções excedente da quinta parte do numero total
das.. accões das d~al9:.categorhs ou dons', quintos daquellas pelas
quaes ae toma parte-na votação.
. Ar,t. 31. SãoJospecial e exclusrvamente rcscrvadas assembléa
geral as questões relativas aos pontos seguintes:
lo, approvação. annual elos balanços, confor-me os. reiatonos do
conaelho.de :admintstração e do collegío dos 'commíssartoe;
20 , . fixação de numero, nomeação, substituição o revogação, dos
ruembros-do .conselho de ,administração e, eventualmente, . deterã

mínacão. deseusemolumentos ;

3°! .fixação,~iJ":n1"lWerO, 'nomeação,

subs~ituiç.ão:'el'evogaçã.o ..dos

CQmlX11ssariose-,"8'Ventualmonte, determinação (tosaus' emolu-

mentos ;
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40, nomeação, dos liquidantes e determinação de sons poderes
e.veventualmeute, de seus emolumentos, salvo o que fica dítono
arrt. 37 ';
5°. alterações dos ostatutoa;
6°, pr.iroração in dissolução anteclpada da socíe.íade ;
7° augmento ou redueção do ospital, salvo o que ficou dito no
art. 7°;
..
.
8°, fusão co:n outras sociedades.
Al't. 3-2. De uma. maneu-a ge;:al, a assembtéu estatue qualquer
que seja o numero de accõo, representadas e por medorl;), de' votos.
I'odaviu , deste quo deva deliberar 80b1'o m-xllfícuções- dos OS~
tatutos, rusão com outras socíedidos, 1)rol'ogi1ção ou díssolucão antecipada da eccledade, aug me.rto ou redueção do capital rora dos
limites prevrstoe no art. 7°, [~ assemblen não é valtdaueuta coustttuida si as convocações não tiverem collocadc estes objectos na.
ordem do dia.. .o si O:) quo assrste.n (~rüunião não representarern a
metade, pelo menos, elos tíúutoe em ittidos em cada categorta .
Si ern pri.ueu-a-convocação 8sb condtção mão é preeuchida,
nccc.sarra uma-segunda convocação 'e a nova assemblé.i e~tatue
validamente, quaíqucr que seja o numero dos titulas representados, Nos mesmos c.isos, nenhuma l'2s01uQão é <.1àmit"tldo..si não
reunir OS tres quartos (10$ votos, salvo, entretanto, si cabo estatuir
sobre o caso previsto pe.a disposição final do arL 72 da lei sobre as
sociedades commarclaee, em cujo caso a dissolução deve ser adrmttida. si for votada; pela quarta parte das noções presentes ou 1'0presentadcs.
Domais o quando a assembléj é chamxda a deH1)erar. sobre
questões que são .susoepttvcls de apresentar cí.lOtlicto,'~GU antagonísmoi do intOl.'CSS0S entre ,V':i c:t:to:~'orias de aeclonlstis..suas decisões não obrigam ;l, c-tes, si lÚO foram [vlr~ítfda~~ pelos tros q'lartos
dos votos que competem' aos titulos presentes 0'1 representados
em cada uma das duas catcgortas.
Art. 3:;>,. As decisões' tomadas em ussembléa gm>al são consígnadas nas actas assignadas 1)010 prosi Iente, secretario e dous escrutluadores ,
As actas são 0111 seguida lavradas em um registro r..special.
As cópias ou cxtractos ,'t apresentai- em juizo cu (tiN\. (1':1.]0 .são
assíguados POI' U111 dos admíntstradorcs.
é

CAPITULO VII
BALà.N~~O, REP.\RTlç.l0, RBSER"i'A

Al't.3·L A 31 de ((czero'bro de cada anno, e pela primen-a vez
em31 de dezembro de toJ8, encerrar-se a escríptn co conselho- de
admtnrsrracão organiza o balanço de conformidade cem a Ieí .
O conselho de -admintstração tem ti, mais absoluta liberdade
para avajtar os' creditos e outros valores moveis e ímmoveís da
sociedade. '
Faz'as avaüações da maneira mais util pal'J, assogurara boa
gestão dos negocíoa..a eatabtlidade e o futuro da. sociedade.
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A1't. 35.Trinta dias pelo menos antes da assembléa geral annual
o conselho de administração transmitta os documentos com um
relatoria sobre as operações da sociedade aos commissarios que
devem, nos quinze dias, fazel' um relatorlo contendo suas proposições.
Quinze dias antes da assembléa o balanço e a conta. de lucros
e perdas são depositados na séde socíal para. o exame dos accío-

Distas.

Art. 35. O excedente favoravel do balanço, deducção feih de
todos os encargos socíaes e amortizações, si houver Jogar, constitue
o .beneâcío liquido da sociedade.
Sobre este beneficio retira-se :
1. o Cinco por cento para. a constituição do fundo de reserva.
Esta retirada. deixa de ser obrígatoría quando a reserva legal
tiver attingido á decírna pal'oe do capital social.
Dosaldo, 15 % ao conselho de admínístração e ao collegio dos
commissarios, a re-partil' conforme um regulamento de ordem interna, que o conselho de admtmstracão estabelecerá, nos limites fi·
xados pela lei.
Cinco por cento á disposição do conselho, para remunerar serviços especíaes,
2.0 A quantia necessaria para attribuir ás acções de capital
um primeiro dividendo de cinco por cento sobre a ímportancía em
que se acharem integralizadas.
O excedente é repartido como segue:
• a) oíncoenta por cento ás acções de capital a titulo de segundo
dividendo;
b) eíncoenta por cento ás acções de dividendo.
E' licito. todavia, ao conselho de administração propor ar
constituição de um fundo de reserva extraordínaría, que seria retirado immediatamente depois das porcentagens dos ndmíuístra lores e commíssaríos.
A assembléa estatuc sobre esta proposição por simples maioria
de suffragios.
CAPiTULO

vm

DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

Art. 37. Por oceasíão da dissolução {la sociedade, quer I))r
expiração do prazo, quer por antecrpação, a liquidação operar-seha aos cuidados dos m .mbros do conselho de administração então
em íuncções, a não ser que a assembléa geral designe para este
fim um ou mais liquidantes, cujo; poderes determinará.
A assembléa geral deterrnína o modo da liquidação.
Art. 38. O producto da liquidação, depois de apurados os encargos, é applicado primeiramente ao reembolsoidasracçõesde
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capital, ao par, das quantias com que se entrou por essas acções e
orestante é repartido como segue:
Cincoenta por cento ás acções de capital;
Oincoenta por cento ás ac~õcs de dtvídendo.
C.\PITULO IX
ELEIÇÃO

De

Dm!1CIl.IO

Art. 39. Todo acclonista, administrador ou commíssarlo da.
sociedade, não domiciliado na Belgíca, é obrigado a ahi eleger domicilio, para tudo o que se rererír á execução dos presentes, na fultn.
do' que se reputa, haver feito eleição de domicilio na Municip"üidade de Antuerpia, onde quaesqucr conuuuulcaçõcs, Intimações,
citações ou asslgnações pedem ser validamente feitas.
CAPITULO X
D1SPOSIÇÕl~S TRANSITaRIAS

Art. 40. O numero dos commissai-los é fixado pela primeira
vez em tres.
O Sr. Gastou De Deckoi-, Pemnnd Walton e Edouard Jacobs,
todos acima nomeados, são chamados a estas Juncçõee.
Art. 41. Logo depois da constituição d(l; presente socíedade os
accíonístas, som outras convocações, reunir-se-hão em assembléa
geral para fixar o numero dos membros do primeiro conselho de
admínístração, proceder â sua ,nomeação, deternunar, síbouver
lagar, seus emolumentos, corno também. os dos commtssarlos, e
estatuir sobra todos os objectos que julgarem utít 001100(1.1' na
ordem do dia da reunião.
Do que se lavrou o presente acto.
Feito e passado em Antucrpia, data supra. Na presença dosSrs , Joseph Dlrix, impressor, e Gustavo Dirix, tambcm impressor,
ambos residentes e domiciliados em Antuerpta. testemunhas
rogadas.
Procedida a leitura aos presentes; assignaram com as testemunhas e com o tabcllião.- Ldon Tüchs.,- Robert De Decker>«
Samuel Try.-AlbertBruls .......Allen O. Nathan.-J. Teyrmeh.-Thys.
- Alb, Buysse.-Fe~"l1ar!cl tValton.-G. De Dectier.i--E, Jacobs.- A.
UUens.-Jos. Dirix.-·G. Dirix.- Freâ, Gheysens.
Registrado em Antuerpía (Sul), aos 12 de' março de ~~07,
vol. 485, fol , 81, casa I, nove folhas de pODeI e duas chamadas.
Recebi sete reancos.
O recebedor t De 'Baecher,
Por cópia.':'" O tabellião, Breâ, Gheysens. (Estie o signalpublieo
do tabellíão.)
o

satas
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Vistopormimpl'esidonte do Tribaoal de Ia Instancía.rcom'
séde em Antuerpia, para. legalir,::.l/~,ãod:1 assígnatura supra de
Mestre Gheysens.
Antuerpta, 28 de março de 1907,-.. J. De Winte}'.
(1';st~t Oscllo do presidente do ttib~nnl) fol. 25. E$cl'iváo civil,
n.9.132.
TrUNSCRIPÇÃO

R80Julwço ver..l a.leira <.l, <1:'3slg,utul'i.l, l'ctrJ do Sr. J. De wmtei-.
presidente do Tl'i!nmal de l" Iustaucia, 0, para, CJ!lStl1' onde convier, a pedído do trJ,1.JcWào Sr , GhOY:301B passeí a m-eseute que
assigncl c fi% sellar com o sello das armns deste üonsnledo da Republica dos Esk,dos Unidos do Brazil em Ani;U81"pÜt, aos 29 de março
de }907. -,..... 0 consul gere'...l, J. 1". d(1 Sil'veil'{7, Bú(cao.
Qua tor-ze folhas, :\í .228. Rocebi 5<000. F'rl111COS 14,25. (I~stá o
se110 do Oousulado ínutíltaanrlc uma estamotlha de 5$000.)
:-'\'o Bl'azil ccmpleta-se a leg11HzaçJ:o deste documento na. Secretaría lias Relaçôcs B.'del'ioI'r.:'~, nn,~ Inscectovlas das /l.lfilndegas
ou nas Delegacias Piscaes.
'
(Estio colladas (lna:s estampilhas :10 valor de 4830J, iUJl.tllizadas na Reccbedorra do Rio ;,:0 Janeitc.)
Reconheço YCl\lrtd8il',1, (t assi.::;rDtm"~ do :)i'. J. F. da Silvelra
Buleão, eonsul gJI'tl,l em Antuerpía .
Rio de Janeiro, <1 de jun'io de 1907. - Pelo dírector gel'a1,
L. L. Fernandes Pinlieíro (assignado SObl'J dqu,s ostampühna no
valor de 550 réis) .
(Está o sello ela Secretaria das Relações Extcl'ioros.)
PaI' traducção fiel d9 original n-anccz: Rio de Janeiro, :::?O de
unho de 1907. ~ A.cltitles Bio!chint, traductor publico.
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para a exc cuoão (1"" diep os t.o no n • L,

aHneas a e b, do art. 35 da lei n . i5i1, de 30 de dezembro
de 1906.

o Presidente da Republtca dos Estados Unidos do Braz il, usando
da attl'ibuição que lhe confere o art. 48, n . 1, da Constituição
Federal, resolve approvar as ínstrucções que com este baixam,
assiguadas pelo Ministro da Industría, Viaç~o e Obras Publicas,
para a execução do disposto 110 n, 1, alíneas a e b, do art. 35 da
Ieí n. 1617, de 30 de dezembro de i906, referente á distribuição
de premias de animação aos sertcícuttores e ás duas, primeiras

ACTOS DO PODER EXECUTrvO

fa,bl'i<31$ que empregarem natia.ção unicamente casulos 'de 1'1'0d uccã i nacional.
Rio c1'.:: .1;1,110;1'0, 13 de junho rlo 1907, 19° d.;:t Ho)ublica.
AFFO..'\SO

AUGus'To?\loREIRAPENNA .

.M iguel Ca[.mon 'du'P.in c' Almeida,
Xnl~.rtrt~C'r;õ~.:?p:~l:P.':;'

c~0c~çã{) do dilslLloston~
b, (.[0 ;;::~rt. ?~ .. da :Ret
de 3'0 de d.ezeJ:!(jl,n~r() (1e "Jl..90U·.i> a.

J'!~~ , .11., .~:~.'!]{nB~~~

,,1.,

~~.

::<1. 1L(-$JL?t,
otjp".G e e a-e rco-c O>

<)

decr.eLo d--2.skt.

da;t~·,,~

.Art. 1." Nos termos do n. 1, alíneas a 8 b, do art , 35 da lei
n. lG17, de Sô de dezembro do 19)6. o GOVOl'no distrlbuu'ã no
corrente' exercício, 'Por íntcnucüio do }Iíní~tGl'io da Indnstr!e,
Vincão o Oln'as Publicas, premias de animação aos serleícultores
e às dua s prlmen-as fabricas que cml1:'ü,s<tl'o]"o.l1l.t fla.çã.o unicamente

casulos de producção nacional.
Art. 2. 0 Os premí ,s a quo se l'iJtbrJ, ;J al'tig,) anT,:)!'{or·.";;;l'.o
destinados {~ prcducção de oa81,110:1, tl, cultura doI, amcren-a e ao
emprego exclusivo de casulos de producção nactonal nas fabricas
de flaçào .
Ar't . 3.° Pura animar ,1 jn-oducção de casulos é destinada (t
quantia (lo dez contos de l'éb ([0:000:[;), que-ecradtstrtbuída. á
l'azã'o lb,mil róis (1$) P01' kflogramma, aos su-icicultares quo
apresentarem casulos obtidos no paiz, dn, sua, própria cultura.
Art. "1. o Com o fim de íncrcmeutau a cultura, de um n'ei'ri), e
consequonte criação do bicho de sed», são ínstítuídos, com applIcação aos maiores cultívadorcs, um prcmto de dous contos de réis
(2':OOO~?1, um de um conto de 1','is(1 :OJO$), e quatro de quínhentos
mil réis (5~\O$), aos quacs só poderão concorrer os sertcioutto-cs que
tiverem, pelo mucos, dons mil pés de amoreira, regularmente
nlantndos o com mais de dous annos.
-. Art. 5,'" A concessão dos prcrutoa de que trata o arügo antceíor
devo attcnder, n50 s6 ao numero de pés de amoreira, C01110
também ~is condlções das rcspccttvas culturas, de modo ,a ser
preferido, em igualdade do circumstanctas, o serfcicultor que
adaptar melhores processos culturaes ,
.'
.
'Art. 0.° E' condição essencial á obtenção de qualquer dos
premíos censignados nos arts. 3° e 4° destas iustrncçõos, que o

ooncurrontc pratique a sertcícultura corno índusu-ía organizada o
tenha netla empregado, pelomenos, capital aqui valente ao promio
respectivo.
.'
Art. 7. °Os ccncu-rentcs nos referldos preiniO"3devz.~nlnessa
conformidade requerer ao Mlnisterto da Indu'StlJia,Via:ção c Obras
Publicas, juntando documento ürmado pelo chefe elo
Municipal, attestando:
a) sua qualidade de serlcícultor;

i~xecutivo'
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b) situação c área. de terreno cultl vado, numero de pés de
amoreira e idade da. mesma cultura j
c) capital empregado na índustría sei-lclcola ,
Paragr..ipho uníco, Havendo na Ioealidado qualquer associação
agrícola legalmente constituída, o requerente deve apresentai'
attestado ídentíco, passado pela mesma associação, ficando ao
Governo. em qualquer hypothose. o direito de ínspecclonar e colher
informações por outro meio que lhe p:weçu, conveniente.
Art. 8.0 A'8 duas primeiras fabrícns de fiação de seda que
empregarem exclusivamente casulos de producção nacional. o
Governo concederá, repartidamente, o premio de quarenta e cinco
contos de réis (45:000$000).
Art. 9.° Os propríetaríos de ü~bricas de fiação <te seda. que
se considerarem com direito a. esse premio devem solícítal-o em
requerimento ao Minísterio da Industrlu, Viação o Obras Publicas,
índícando fi, data da. fundação de sua fabrica, o capital nella empregado, o consumo annual de casulos o sua procedencía, além do
outras informações relativas ao estado econoruíco da índusn-ía.
Paragrapho uníco , O capital empregado na índustría deve ser,
pelo menos, triplo, da lmportancía do premio a que se propuzer o
1lIbricante.
Art. 10. O Governo fará íuspeceíonar as fabricas a que se
refere o art. 8°, de modo a verificar si reunem os requisitos do
art. 0°, sendo condição índíspensavel, no caso, o consumo exclusivo
de casulos de produeção nacional.
Art. 11. Os premias indicados nestas instrucções serão conferidos por um jurr, composto de tres membros, nomeados pelo
Governo.
Art. 12. O Governo promoverá exposições de productos serícícolas nesta Capital, nas quaes deverão tomar parte os serteíoulteres e os propríetaríos de Iabrlcas de fiação de seda que houverem
requerido os premias dos arts. 3°,4° e 8°, devendo ser eliminados
do concurso aquelles que o nâotiverem feito de accôrdo com .as-.
presentes ínstrucções ou não satisfizerem as exígencías legaes,
Paragrapho uníco. O Ministerio da Industria, Viação e Ob1'a8
Publicas providenciará. sobre o transporte nas estradas de ferro
federaes e nos vapores das companhias de navegação subveneíonadas, dos productos que tiverem de flgurar- no concurso estabele-·
cido pelo art. i2.
Al't. 13. Encerrada a exposição, reunír-se-hu o jury que,
depois de estudar todos os documentos e ínfo.mações apresentadas
pelos concnrrentes e osobtidos' pelo Governo, fhrá a classíflcação dos
candidatos, designando o premio que cabe a cada um.
Art. 14. Ficam revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 13 de junho de 1907. - Miguel Oalmon <lu Pin
e Almeida.
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Approva os estudos e orçamento para a construcçãc da ponte e vluductosdefinitivos sobre o rio Santa Mar-ia, na linha de Cacequy aUruguayanaç da rêdc de vis cão férr-ea do Rio Grande do Sul:

o Presldente da Republlca d03 Estados Unidos do Bl'azil,.
tendo em vísta o que requereu a Oompagnie Auxiliaü'e de Cfl.emíns
de Fer aa B1'Jstl e·o disposto no § 20 da clausula V do decreto
n. 5584, de 6 de junho de 1905 c contracto do 19 deste mesmo mez,
decrets:

Ar'Ugo untco. Ficam approvados os estudos e correspondente'
orçamento, na, ímpoi-tancia maxlma de 3.440:740$932, apresentados pela Oompagnie At!xitiaú'e ele Cbemín» de Per (w Brleít, para a
construeção da ponte e viaductos sobre o 1'10 Santa, Marta., m linha
de Cacequya Uruguayana, da rede de viação ferrea do Rio crando
do Sul, c marcado, outrosím, o prazo de tres annos, contados da.
presente data, para a conclusão dessas obras, cujas despozas até o
maxímo indicado serão levadas á conta de capital. na. fórrnadas
clausulas V, § 2', VIl e VHl de decreto n. 5584, de 6 de junhofIe 1905 c contracto de 19 desse mesmo mez .
Rio de Janeiro, 13 de junho de 1907,10° da Republica ,
1

AFFOXSO AtiGUSTO MOREIRA PENi\A.
~lfigHel

D:-:CRETO N. 6521 -

Calmon dt! Pin e Ahiwida.

DE

13 DE

JV"IlO DE

1907

Abre ao Minleteuic da Industcta, Viação e Obras Publicas o credito de
16:000$ para ooocrree ás deapeaas do serviço de fiscalização das 'viasmarltímae e fluviaes a cargo do mesmo Mlnlsterlo,

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, do
accordo com a disposição XXVII, lettpa c, do art. 35 da lei n, 1617,
de 3a de dezembro de 1906, decreta:
Artigo uníco, Fica aberto ao Minlsterio da Iudusti-la, Vlação
e Obras Publicas o creJito de 16:000$ para. occorrer ás despezas do serviço de fiscalização das vias marttímas e Iluvíaes a cargo
do mesmo Ministerio.
Rio de Janeiro,13 de junho de 1907, 19' da Republíca.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Miguel Oalmon

dt~

Pin e Almeida.
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DECagTO N. 6522 -

D.t:

13 DE

JUl'\HODE

1907

.é ppcora os estudos definitivos e orçamento para a construccão do ramal da

Sant'Anna do Livramento, a partir de Saycen na Unha de Oacequy a
Urug'uayauâ , da rede de viação ferre a do Rio Grande do Sul.

o Pl'esi~ente da Republíca dos Est.idos Unidos do Brazil,
tendo em VIsta o quo requereu a Compagnie A1(,,'lJilic(ií'e de Chémins
de Fer (lU Bresil c o disposto nas clausulas I C V do decreto n . 5584,
de

(3

ereta:

do junho de 1905 e contracto de 10 do

lnC3n10

mez, de-

Artigo unico . Ficam approvados 08 estudos definitivos, inclusive o orcamcnto, na. ímportancía muxuua de 9.538:185$337,
apresentados pela Compoçnie AuxUÜ"(.i'l'B de Chemins ele Fe1' CH~ BrisiZ
para a construccão 0.0 ramal que, lXtrtindo do gnycau, na. linha de
Cacequy a Uruguayana, da re.le do viação fOl'l'ea do Rio Grande
do Sul, v{t terá cidade de Sant'Anna do Livramento, de conformidade com as ela usulas I c V do decreto 11. 5384, do 6 de runho
de 1905, contraoto do 19 do mesmo mez e aviso n . 33, de \3 do
julho elo anno prcxímn passado, oxpcdidopol0 1IinistGl'Ío da, 11l~
dnstti a, Viaçio e Obras Publioas, os quaes constatem na rcvi-ão e
locação dos que foram approvados pelo decreto 11. 1913, de 18 de
dezembro de 1894 e constam dos documentos que ora baixam rubricados pelo du-ector geral do Obras o Viação da Sncrctaria. de
Estado do referido Míntstcrio. devendo, porém, a estação terminal SOl' construída no Ia-lo dtr-alto da cidade em relação ao lo·
cal onde está projcctada, feita nesse sentido <~ modificação indíspeusavet no traçado do ultimo trecho do ramal.
Rio de Janeiro, 13 de junho do 1987, I})o dn Ropublica ,
An'o:\'so AtJGUSTO :01oRI;;InA PE~XA.

Ni{Juel Calmon

DEOR.ETO N. G5'23 -

DE

13

dt~

Pin e Almdi-la.

DE JUNHO DE

1907

Substitue va r-ios artigos das Ins tr uccõee Regulament a i-es e 'I'arIfa s
da Estrada de jeer-r c S. Pe-ul o-Rio Grande.

O Presidente da Republica. dos Estados Unidos do Braail,
attcndendo ao que requereu a Oompanhla Estl'~\da de Ferro
S. Paulo-Rio Grande, decretv. :
Artigo uníco, Ficam substttutdos os arts. 5, § 2° ; 11, paragrapho untco ; 29, .32, 53, 64.§ 3";66, 12.) c 127 § 2°, das Instrucçõ~s
Regulamentares e TarifaS da. Estrada de FClTO S. Paulo-RIO
Grande" approvadas por decreto .n , 3792, de 8 de outubro de
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nsi

1900, pelos que 'com este batxamr asaígu.ulos p310 Mínistro de
Estado dos Negocias da Induetr-ta, Viação c übras Publicas,
Rio de Janoíro, 13 de junho do 1907, 19'da Republlca ,
APFONSO AUGUSTO'r.{OR!~IRA PENNA.

Jliguel Galnwn du Pin e, Almeida,
Artigos das Instrucções Regulamentares e 'rai-Ifaa da Estrada de
Ferro S. Paulo-Rio Grande, a. que se refere O decreto
11. 6523, desta data
Art. 5, § 2°. O oitavo dla, não contando o:,; domingos, termt.
narn com o ultimo trem de passageir-.s 01.1 mixto (lue nesse dia
CÍl'CU1l11' entre as duas estações extremas, mencionadas no bílhete ,

Al't. l l , paragrapbo unico , Na faJtct de bilhete ou passe,
quer por :p8rd~\" quer por ter o 'oassagetro tornado o trem sem
bilhete ou passo, lJ<1ga,rá o preço integral da. passagem, mais 10 %,

sendo a passagem contada da estação inicial elo trem, salvo si o
passageiro conseguir Pl'OVcU' a estação em quo houver tomado o
iil'em, caso este em que dessa estação S9 contar.t :t passagem

a cobrar.
Art. 29. Cada passageiro de l'' classe tet'C~ o direito de des)a0110,1' gratuitamente ate 50 kllos de bagagem. O despacho ser,i feito
á, Yistet do bilhete de passagem.ouencíonanc;o o numero de volumes,
a. procedendo, e destino. E' expressamcute prohibido o transporte
de bagagem em carros de l(\classG. sondo apenas permittido a cada
passageiro levar consigo uma pequena 1)01sa d,') viagem ou embrulho
de 30 decímetros cubicos, no maxímo.
Al't. 32. A t<t1'ifa u . 2 applloa-ee '0010 ])e50 reaL atú cinco kilos,
contando-se ü>acçães do kítc 'pOI' k ilo, e dahí em deante 1101' Iraooões de cinco em cinco kílos.
Ar-t. 53, O gado pequeno e os càes são classificados na tarifa
n . 10 e pagam frete V0I' cabeça quando em numero inferior a
25 cabeças por expedição, ou classificados nu. tarifa n , 10 A, pagando o frct8 tambsm por caheça quando em numero ele 25 cabeças ou mais, por expedição.
Para o transporte ele porcos fica applica.la a tal'íüt n. 10 A
com a lotação mini ma cio 25 cabeças, podendo a expedição ser
feita. por peso e pela. tarifa, n . 9, quando prererlla })(')1:J axpeditor:
e para o transporte em numero superior a 100, em trens ele cargas,
<'1. companbía poderá fazor um abatimento de 1::) % na tarifa
n. la À.
Art. 64, § 3'). No caso de demora na ôescal'gr~pelo destinatarío, alem do 24 horas contadas da hora da. clw/S!1(b do vagão ao
destino, a descarga sel'á t.u-mínadn ali fBita pela companhia, 00brando-se do desünatarto 2."$ 1)01' tonelada ou fl'acçã,o (te tonelada.
Art. 66. As morcadorlasclasstücadas na. tariüt 11. 17 só serão
expedidas 1)01' vagão completo ·de'dous ou- quatro eíxosvsegundo o
petlído, ou pagando o expzdltor a lotação completa, 'S:üvo si se
sujeitar a urna expo.Iíção immediata pelo 'preço datarlfa n. 8.
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Art. 120. As mercador-las taxadas pelas tarifas ns, 12, 13 14
15, W e .F não serão abrígade.s nos arn:azans <1'1. companhía, ileni

na estação da partida, nem na do destino, e a companhla não será.
responsavel., nem pela qunntidade, nem pelas avarias e nem mesmo
obrigada vela carga ou descarga, salvo, neste ultimo caso, obser-..
. . ·ando~se as disposições do art. 64 e seus paragraphos.
Art. 127, § 2°, Os phospboros denominados de segurança e o
kcrozene, quando perfeitamente acondicionados, podem :::01' tl'ans_
portados nos trens míxtos, em vagões especíaos, blindados de feno.
Rio de Janeiro, 13 de junho de 1907.- Miguel Calraon 11"

Pia e Almeid(!.

NOVA PAU'l';\ DA ESTRADA DE FHH,IW S.

Abnnos

I'AULO~mo

GRANDE:

, .....•.. , ....••..........

Abelhas

Alçatates e semelhantes
Aça.frão
,
Acccssoríos do trilhos
Acldos míneracs
Aço

,
"

,

,,,
,

.

.
.
.
.
.

Aço em obra artisttca
..
Aduelas de madeira
.
Agua.. para beber
;
Aguas medtcínaes ou míneraes estrangeh'as ...............•......•........

Águas ditas do paiz
.
Agua-raz
' .. , .. ,
.
Aguardente nacíonal
.
Aguardente importada
.
Agulhas
.
Alabastro em obra
.
Alabastro em bruto
.
.
Alambiques e pertences.. "
Alavancas do ferro
.
Alcatrão
.
Álcool nacional. .....................•..

Alcool naclonal com procedenola da. Ou

4
3
4

8
4

C

3
Jj

e

5
C
5
C
4
4

3
4

5
ti
7
7

destino á estação de União da Vi-

ctoría

Álcool Importado

.

8

Aletria

.

..

4

Alfalfa

.

16

Alfinetes ...............................•

Algodão em rama
Algodão descaroçado

.
..

6
3
ti

6
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Algodão em cal'oço
, •••.•••
Almofadas
,
Alpiste
.
Amendoas
.
Amendoim
.
Amido
..
Ancoras cancQrotos vaslos (de retorno
50 % deabatlmento) •..••••••••..•••
Angico (resina) .•.........•..............
Aníagem ••••.••.•••••••.••••••••••••••••
AniL ••......••..••.•....••..••..•••...•
Anímaos empalhados ou embalsamados ••
Animacs ferozes (taxa. convencional).
Anímaes pequenos ou pássaros engatolados ...••••....•......•..••••.•.•••.
Anímaes de seIla (o dobro no trem de
passageiros)
, ••..••.
Aniz
Anz6es •...........•.•••..•.••••..••..•••
Aparadores (vide mobilias).
Apparelhos paTa ~a':l, • .. . . . . . . . . . . .. . . . . .
Apparolhos scíenüücos .....•.••.•..•....
Apparelhos telephonícos •................
Arado
..
t

Arame

••

.

Arame farpado para cercas ....•........
Araruta
, .•.......•.•......
Arbustos ......•......•.......•......•.•.
Archotes
.
Arcos de ferro ou madelra .....•..••.• ; ..
Arções 1J111'8, sclüns
.
Ardosla ..•.•... ~ ..•....•....•.•........•
Argllla, •..•..•..•.....••.....•.........•.
Argolas de metal
.
Armas de fogo ••••..••••.•••••••••••••••
Armações para ehapéos de sol, ••••••••••
Ai-mações par-a igre,jas .••..•......•.•...
AI'maçõ<" pttl'a iojas (vide mobilias).
Armamentos •••.....••...•.......•......
Armarias (vi:!e mobliias).
Arreios ....•............................

Arroz cstrangeíro ...•...................

Arroz nacional .••.....•..........•......
Al'l'OZ com procedencia da ou destino á.
estação do União da Victoria •••••••..
Ar~igos inílammavels não ctassíâcados ...
Artigos de armarinho .....••.•••. ~ .• -•...
Al'tigos de bronze e metal ••••.••••.•••••
Artigos de confeitaria ••••.•••••••.••••..
.Al'tigos de desenho ••.•••.•.•••••.••.••.•
.(\l'tigos (lo oscriptor!o •••••••••••••••••••

7
4
4
4

8
6

5

4
5
5
4

9

liA
4
4

5
4
4

8
6

8
6
4
4
4

4
i7
17

5
4
·1
4

4
4

8
8A
16
4

4
4

4
4
4
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Al'tigús de folha de Plandres -não elassí0'0..

5

Artigos deluxo não classifleados , ," ....-.. ••
Artigos de, pacotllha. não classificados; .•·.

ficados, •••••••••••••••••••••••••

3
4-

Arvores~,.·.-.'

...'..•

0'0 ' . 0 ' 0

• • • ' . ' . -0'0 • • • • ' .

o', • • •

0'0 •

Arvores .pelo. trem- ·de-pa-sageiros
A'ph"ltó,.",.................
Assuca.l'." •••
Assucar com, proceâencía Ou deenno á estação. {te, União.da vtctcrte, ..•'.'........
Assucc1.reü'osden"!.cül,!...................
0'0.

'0"

••••.•.•••.• '........

••••

•

•

•

•

•

••••••••

4

2
16
5
8

4

Aveia, .•••• ;· •••'~ ••.•.-.' ••·..••••..•·•• -..........

16

;..........................

4

Avos engrd01ai~:as'..•,••••••'.••••.••• " -.....

9

Avellãs

Aves CIUI[)a!l;).aIJas.................. ......
Azeite à0.e8 •••••.••••••.•• •.•• . ••'........
Azeite (le, nnrnona I Poixe, I',l,goz;ne--' e· OH'·
t rOi:; ·@l'os,'lOS·••••• -. ••••.••••••••• i • • • • ~
AZ0iton~8 ••••..

I3n.1)eil'as

'. . ', •......•.•...•... '. . '..•'.'.....

4

4
G
4

' ••••••.•••••••••••••'.'..

4

Bacalhéo
Bacias do,barro do· paiz... . . . . .. . . • .
.
Bacias de metal. • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • ••
Bastas de al,::odã.o.......................
Baetas de, lã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . •
Bagagem pelo tresn de passag.ih-os....• ;.

"[
6

Bag-as de, InO.IDOBI)" .•••••••- •••••

4

5
4:

2

, •••••••••

5

Bagas elo- zim-bro........................
Bagatcllas . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. .. .

5
3

Bahüs vasios.,.·.'.'.· .•'.·

·....•..•..•

4,

" .. . . . .. . . . . . .. . . . ... .. . .

4

Bayonctas

Bala.nois..· '.·.·.'.' •. ·.'............... .•••..

4

Bolas de chumbo ou de 1'01'1'0.............
Baldes ...•••. ~.

5
5

Balões •.....'.'.'.- '.' '..............•.••.. '.
'Ea lU bine nas. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . •. . . . . . .

8
3
6
8

Bambus.; ·.·.-.·.' '.'.'.......
Bananas v.v , •• ~.·.~.·
;
Bancos (vide mebílta-).
Ba,ncleira,.·de-esto'fo.-...•...
Bandeíra.de ·porl'~al<-.,.. • • •. • .. •• • •• • • • • • . •
B-an(lejas ·de praota, (.2'+ 1/2 010 ar) t:alor·em).
Bandejas ,di,veF~JJs..,.,.,...................
Banguês
, '
'.'..............•.'
'.
Banha de-p01'0Q;estrDm.gei-ra. ". ; • . . . . . . . •
Banha deporeo, nacional ••.•.•...••.... ;
Banheiras .-.'.' ...•'.•-•..'
;
,....

i..............

5

6

4
3
5
8
4-
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Barbatana de aço
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,

.

Barbatana ele baleia •...........•.....•. ,

Barbante .•....••.......... ,

o ••••

Barracas desarmadas
.
Barrioas e biu-rqs vasios(de retorno 50 0/0
de abatimento)

.

Bart-ilha

·1
17
16
S
16

.

Barr-otes

'.-.. '

'

Batatas estriJ,nge-il'as;.; ;

.

.

Batatas naeíonaos . '
,
B,~uniIba
;
" '
Be?i~hB espirituosas não classificadas

.
.
.

4
4

BOIJllS ..•..••.••••.•.....•.• ~ ••.. ~ '. '" • '. '" •

Bengalas
,
Berços [vhle mobilias).

4
4

.

Bestas e bu.rcs om commmn......• , '
Bestas e bUPi'OS em vagâo-eatrlbnria

.

!l
!lA

.

10
6

.
" .................•

Betume

Bezerros
Bigornas

,

,

6

o ••••••

Bilhurcs (vide mobilias).
Bilros .................•..............•..

Bíscoutos......................•.• o • • • • • •
Boiões va-íos (do retomo 5'%
de abati-

monto

;

;

'

4

5
5

;.

Barro. o

4

4

.

Bois em comffium•........ ;.,
.
Bois em vagão-estribariu. ....•..•........
Bolachaa.: .............••.•........• ;. ......•..
Bolsas de viagem vasíus...•.. ~
-.'. Bombas onünaría- para matte
.
Bombas para mccncío e outras
.
Boneis .. ;
; .•..................
Borra de vinho, azeite ou vinagre.. ;
.
Borracha.. , . . . .. . .•.......... ;
;~
Botijas vastas .. , , .. ;
; .
Botões de ,prat,t ou ouro, (2+1/2 -c
ad

3
4

6
11

!lA

5
4
3
6

5
4
7
7

'l.l.-:'Ilorem);

Botões drversos.,

;,

;.

Breu, ••.•..•....••....•..•••.•.•...•....
Br-ides..•..••.......••..•..••••.•.••.•..

Brinquedos
.
Broacas vasias. , ...•.•... o • • • • • • • • • • o • ; ..
Brochas para pintar ou crüar
'.. ;
Bronze em ,obra-de arte
.
Bronze em -obras ordínu-ías. i
; •••••
Bronze on1 bruto•••. o • • • • • • • "
~ •••••
Bules de motal..
.
Burnldores de café •..•••.....•••.•.. ~
Burrns do, ferro .•.••••.•• "...••.. "..•.•.
Bnsinas para- carros.
u

•

•

0 • • • • • • • • • • • • • • • . - . 0,0

4
6
4
4

5
4
3
5
6
4
6
4
(j
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o
Cabeçadas..............................

4

Cabeções para anímaes.. . • .• . . • . . . .. . . . •

CabeHos................................
Caballos em obra ... .. .. .. .. .. . .. .. .. ...
Cabides (vide mobilias).
Cabos de arame........................
Cabos de cunhamo, linho, etc............
Cabos de madeira , , .. •.. •.. .. . .. .. .. .. ••
cabritos .... , . . .. . .. .. .. . .... . .. .. . . . .. •
Caça morta.............................
Cacau...................................

Caehimnos,.. . .. .. • • . • • . .. .. . • • .. • • .. .. •
Oadaveres (vide o e.rt. i41)..............

Cadeiras (vide mobilias).
Ca<lernos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ..
,Carlinhos................................
Cães amordaçados.; . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .
cal;; em g eão ou moido
,
Caibros de madeira
, ...
'Caixas de rapé de ouro ou de prata
(2

+ 1/2 'I, ad valorem).

Caixas ordínaría.s de l'apG...............
Caixas da madeira, folha ou papelão.....
Ca1xão de defunto (vasio)................
Caixilhos com vidros....................

4
4
3
6
5

6
10
7
4
4
6
6
6
!O

8
!O

4

4
4
4
Cltixill10s sem vidros•.•••••..• '" • • • . • . . . 4

oaucs de guerra.. . . .•• . •. . . •. . . . ••. •. . .
Calçado..................................

4

4

Caldeiras e seus pertences•.•.••.••• '" • .

Ô

Camas de lona...........................

4

Campatnhas••••••• , •••••••••••••••••• '" •

4

Camas (vide mobilias).
camas de ferro de~montadas.............

camisas •......•............•...•.......

'Campainhas de vidro....................
.Camphor",
, .. . .. • . •..
CaneHa.................................
Canetas de onro ou prata (2 + 1/2'/, ad

4
4

3
4
4

valol'em) •

canetas de madrepérola, marfim ou outras

4

Cangalhas. . •. . • •. ... • •. •. •. . . . •. . . . . •. . .

fi
8 .t\

Cangíca • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• ... . • •• • . • •

oanhamo bruto..........................
Canivotes...............................
Canna da India..........................

(l

4

assucal'.......................

5
16

Danos do cobre, chumbo, ferro ou zinco. •

6

oanna de

canoa em,um ou dons vagões............

canos de 1)~rro.. •.. .. .. •.... .. .... ......

6

G
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Caoutchouc em obra
," .
Capachos
.
Capoeiras vastas (de retorno, 50 0/0 de
abatimento) .........•........... , ..
Capotes
.
Capim
.
Oarbor-ína

.

Cardos
.
Oarnaüba (oleo)
"
.
Carnaúba em palha
oarnauba em oêra
.
Carne secca ou salgada estrangeira
.
Carne secca ou salgada nacional
.
Carne fresca em trem de passageiros ..
Carneiros ..................•............
Caroços de algodão
.
Carrinhos de mão
.
Carrlnhos de criança (vide mobilias).
Carroças desmontadas ............••.....
Carros, carroças e carrinhos de mão
.
_.
Carros de quatro rodas
Carros para estrada de ferro desmontidos
.
Carros para estrada de ferro rebocados ..
Cartas para jogar
.
carteiras
"
i • ; ••••••••••••
Carvão mineral.
.
Cascalho
_
.
Cascas de, arvore para cortume ..•.•....
Cascas de côeo
oassarolas..• '. '"
.~ .
castanhas ..•............. "
.
Casttçaes de ouro ou prata (2 + 1/2 0/0
ad valorem).
Castiçaes de metal, madeira ou vidro
.
õavalloa em comml1m
.
oavaítos em vagão-eaürlbaria
.
Cebolas
_
.
Centeio
_
_
.
Cera em bruto .................•.......
Cera. em velas
.
Cera em obra,.......................•..
Coreaes não classificados estrangeiros .
Cereaes não classifleados naoíonaes
.
Ceroulas
'.'
;
.
cerveja importada
.
Cerveja nacional
.
Cestas vastas
.
'...••...........
cevada
Cevadinha ..•............•..•............
CM
.
?,

Ex.ocutiYO - 1907

•

4
4
6
5
16
4
4
4
16
5

B
BA
6

10

BA

6

6
12
13
6
14
4
4
17
17
7
6

o
4

3
11
li A

B

16
7
6
4
8
8A
4
5
6
4

8
8
4
72

Chales de algodão
" ••
5
.4
Chales de lã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ..
Chales de seda
" ••
,3
Chaleiras
~
..•..
6
Champagne. . .. .. . .. . . . . .. .. . . . . . .. .. ...
'4
Chapas de ferro e zinco para cobrir casas
:6
Chapas .para fogão.................... . . 6 ·
ChapeleIras.............................
,4
Chapéos de soL........................
4
Charruas ..............•........
8
Charutos........................... .....•
4
Chocolate. . . . .. . ....•.. .
.. .. ......
4
Chouriços
'" . . . . . . . . ..
4
·Chumbo em .bruto
, ..• , .
o
Chumbo de munição ou em obras não
. classificadas................. .... ...... ...
5
Cigal'r03
" ..".........
4
Cilhas..........
4
Cimento...................
16
o.'" "

G0bertores" de ,algodap",

"·"'.0"

• '•.•" . .

•••

~,...

5

Oôbertores do lã
"
Cobre vefho.embrutoou-em.tolha....
Cobre em obra não classificada " "',.,0,
Cochonílha.. ,
,
_. . .. ..
. . •.

·11

Cochonílhos

.5
8

"

.. . .. .. .. . . . • •• .. .. •

Goco.s...................................
cocos para. tiral' agna ... ~ ..... ~ ...... '..
Cofl>es de fen-o ou madeir~............

COIto ••....•••.•••.•.••.
Colchão
per-tenoes.

e

0,0 • • • • • •

0,0

0.0

Goldre.....................
Coldres rle ouro ou prata (2
ad 'tlalor~e11n.

o-o', •

• • • • . • ,. •

,...

+ 112 - %

Colheres de metal ou de madeira
Golla

o',"

,..

6

5
11
4:

:4
17
,4
·.4

4

,..

6
.3

,.'.".

'-8

Colmeias •.........•.....•
Cil (carga incompl[)t;)." ...,.............
-o
Cal (por vagão completo).....
'VI
C.olchas.... . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .
5
Colchetes
:........4
o . , . , • • o,. " " ' "

Oolza, em grão
Solz~

em oleo...... ...............•...•..•
ldúmlnhos.. '.,'"''
,.......•..'•.... ,.... •..••
Conchas a granel ,•...,..•.•,." .'.".. , '
'...

Oonfeítos. ;

'.' .

Çonservas em lata
0... .
.Copos do vidro .••.' ',' .• ,: :.: o.' .,.,• • • • • ~
copos do folha' ou madeira
Gorai em bruto..........................
cordas de ínstrumeutos ...
Gordas de embíra o outras do.paiz.........
o • o o ••••••••••

o

,. "."

o............ ...

,.,4

4

.17
4

4
,5
-5
3
:3
5

lHlIl

Cordas de canaamo, linho..
oorrcame..
Correntes.de ferro ou metal .••..•..•....
cortíça ..•....•..•.•••..•.......•...••..•.
Couros seocOB ou salgados
.
(louros tnabalhados .•..•....... ,
"' .
Coxins ••••..••••
Cra.vos de ferraduras
.
Crê..•................•..........••.....
Creol:toto ...••....•...•
.·0••••
Crina••..•.•••...•..•••.....•..........•
Crystal bruto
.
Crystal em .obra ••••• " •••• o . , •• '• • • • • • '" •
Cubos paraJ distUIação
.
Cuias.•••••.' .•.•.••.•..••.••......•..•.•.......
0utilaria;artigos não classificados•. o, ••••
Oylindros de feí'l'o '·ou metal.
.
o o . ' o o o • • o o. o

o " 0 o'• • " "

• . • • • • . • • • . • . • . • • • ' •••.•.• , • • • . • . •

o • • • ·• • • • • • • • • • ; • • • • • • • • • •

o. o •• o

o •••.••

Dados.•....••.•.... o ' • • • • • • • • • • • • 0. o ' • • o

'3

Debulhadores de ·milho . . . . . . . •. . . . . . . . .. 6
Dedaes de OUM ou ;prata (2+ 1/2°(0 ad
'ValoJ'em) •

Dedaes ordínardos .. • .. .. .. .. .. .. • .... • ..

Descaroçadores de café, arr<)zíalgodão~,'etc:;
Despolpadores dec~fé...................
mamantes e outras pedras preciosas
(2 +1/2

'I,

ad valol·em).

Dobradiças..............................
Doces
Dormentes de madeira...................
Dormentes de ·fêl'ro.. .. .. .. . .... .... .. .. .
Dragonas....••....•...•.......... ,........
Dragas ••• ;. ó • • • • ' • • • • • • ;• • • ;

•••••••••• ; . . . .

Drogas...........................

~

'6
'6

4
'4
16
'8
4,
-4,

4

.I:D
Eixos •••..•..•••..••••.•.•.•,...............
Elastícos •...•...••..•.••.••..•.••.•... o. o
Emblras ••••••••••••••••• ••.•••.••••••••

Encerados ·..
IDncerados para mesas, soalhos, ete•• "-"
Encerados para v'8lgões, bwrra'C9JS,',ete s , ",'
Ji}ncolumendas••••.
'0'
IDngenhos 'para -estabeleclmentes ag'l'icolas..
Enxadas
',' . .. . . •. .. •.
..
Enxcrgaspara"tnI1l1aes••.•••.••••.• , ••• •

fi

3
5

....J1:-64

o • • • • • '• • • • • ;

"2

-i)

'6
4

xcros DO PODER
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Enxergões .•...••.••..•.•••.• '.' • • •• • • •• •

4

Euxós... .•. .•... .•.....
Enxofre.................................

6
4

Escadas de mão.........................

6

Equipamento militar não classífíca!o. 0.0.

4

Escalares em um ou dous vagões.........

16

Escorias do metal ..••......••...••• , •. , • •

17

Escoyas...................................

Esuleril...

......•.

Espadas.........................

Espanadores . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .

-4
4:

4'

4:

Espartilhos.. . . . .... .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .
Especiarias não classificadas.............
Espelhos................................
Espermacete.. . .. . . .. . . . .. . . . . . .. . . .. . . .
Espingardas. . . . . . .. . .. .. .. . ... . . . .. .. . ..
Espiritos não classificados importados....
~spoi~tas. . . . .. .... .. . . . . ... .. . . . . . . .. .. •
EsponJas.................................
Esporas de ouro ou prata (2 + 1/2 % ad

4
4
4
4
4
4
4
4

Esporas de metal. .. .. .. .... .. .. .. . .. •.. .

4

Estacas..........
Estampas...............................
;..
Estampas em molduras
Estanho em bruto......
Estanho em obra........................
Estatuas fínas
Esteiras da lndia........................

16
3
3
6
5
3
4

Estopas....

5

Estopim ••••••••••• • . . •.• •• •'.............

5

't'alorem).

Essencias não classificadas .•••.•.•....•.-,

Esteiras do pata ..•.•.••...••........... '..

Estrados para camas (vide mobilias). .
Estrados para vagões.. .. .. .. .. •••. .. . .. .
Estribos de ouro ou prata (2 + 1/2 % a<l

4

8

6

vaZorem).

Estribos de metal........................
Estrume.. .. . . ... . .. . . . . .. . .. . .. .. .. ... .
Extractos não classificados. ••. .• . . . . •. . . •.

4
17 .
4

F
Facas e facões .••.. '.' .•......•..••.•••••,';

Fazendas de seda
.
Fazendas de lã
;.
, ..
Fazendas de algodão
Farello
.
Farinha de trigo nacíonal ..•••
0,' •
Farinha de trigo com proeeãencía da ou
e •••••••

4

"o

4
5
8
R
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destino á estação de União da Vietoría ...•••..•.......•••....•......•
Farinha de milho, centeio ou mandioca .
Farinha não classificada ou estrangeira .
Fechaduras....•...................... , ..
Feculas ,
,
Feijão nacional. .................•..... ','
Feijão estrangeiro
.
Ferro
,
.
Ferraduras .........................•...•
Ferramentas de arte e offieio
.
Ferragens miúdas não classificadas'
"..
Ferragens ordínarias não elassífleadas .
.
Ferro bruto para fundição
Ferro em barra ...............•..........
Ferros pedrezes ...•. "..........•.........
Ferro velho a granel.
..
Ferro não classíftcado
,•
Fibra vegetal para cordoaría
" ..•.
Figos seccos
,
'.' ..••.............'
FiltI.... S....• '........••••...............•.
Fios de algodão, linho, lã ou seda ..•..
0,0.

Fitas
.
Flecha (arma)
.
Flechas para foguetes e outras
-'
.
Flor de canna e outras para enchimento.
Flores arti.fiGi~~s••.
Flores naturaes em trem de cargas
.
Fogareiros .••...........•...............
Fogos al'tiftcíaes ...........•....... ,. ..
Fogões de ferro
..
Folhas medícínaes •••• ~ •••••.••••••.••••
Folha de cobre, chumbo, estanho, etc ....
Fulles ..•••..•.•••.••••..••••..•..•••.•..
Forjas portateís
.
Fôrmas pat'a assucar •.••••••••...•...••.
0,'.'

Fôrmas di versas••••••

r

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

maltadaa

Fubá.

Fumo

de ferro
;

7
4
7
16

8

16
6
4
4
6
8
6
4
17
6
6

4
4
4
-4
4

5
4
4

4

6
4
6

,1
6
6
()

6
4

! •••••••••.••••••••

Fornos de ferro ...............•.•.......
Formicidas
.
Fornalhas de enrenhos
.
Fouces ..-.••..•...•......................
Frangos ..................•_
.
Frascos ..•..........•...................
Freios .....•...............•............
Pruetas enfeitadas
.
Fructas rrcsces em trem de cal'g~ts ..•....
Frigideira.s de folha de Flandres ou esIi~rigideiras

16
8A

6
6
6
6
9
5
4
4
8

.

4

'• ••••••••• , .•.••••••

6
8
6

.

.
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a
l1Iaíolas vastas
",.'.. ",.
Galheteiros...'..•.,•.....-••••.•..-•...-.-, ..•.....'.-.
Garrafas,vasias .••••.•..•.••• "•...•.••....'
Garrafas de ory.:YtM ou- vídru-flno ••. ; ••.
v

4
4.
8
3
4

Gelatina, ••...••.•.•.•.•'.'".-..•.•'
,•..' '.'.'••' _..
o-eléas..••'•.- .-.'.'.-.'.-.-.' •••.•••..•••••'.,,, "".'.
tJ:
Gelo em trem de C3Jrgas.""
'
'..
4;,
Gerreros de-importação não olassHioados..4
Generos de exportaçãe)' não- classiflcades.'.
.4

l'Jengibl'e

Gesso em, obr-ai

;........ ...•

, ••••• ~ •• .- •.••. ; .- "•• '.

6esso em, pd.ou empedl\a\,

4;

5

'....
1Gesso em, pó ou- em pedra por ,vagão' completo,..; '.' •'.'. '
:.
1-7
diradores para estrada de fC1'1'o.".......
6
Globos geographícos ••• ; . .:.•• .- ••,
3
Gomma arabíea c outras não-elassíflcadas.
:.~
Gomma de mandioca e outras- do paía..
8
Gl'anadas, (fructas)......................
oi
Graxa animal ••••.•........ ,
, ..... ,.
';'
Graxa para calçado., , , ... ,
, . " ..-, . . . 4 i
Guano por vagãocompleto
, .. , ... ,..
l!j
GU!trda-l'oupa (vide mobilias).
Guaritas.· .... ; .................•.....''.'

3

Guindaste..,.. , .•... , .•. , ...•.... , ... ".....

6:

Hal'pas..................................
Hematites. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

3
I~

Herva mattc benetlciada.................
HerTa matte em rama....................
Herva matte em: rama procedente das os:'

4A
4B

Guaritas desmontadas,

Herva doce

t~.çõe.s

.- .. , . . . . . . . .

~

.. ,

.

. de Paula Freítas R União dD;

'V íctoría. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ilervas medícínaes e outras não classtâ-

cadas..............

Imagens ...............•.•....• , .•.. "...
Impressos ...............•.•... o.' •. ~ .,.,.,.-,'
Incenso •.•.....•.•••.....•.•....••••.......
Inflammaveis não classificados
-..
o.,

6

r()
4

..

"

4

Instrumentos de cirm."O',ia", enaenhal"ia,.
optíca, musloa e'outrós semelhante.:,.
lnstrumentos,utei& á lavoura ..........•..
Isoladores- de- telegrapho-..........•.....•

4
6
5

Jaboty

9

,

,

Jacãs vaslos (ae·retorIlo, 50· % de abatt-

mente )
Jaspe.......

, .. , .. .. . . .. .. .. . . . . . .. .

Jogos de damas" dominó, xadrez e-outecs..
+ 1/2 % ad .alorem).

4

:>

3

Joias ( 2

Jumentos onl·commuUl
Jumentos ern't'Vagãc~estribat'h'............
Junco da. rodin............................
Junco do pai» para estoíras..............
0 .•• '

1-1'
11' A

4
8

K

Kagado.................................
Kaolim..................................
Kerozenc

'~ ...•....••.•...•'.'•.•....... ~....

9
16
5

L

Lã em bruto............................

Lã em obra não classificada
,~.
Lacre.•..•••..•..••...••. ,........ •..... .
Ladr-ilhos de louça, barro, marmore ou

pedl'th..............................

Lages em bruto ou preparadas...-;i......

Lamparinas.............................

Lampeõessom vidros....................
Lampeões com vidros
,,,,.
Lanchas demadeír.s ou de ferro desmontadas
"..................
Lanternas com vidros.. "
;
;. . . . .
Lanternas ·sem vidros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lapis........................
Latas de tolha, zinco, etc................

Latão emobra não cla~siôcada,... . .. .....

Latão em bruto ou volho................
Legumes em.conserva. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Legumes frescos em trem' de-cargas ... ~·..

Leite em consei'Va.. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .
Leite fresco em trem de p1BSf.l,gciros......
Leitões.......................

8

5

.t

5

17
4i

4'
4;

()'
4
4

4
4'
4

fi
4

8-

4
7
9
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Lenha

Leques

,.............................
.",

17

0'0

Licores
~
,
Limalha de ferro. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .
Limas de aço..................... ..
Línguas seecas ou salg<1das...
Línguas frescas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Linguiça................................
Linhaça
Linha para costura. . . . . . . .. . .. . .. .. • .. . .

Linho bruto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lítelras.......• ~
Livros..................................
00"

• • • • • • • • • • • 0'0

Locomotivas desmontadas................
Locomotivas rebocadas..................
Locornoveís..•••...•.•.•....... ". . ••. . • .
Lombo de porco saígado.. ......... ,.....
Lona....................................
Lóros...................................
Louça de luxo...........................
Louça. commum
,...... ......
Louça do paiz.. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. . ..
Louza preparada........................
Lousa para. escrevel'....................
Lúpulo

;............

Lustres..........................
Luvas...

3
4

6
4
8
8

7
8
4

8
3

5
6
15
6
8
5
4
4
5
7
16
7
5

4
3

:u
Macaco de ferro
;,
".
Macaco (animal)
.
Macarrão e outras massas allmenticlas ..•
Machados ................•.•............
Machin:ts para copiar cartas
.
Machínas d» costura
.
Machínas desmontadas
.
Mac.iínas photographíeas

.
.

Machinas de imprimir

Machinas de tecíd.:s

.

Machínas para a lavoura
Machínas para descaroçar algodão./'
Machínas de fazer farinha

.

.
.

Machinas de fazer tíjolos
.
Maehinas não classificadas
.
Màchinas para índustría
Made~ra p:11'a, tinturaria. . . . . . . . . . .. . .
MadeírasIavrada, serrada ou bruta
.
0.0 • • • •

Maisena ••••••..••••..•.••.•......••.•...

l>ladreperola

,

,.

G

9
ti

6
6
6
6
4

6
6
7
6
7
7

6
6

5
16

7
3

ACTOS

no PODER

Malas
Malhos para ferreiro.,
Mamona. em baga,
,.
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EXECUTIVO

..
.
o

,

•••••• o •

Mandioca
,
Mangas de vidro"
-.,Mangueiras para bombas de íncendío..
Manometrcs
,

o • • • • , . o •• ' . ' . , ' . , ' .",

.
.
.
Manteiga nacional.
..
Manteigas estrangeíras
, .
Manteigueiras de metal, louça ou vidro. , .
Mappas ou manuscriptos .. '"
.
Marfím z

..

Mariscos .....•........... ~
Marmore em bruto
Mármore trabalhado
Marmore em obra de art'3
Marretas
Marroquim
,

.
..
..
.

,
o

o, • • • • • •

•••••••••••
o

o

• • • o'

Martellos
Mascaras. .............•......

••••

,0.

,-,

o

••

.
o

••••••••

,

•

Massas alimentícias díversas
.
Materiaes de construcção não classificados
Materías explosivas ..... , .•.........•....
Medicamentos não classificados
" ...•
Medidas diversas
Meias
o

o

o

.

. '• • • • • • • • • • • • • • •

Melaço
Mel do abelha
Mel de cannn
Mel do país
Mercearias não classificadas

.
..
.
..
.

,
Mercurlo •.•....•..................•....•
Mesas de ferro
.
Mesas (vide mobilias).
Metaes brutos não classificados••••••••••
Metaes em obra não olassíflcada ..•....•.
Milho estrangeiro ...••••••.••...•....•..
~,nlho nacional•••••••.••••', ••••••••••••••
Mineraes não denominados ..•....•••••..
Míner-íos de cobre, chumbo. zinco e outros.
Missanga

.

Mobilias de luxo, com dourados, espelhos,
embutidos, estofadas....•.•.•••..••.
Mobilias desmontadas de ferro
..
Mobilias de vime ou madeira importadas.
Mobílias de vime ou madeira nacional. , .
Mobilia usada, de mudança .••...•.•.....
Modelos
.
Moendas para engenhos.••••••.••••• "••..
~Ioinhos p.u-a café, arroz, cevada e semelhantes
.

4

6
4
8
4
4
4
7
4
4

4
3
8
8
4

3

6
4

e
3
6
6
4
4

4

4
6
8

8
8
8

4
4

6
4
8A
16
17
17
3

3

4

4
5
6
4
6

6

asros.oo
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Moinhos para a lavoura .• -........••.•...
Mcífões •••••••••• _

'••.•;

1\101as de vagões, locomotivas e
'Molduras
;,

, .

c<.t.rroS'~

..•"
;

.,"

5

Morlnguea de barro ••.•.••...• '.' •••'

..

;I{ó"

.

6

Navalha ........•• ;
'.....
Napht..................................

4,'
8

Naphtalina

4,
6.

'.m ••••••••••'

'"

'.' • • .. • • • •• • • • •• • •• • • •• •

Neebrut kilo
_..•.• "'<0,'
Nickcl enl obra.
'. . • .
~·i.tratos
_~ .•.•........•. " .,..•.••'
_...

Noras .•.......••..... ,.......••....•.•.•,.. •

4;
4.Ú

'.

lt

Nozú:;!.. .•••... •••••••.. ...•.. .•.. •••••••••

4,<

Novilhos

o
Objectos preciosos de arte (2 1/-2: %,

c~d

'lJo,lorem),.

Objectos de arte, de luxo ou metal
.
Obiectos de grande responsabilidade
.
Objectos dOcar1!intei,1'0 (desmontado j) ., ..
Objectos de marceneiro (desmontados). ""
Objectos mauufacturados. 1'1"5.0 classí
â-

cados ....••...• , ...... .,•.• ;....-., .• ,..,;. ~'.

Objectos do marmoro trabalhados
tumulos
Obreas

,

4

pal\t

,." ....•...
.

Oleados
.
Oleo de qualquer quoüüude não. classlfrcado..
, ...••. , .•.....•••... '.
Opio
.
Oratorios (víde.mobíãasj..
Órgãos (vide mobilías),
'.0

..

6
3,

5
G

3

Oeigones ..••... '
.
Ornamentos papa, igr-eja'~;, ..,. ~ ..,;" ..-,
.
Ornamentos ue fer,~'o" l)l~(;a?;e c' c' ou-tros

meta-s., .......•........ O",., •.••.•, •.•••••.•.•

OSS03 •••••.•. ~ ..•••.•"••.••••." •._

Ossos om o,Lra.·.• ,

"'," .'•.. '0 •.•.•

o ,,'
o •.•.••••• ;

Ostras em, c.onser.va..,.._._ .• '_ ..•...... , .....,'.

Ostras fresc~L'!•..,. '"0_'.,, .•.• "0 •••,., .••••••. ~.'.
ouro (2 1/2 % ad valm·em) •.
Ovas frescas
'...•...•..,..;.......• , ....•
H

Ovos

, ...................••.•..•.

I>
S'lt-

4.
-1

&
c.

8
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p

Pacas
_
Padiolas
Paina de seda, importada. "

'

,

.
.
.

Paína nactonat, . , ..•. , ••.•••. , •...•••.•

Painço ....•'... ".•.........• ,.•.. ,

Palaa pal'a, bonnet

_.....•

"

.

Palanques
.
Palhas de coqueiro e paiueiro ..•.... ~ •..
Palhas de trigo, canna e outras
.
Palhas do Chile e semelhantes •..••..•..
Palíteiros de ouro e prata. (2 1/2 % ad

9
6

3
5
5
4
W

8
8
5

rolorem).

Paliteiros .dívcreos••.....••...... "..•.•'
Palitos
.
PI.1,litos 1'ar[l, phosphoros ..•..... ".•.....
Pano.llas de barro ou gl'a,nito., ~., ..... ".
Panellas de- ren-e ou cobre •••...........
Panno de lã
.
.
Panno de algodão
Pão em trem de cargas,.........•....•.•
Papel de embrulho
,
.
Papel de qualquer qual.idade ...•....... '.-,
Papel pintado
.
Papelão
.
Parafusos•............,_ .."" ,.'. . . . .. .
Paramentos ccolesiastícos. '. •...•..•.....
Pás
.

Passas

,

__ ~ .•

Passaras empalhados ...•.'..•-.........•
Pastas de, papel. ou papelão,•........ , .. ".'.
Patrona'),
, ...............• _
Paus preparados para, tamancos •. '..'....
Paus par.a tinturaria
" . '" ....•.
Pavios .......••.•.•..•.••..•.• v., ••••••••••
Peças de artilharia
'
..
Peças de. engenhos do aSSUCl1r ••• _••••••
Peças de machínísmos•. '. ...-•.•.•..••..• ,
Pedras do amolar ou' anar. _.~_~
".~ •..
Pedras aeortanas '. ...•...... , .'
.

4
4

6
G
G

4
5
5
-1
4
4

5

o
'"

6

4
3

"
4

Ci

8
4
G
G
{')

8
()

Pedras de cantada, catcarous e outras
1H11'<1- calçamento, '"''"_''' .'••.•.•• oi •• "

Pedras de filtl·ar
'" .
Pedra hume .. """
,
,
Pedras Iithograplncas
'."
, ..
Pedra pornes.....•.'
,
.
Peixe fresco em trem de ca'l'gas••.. , . '•.
Peixe secco ou.salgado, em trem de Nl;1'>~
gas .......•............ ,
; . .-'
v

Peltes Ctn bruto..

••••

t • • • • • • _, ••• _ " ' , '

8
5
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Penes preparadas ..•................. , .
Pellica ....•.•••••..•..•..•..•.••••.•••
Pendulas para relogio
.
Peneiras de arame, cabello ou seda
.
..
Peneiras de palha do paíz
Pennas para" escrever'
,
Pennas para enchimento
o ••••••
Pentes
"
.
Perfumarias
" .•...........•
Pérolas (2 1/2 % acl valol'em).
Pesos para balanças
..
Petrechos de caça •...••...............
Petrechos explosivos.............•... ,;
Petroleo
.
..
Pez
Phosphoros
..
Pianos (vide mohilias).
Piassava
Picaretas
',
Pilhas eleetricas
.
Pimenta da lndia
.
p!mmüa do paíz
..
Píncets ....•.........•........•.•.•...•.
Pinhão
.
Pistolas ........•........... ,
.
0 ' 0 . 0 . 0 • • • • • • • • • • • • • • • • 0,0 • • • •
0'0

0.0

• • • • • • 0"0 • • • • . . •

Píxe •••••..•••••••••••••••••..••

0.0 •••••

4
4
4
4
6
4

4

4

3
4
4
4
5
ti
4

8
6
4

4

8
4

8
4
7
4

Plantas medícínaes
~
4
Plantas vivas
,., ...•. ,
, .
Platina (2 1/2 % ad valorem).
4
Plumas
" .....•................. , ..
Poltronas (Vide mobilias).
4
Polvarinho
,
,
.
8
Polvilho
.
4
Polvora::
,
3
Pomadas para eabello
.
3
Porceliana
.
Porcos
s •••••••••••••••• ,.,. ge IOA
17
Porphiro bruto a granel. .
Porphíro em obra
,
..
6
6
Portas, portões e portadas
.
6
Porteiras de madeira
".. ,
.
4
Porteiras de ferro
..
4
Pós de sapatos
..
6
Postes telegraphícos de ferro. , '"
.
4
Potassa
.
ti
Potes: de barro dívers.is ..................•
16
Pranehões de madeira..•......•.........-,
Prata (2 i/2 % ad valorem).
4
Prateleiras
'"
6
~ratos de chumbo ou folha
.
5
regos
, ..
o.o • • • •

o.o • • • • •

o •••••••••••••

o ••••••••••••••

o o •• ,

0.0

•••

'

••••• "

•••.•••

•••••••••••••••

,

•••

no ronen

ACTOS

1I~!f

EXECUTIVO

Prelos.
Prensas para algodão e outras não classío"

••••••••

1 •••••••••••••••••••

flcadas
"
Prensas -para escrlptorfo ,

o

•••

,.
o

•••••••••••••••

Presuntos
Productos chímícos e preparados pharmaceuticos
;;
o •••••••

o

••

o.' o

••

'

Punhaes

.

G
G
G

6
5
4

Q

Qlladl'os
Queijo nacional. .

'"
o"

o

:

QueDas importados

•

'

.

g~i~~o":"::: ::..:.:,: . ~ .:::::::: .....:..,.. ::
Quinquilharias

.

Raios, pinos e cubos para rodas
Raizesalimentícias
~
Ralzes medicinaes
Ràízes para tinturaria

.
.
.

,

Raladores de mandioca

,

o

.

Rapadura
.
Rapé
.
Raspas de pontas de veado
.
Realejos
.
Rebolos de pedra
, .
Redes............................•..•...
Relogios
.
Relogíos de ouro ou prata (2 1/2 % ad
'Valm·em).

Ramos
Rendas
Reservatorios para·agua
Resinas não classificadas
Retortas
Retortas para gaz
Rodas para carros e carroças
o

,

6
8
6
6
6
7
4
4
4
8
4
4

.
.
.

.
.
.

6
3
6
5
4
6
6
4
5
5
5
6

.
, .

6
4

.
.

•••••••••••••••••••• o

.

Rolhas

.

Rotím

.

Roupão
Roupa nova
Roupa de uso

4
8
4
4
4
4

S

Sabão
Sabonete

,

"
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SI1CCOS de algodão e outros ............•.
Sagü
..

satame
.
Sal grosso ou commum
Sal grosso ou commum com procedencía
_0.' • • • ' _ " " " " " , '

da ou destino {I, .estação .da, União-da
Victoria ...•.•......... , ..•...
Sal refinado•..... ',.........•...
Sal ammonlaco
.
Sal de azedas.. .. .. ..
,
.
Sal de Epson
..
Salitre
.
Sanguesugas
'.
Sapato'
,
.
Sapé
.
Sohisto betuminoso a granel
',' ., ',
Sebo
..
Sedas
.
0.0

0

••

,_.

••••••

'.'

o., •.• _,

seüíns e seus pertences
', .
sementes
"
:
Serpentinas de vidro, orystal.Trronze,
ele
,
Serpentina ,para ulamblquos "0
Serralharia (arttgos de). '.",~

Serragens

0"

.
A ••

• ••

•

."

'••

,.. ;

. , . " . • . • • • . • •, ' "

serras c serrotes .._ '.',' '.'

.

Sipós

.

Sirguelros (a,rtigosde),.. ~ .., ~ •... _ '.
Soda ........•..........•..............•
Sofás (vide mobilias).
Solas
.
H

Sovelas e instrumentos de sapateiro
.
stcanna .. ~ ._._..• '. .'
,'.'""
.,.' _.
suadores 'Para sellins
.
Substancías de pouco valor uteís (~ hvouro.., ',' .........•.... ,., ,., _
.
,. . ,., •..'...•
Sulphureto do carbono..
Suspensorics ...•..•..•..... ,'" ..,...•.....•....

'I'abaeo•••.•••.•• '.',"'.',"

Tahoado.......

,•.•.•_._.

5
:.1:

6
8 A
17
4
4
4
4

8á
4
4
S

11
7
3
4
8

.

o

4
4
8
4
5
4
.j

'Ô

4
5

.\

8A
(j

4

G

1'6

Tabcletros envernizados ccom vidraças.
3
Taboletas....
..4

Tacos para bilhar ou bagatclIa..........
Talhas de barro para agu:l..............

4
5

Tamancos.. . .. ... .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . ..

'6

Talheres................................

1\mques para engenhos... . •. . . . .... . . . • •

4

.6
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Tapetes
.
Tapioca
.
Tarrafas
' •,
,
.
Tartaruga em obra não classíâcada..••..
Tartaruga bruta
.
Tartaruga animal
'•........... ,• ...
Teares ..•.•.............•......•.....•. ,
,.
Tecidos de seda e veIludo
Tectdos de1ã •••••••.•
Tecidos de algodão.
Telhas de barro
.
Telhas de vidro
..
Téla motallíea
..
Tigehls ......•..........................
Tijolos debarro
.
Tijolcs de .marmore ou louça •••••.•...•••
Tijolos para Iímpar ÚJ,c[~s.,.,.•.•.••••••..
Tinas •...•.'•..-.'.'.
Tintas pal'aescrever ••••••• , .•••. "••••..
!!ntas de-qualquer qualhlade.'> •.•.•••• ,.~
Tinturas ..'. .-.,.'., ..'.'•...,..•
Torcidas ..•'•. '.'.•• '•. ,., .• '.'.'.• '.••..•••.•.. '
'Ilorneiras., ••" "••'•. '.'.,.'.'..-.,.'.,.
Torradores .de "café.••.•••.'.•...
Toucadores (vide mobllías).
'I'ouoado i parJ, senhoras•. ""'..•••.• '• •..•
Toucinho '.'.,..,...,...'...
Toucinho com ,p11occdencia,da. -ou destino {!.
estação de Uniãoda Vlctotqa. '. ....•..
TOUl>DS em ,COnl111U,m·.·••• '-0
Touros em vagões-estríbaula..
Transparentes paI'a, janella•.............
Trapos •. ~ ••.• o, • • • • • • o' .' • • • • • • • • • • • • • • '
Trapos para fubctca do papel, ..•• o., o•• _.
'I'ra vesciros
.
Trem de cozinha .•....•.....•...•...
Tr'igo -em grão nacional ..••••..••...• , .•
Tri~o em grão estrangeiro
.

;(

,6
6

3
4
9
6
3
4
5
17
5
6

o •••••••••••••••• o'

o

; o'

fi

17
17
6

o

,I

o'. '. '. -• • -• • '. o • • • • • o • • • • • • • o

'1
5
4

o' • • • • • • • • • • • • • • • •

"'0

4

4

o • • • • '. o • • •

G

o • • • • o .' • •

o . - . , . , o o • • • o o, • • o, • • " .

o" • • • • • o . ' ; , o • •

o ••••••••••

o"

•

Trllhos para estrada de ferro ..•. .,,-., .' .
Tubos para encanamentos
- .

Tubos de vidro
..
'I'umulos.•..••••••..•••...•..••.,'" .'•••••.

Turfa
,
.
~' ....•......•...
Telhas de zinco
Trincos para porta.::- •..•.....•........•..

8

iI

II

:A
7

:3
8

6
8
!ti

8A

8

8
4
6

lO
O
4

u
TJ~.lgu,ento.,.,.-

.',•••••••• -. :.' ,.•,." • • • .
Unhas de animacs.......................

Unto ..•••,..•... '....••.•.• '.'.'."' ..•.••.• oo...

<1

8A

:)
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utensilios ordínaríos para casa do fanülia
Uvas frescas. • • • • • • • • •. •. . . . . •. . . •. •••. •

Uvas seccas.............................

Urnas......

ô

8

4
4

v
Vaccas em commum....................
vaccas em vagão~estribaria.............
Varas ••••.••..••,••,•••••

0,0

','

•••.••••

••••••

Varandas de rerro., .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . .

Vassoura') •••••••••.• '• •••• '.' . . . . . . . . • . . •
Velas de cêt-a, carnaúba, espermaoete,

11
II A
17

6

()

composição ou stea.rina............
VeUudo
"'...............
Veloci,Pedes.............................
Venezíanas • . . .. •.. •.. . .. . . . . . •.. .. .. . ..
Ventarolas......
Ventiladores '" . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . ..
Verdete................................
Verduras em trem de cargas............

3
4
4
3
6
5
8

Vidros ordinarios.......................
Vidros de grande responsabilidade.......
Vigas de madeíra.:
Vime..........................
Vinagre"'........................

5
3
i6
6
8

Vinho nacionaL........................

8

Verniz •.••.•.••.•.... , .•.•.•.....•.....

Vinhos estrangeiros .••.. "'...............
Vitellas • .. . . . .. . •• • .. . . . .. • .. . .. • . . • • . .

Vitriolo

O

5

4

10

4

-w
Wagões desmontado,...................
'Vagões rebocados......................

6
14

X

Xarque estrangeiro.....................
Xarque nacional.... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .
Xarope
Xergas para animae.... .. .. . .. .. .. .. .. .

8
8A
4
5

Z

Zarcão.................................
5
Zinco em bruto ou em folha. . . .. .. .. .. ..
6
Zinco em obra ..•.•..••.•....•...•. ~ . . . .
4
Rio de Janeiro. 13de junho de 1907.- Miguel Oalmon d" Pir: e

A!meiâa.
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DEORETO N. 6524 -

DE

15 DE

JUNHO DE

1907

Concede autorização a \~ Scrocabana Haflwav üompunv
f'uncc ion ar na He publ.Ica ,

para

»

o Presí deute da Rcpubliea dos Estados Unidos do Brazll, attendendo ao que requereu a Scrocohana RaUway Company, devidamente representada, decreta:
Artigo uníoo. E~ coucedida autorlaação á. Sorocabana RaittOay
Co~npanv para funccíouar na Ropublíca, com os estatutos que
apresentou, mediante as clausulas que a este acompanham, assígnadas pelo Ministro de Estado (la Industr'Ia, Viação e Obras Publicas e flcando a mesma companhia obrigada, ao cumprimento das
formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 15 de junho do 1907, 19° da Repuhlica ,
AFFONSO AUGUSTO :MOREI'RA PENNA.

l1iigzwl Calmon dt{' Pin e Almeida.
Oh~usu:hHS que aCOln13al1hn.,~n. o
1,1. ot3~2,<.1:" de$ta d:ata

<:1ecreto

A Sorccabasia Bailtvay Cornpariy ti obrígnda a ter um represeutante no Bl'a.zíl com plenos o ílltrmtados poderes para tratar e
definitivamente resolver as questões que se suscitarem, qt101' com
o Governo, quer com particulares, podendo ser demandada e receh01' citação inicial pela compaahía.
II

'I'odos os actos que pra.tical' no Braz].l ficarão sujeitos uníea,
mente às rospectíves leís o regulamentos e <.t ,jurisdicção de seus
trjbunacs ju.liclarios ou administrativos, som quo, em tempo algum,l)}sSa a referida. companhia. reclamnr qualquer excepção
fundada em seus estatutos. cujas disposições não poderão servir de
base a qualquer r-eclamação concernente ,i execução das obras ou
servleoe H, que ollo;~ S8 rorcrem .
III

Pica clGIWudente de autorização do GOVC1'110 qualquer alteração
quo a companhia tenha de razor nos respectivos estatutos. 801'lhe-ha cassada a autorízação pal\1.. íunccíonar m:d{opublica si inf!'Íllgir esta clausula.
Executivo - i~1()7

ia

llM
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IV
Fica, entendido que a autorização é Jacta som prejuízo do
prlnclplo de achar-se a companhia sujeita ás dtsposições do direito
imclorial que regem as sociedades auonymns.
V

A tnírecção do qualquer das clausulas liV,l'a a qual não esteja
commlnaía pena especial será, punida com 1), multa de 1:080$ a
5: 000$ c, no 01130 de rcíneídonota., pela cassação da autonizacão
concedida pelo decreto em virtude do qual baixam (18 presentes
clausulas.
Rio de Jancíro, 15 de junho do 1007. - :Migttel Calmon dv. Pin
e Almeida.

Eu abaixo assígnado, traductor publico-e interprete commercíal
juramentado da praça do Rio de Janeiro, por nomeação da MOI'itíssíma Junta Commercial da Capital Federul :
Certifico pelo presente que me foi apresentado um documento
escrípto em idioma ínglez afim ele o traduztr papa, o vernáculo, o
que assim cumpri em razão do meu efficío e cuja traducção é a
seguinte:
TRADL:CÇÃO

Estado de Ma'ine - Certificado de orjraníaação da esccoceuena
Rai1way Ocmpanys - Companhia Estrada de Ferro sorocebene

Os abaixo assígnados, íuncctonai-los de uma corporação organizado. em Portland , no Estado de Maino, em uma assembléa dos
stgnataríos dos termcs de contracto para tal:fim devidamente convooada e realizada no escríptorío'da Co1']Jomtíon Trust Cornpany, na
cídade de Portland, na segunda-feira 28 de janeiro de i907, Anno
do Senhor, pelo presente certificamos o seguinte:
1, O nome da alludída corporação é Sorocohana Railway Company - Companhia Estrada de Ferro Sorocabana ,
2. Os fins da alludlda corporação são os seguintes:
a) Comprar ou adquh-ir por outra forma um arrendamento da
linha de Estrada de Ferro da, Soroeabana Railway, que actualmente
possue o Estado de S. Paulo, Estados Unidos do Brazil, e explorar
os termos e assumir as obrigações do referido arrendamento.
b) Na conformidade das leis em vigor na. Republica do Brazil e
mediante a licença. e o consentimento necessarlos dos poderes legislativos, govemamentaes, munícípaes ou outros na Republíca do
Brazil ou em qualpuer Estado do mesmo, locar. construir. comprar,
arrendar ou tomar em troca ou por outra forma adquirir e montar,
concertar. manter, melhorar, trabalhar e operar em qualquer
força motriz, caminhos de feri-o, vias férreas, linhas de tramways
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vias ferreas urbanas para transporte de passageiros, carga, malas
correto expressas c outras causas e adquirir, construir, possuir,
manter, trabalhar c operar linhas telegraphícas e telephonícas
para serem usadas em combinação com as alludídas estradas de
terro ou caminhos de forro c outras e ainda adquirir, construi!' e
possuir todas as chave s uecessartas e convenientes, linhas Iateraes,
gyradores, estações tormínaes, deposites, estações de carvão,
aguadas e outras estações, ofücínas de machínas, depositas de carga
e outras construcções e pertences necessaa-tos ou convenientes para
a boa c efücíente exploração das alludldas estradas ou vias federaes
de quasquer prolongamentos das mesmas e ramaes c adquirir de
modo legal direitos de estradas e terras para todos e quaesquer dos
alludídos fins, cruzar ou ligaI' com outras linhas férreas e arrendar
as suas linhas, direito de transporte ou outros ou qualquer desses
direitos a outras companhias e arrendar linhas ferreas, direito de
transporte ou outros de quaesquer companhias o para. todos ou
quaesquer dos aHudidos fins a companhia poderá celebrar e executar os contractos c concessões que entender, fica entendido eat}"etanlo quo esta companhia não construírã, adquirirá, traballHH'á nem operarà estradas ou vias férreas ou linhas telephonícas
OlI telegraphicas nem auxiltaru na acquislção, construeção, exploração ou operação das me mas nem occupar-se-ha de transportar
passageiros c carga ou outras cousas quaesquer no Estado de Maine
ou em qualquer outro Estado ou junisdicção a não ser quando e
onde fôr permittldo 1)01as leis dos mesmos Estados.
c) Dl'(~gD:r ou melhor.u- por outra 'forma portos c fazer e construlr desembarcadouros, pontes, molhes, ptarões o obras de portos
do qualquer sorte em qualquer parte do mundo o explorar em
qualquer pal'k\ mundo do D negocio ele conservação e exploração
de portos, 'obras de por-tos c cs nego cios de engenheiros contradantes o consu-uctores em tOLlO.3 o.:; seus ramos e ü~bl'ical', comp1'.11" vendei' e ncgocí.u- em matcrlaes de coustrncoão, forramontas o outros artigos.
d) Investigar, Pl'OJUi[l,;' o adquii-Ir pedreiras, minas, triturar,
c~üüidar, lavar, ponolrm-, trah:Jh<.'t.l' com machtulsmos, reduzir, extrnhír 1'0110;'1:1', beucâcír.r, amalgamar, preparar amostras, experiment..u\ mauipular, preparar Pfl,I'[I, o mcrca-lo, Iabricat-, comprar,
vender nogocta,r em iuctacs, minernes, substancias mínoraes e
productos do tod(), a cspeclo. Em geral. explorar em qualquer
parte do mundo o negocio de minas e comprar, vender. arrendar
e negociai' em terras, mi!11,1,S, direitos de mlneração e titulos de
toda a sorte.
c) Comprar, al'ründü.r ou receber e111 trcce., alugar ou adquírtr
por outra fOI'ma. bens moveis ou ímmovota, direitos, licenças ou
prívílegtos que a Companhio. possa, Julgar proprJO ou conveniente
11 qualquer dos fins do seu negocio e fa·zer, construir. montar, explorar, manter, molhorar, _gCl'ir, trabalhar, fiscalizar e superíntender quaesquor construcções, obras, caminhos, estradas, mínas,
jundições, linhas de tramwavs, nnuas férreas, reservatoríos, cursos
de agua aequeductos, pontes, fornes, serrarias, oütcínas de tríturação, obras hydraulicas, electrieas, Iabricas, armazens e outras
C'

(to
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-obras .e conveniencias que possam parecer dírecta ou Indh'eetatamente conducentes. a qualquer dos fins da companhia'e contríbuír suhsidiar ou de qualquer outra forma. auxiliar oU,tom~vr
.parte em qualquer- dessa:'> operações, sujeltandc-se sempre ás leis
edisposiçõe; governamentaes quando e onde necessarío for.
f}. üpportunamente pcdír-, comprar ou adquirir por cessão,
transferencia ou.por outro modo,.o exercer, explorar e gozar de'
.quaesquer, disposições. ordens, Iicenças, podcresv autorídades, ff!~
vares, concessões, direitos, ou privilegias que qualquer Governe ou
autoridade suprema, municipal oulooal.ou qualquer autoridade ou
-outra instituição publica possa possuir I decretar I fazer ou conceder "f}
pagar, auxilíar e contribuir para a exploração c execução dos mesmos e apropriar-se de quaesquer titules da companhia e acuvos
para lHgar O~ preços e. encargos e derpesas feita.~ com os 11).031110H.

g).: Comprar Ou adquirir por outra for-ma e explorar qq;:Ü(lU01>
negocio de. fubt-Ica ou outro que á companhia pareça capaz dB ser
oxplorac1o de modo conveniente em Iigação aos negocio, da C:)ID.panhía ou a seus üns ou que pareça susceptível det1,ugrnentar
directa ou índtrectamente o valor ou tornai' aproveítaveís qnaesquer dos bens ou direitos da, companhia c pagar pai' qualquer ,JB;';'
gocio que comprar ou adquirir por cst,~, rorma. acções do capit,.'l,!-.
acções ou outras obrigações da companhta.
h) Solicitai' ou comprar o adqun-ir por outr, fórmu patentes,
pi-ivileglos de invenção, favores, Iicenças, arrendamentos, concessões e similares, conferindo dírotto exclusivo ou não ou dírciso
Iimitudo de utilizar-se do qualquer segredo ou ontr,:t lnforrnaç'io
referente a qualquer invenção que possa pn.PCCOl' capaa de servir
a, qualquer dos flna da co.npanhia ou cuja aquisição possa traaeídirecta ou índírectamentc vantagens á eompauhln, e usar, exercer
e desenvolver ou dO),!, Iíccueas a ella rorcre.itcs e valol'ir.1tl'. (il)
qualqu-r outro modo os bens, direitos, interesses ou in:'ol'nnç'5;;13
quo adquü-ir pela fOL'B1a acima (1~s31'iJ.}t~1".
i) COmpr,Ll' ou adquir-ir por qualquer outra fôriln c to.nar,
possutr s ven.lcr. ceder, trtl,llsferir, hypothecar. c.upenhn-, dlstr-lQUÍl' c.imo dividendo ou dispor de qualquer outl'<1 fórmnde i),c(3cs
do capital-acções 0:1 dos titulas Ou outras obrig,tçõJi-\ ou tttulo. (l:)
divida de. qualquer outra comp.rnhi., ou cocporacão c lJl'omO':2l'
qualquer companhia cujos fins S3j;\,l11 no todo ou em pal'to elmilar.n
aos dosca companhia ou quo explore negocio susceptlvcl de ser exnlorado do modo a beneficiar ~Ucccta ou tudu-ect-smentc esta 0'>111.:9&.nhi,1" c cmquanto í'o~' possuldor., dess.is noções do c<1)ital~a:3çú}'J3
-8101'001' toJos 08 dteclios, potlCl'C';; o 1)rivil:::':::l8:) de nronl'ied:.l/c
ínelusive o direito de votar com as mesmas. "
~ ..
J) GJ,l';mtli' i?0i' iU?io do Gn'lDsSJ ou Dal' onL',l, fôr~nG. 011(1.';;";'mente de prtnclpal o jtH'JS f;'a.rantiü'J.'; 0:1 devidos com rcforcaci, <.1,

-titulo.;;, a,c(\Uc;, hypothcc.ii, onus, obrtgacõoe o títulos gal'a.ntilloi3 (lo
qualquer corporação ou do urna a:ttol'idi\de SU1)l'Bll10" munícíp.il,
local ou outra ou de pessoas quaesquer corpo-eas on não, e garantil' dívklendo . sobre a'~{}ões do capitat-acçãos do 'I ualq uor co 'pori1çio,
sempre (1110 for necessario ou conveniente aos negócios da ccmnanhia ou conducentes .a tn1"lel'~llle vantagens,
...
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h) Empregare negociar com díriheíros da companhíaque-eão

forem immedíatarnente precisos, em ohri'gàções'Úde modo .queopportunamente for determinado pela dtrectona.

I) Vender, arrendar ou dispor de iquatquer outra fórmadoJ>
bens e emprezas da companhia. ou de parte dos mesmos pelo preço
que a companhia entender e especialmente mediante acQÕes,delJen.fures, titulosou obrigações de qualquer out<racompanhia,:ClljoB
~h18 sejam no todo ou em parte semelhantes aos desta companhia.
'm) Pcrmíttir ou fazer com quo os bens Iegaes e ínteressesem
(iua1qnOl' negocio ou propriedades adquiridas, mstalladas ou explol'adas pela companlna fiquem ou sejam empregadasou registradas
no nomo ou explorados por qualquer íudivíduo ou por companhie,
c.h-angetrn ou outra consttturda ou 1)01' constituir, soja como iidei-·
eommissarras ou como agentes ou representantes da.ta companhia
o mediante os termos e condições que a dírectoría julgar de vantagem a esta companhia, e gerir GS negqcios ou chamar a si e geriI~
U3 negocias de qualquer corporação; jã adquirindo toda ou parte
das noções, títulos, debenturcs ou outras ollrigações da mesma, já
do outra ror.na, c exercer todos ou queesquer dos poderes dessa
(;{;.mpanhla ou os (lo possuldot-cs {lO acçõcs, títulosou deber.ttti'ef da
mC,SDUt.. e receber e distribuir como lucros ou a outro titulo; os·
di vídendos c juros dessas acções, títulos, delJerlttwes ou obrigações.
n) Obter o registro o reconhecimento da companhia em qualquer")Jalz estrangeiro e dealgum- IJCSSNtS nos mesmos, -de aeoôrdo COll1 asleis desses paízes estrangeiros, para, reprosentcrem esta companhia.
c .receberem por parte (essa, companhia quaesqner ínttmacõesidc
RCÇ:lic.s ou proce;:sos.
. ' . ',
o) Fnzeral'l'a:'j:;s pal"~ p:trtilbv, de lucros, ~ll1ii1o de ;Hnteresses.
cooperação, risco conjuncto, concessão reciproca, sociedade ou outra.
combinação com qualquer pessoa oucompttnhia que explore ou se
occupo ou esteja em via de explorar ou de se OCCUPM' -de negocio
ou transacçãs quo esta, companhia esteja, autorizada a trata~' ou
explorar ou íntercssar-so em negocio cu tmnsacoão que possa trazer
dirccta ou índu-cctamcuto proventos ,I, esta compauhla e tomar ouadqnirh: 1)01' quaiq HeI' outra. fôrma acções c obr-lgs.ções dessas compnnhías e vender, possuir , reemittu- com ou sem rarentias 'essas
acções e com ellas negociar do qualquer' onía-a tórma.
1') Fazer fusI~J cem qualquer oun-a cornpauhia, cujos fins sejam:
no todo ou em J?~L-tc símilurcs aos desta companhta.
) Fazer touros C quaesquer outras consas quo ~,ejétrn incidentes
ou conducentes Li obtenção dos fins acima.
.
i') Tomu- emprestado 0:1 L~yant rr dlnhelr.i, opportunamente,
(L, TIL, do que ti. directorJ» tln co.npanhiu ontonder-, inclusive emítttudo títulos .0:1 ontr..s óbrtgacõcs, oncrnndc todo\' ou pa'l'te das
proprtcdudcs e bens da. comnanhía, presentes ou futuros.
s) :'{,~dtt do quo se contêm :::ül'(Í interpretado como 'f1utü:l'iza-ndo
fOl'mac;Fo pelos presentes osta.t..utos,ÜIJ qualquer corporação bancarta ou de seguro ou qualquer baneo de tlcrosito ou companhia ou
corporneão destinada <1 aufcnr lucros do ernprestimo ou emprego
{lo dinheiros, ou .ccmpunhta deposítaría ou corporação .r0351ünao.:
qUCl.0SqUOi' dos poderes prohíbklos <li> corporações oI'ga:ül,[tchs -de·
i:.l,
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aceôrdo com O dispostO.no capitulo 47 dos estatutos (Reviscd.~Ul,M
tutesi do Estado de Mame e leY3 emendando 08 :pesmos ou add~tlvas'
destas. Bem assim. os negócios de construcção _0 exploração de
caminhos de ferro ou de auxilio para 11 construcçao dos mesmos e
de linhas e companhias telegraphícas OU telephonícas e companhias
de gaz e electrtcldade, Só serão explorados em paízes estrangeiros
e em Estados, terrítoríos e jurísdtcoões que não o Estado ele Maine,
e somente nos paízes estrangeiros, estados, tei-ritoríos e jurlsdicções
.
em que as leis dos mesmos o perrnítürem.
3. O capítal-accões desta companhia é dc $10.000.000 (dez
milhões de dollars), $2.000.000 (deus milhões de dollar.s} dos quace
constituem as aoções preferenclaes e $8.000.000 (oito milhões d13
dollars) as acções communs.
.
4. O capital pago, j,-~ em acções é nenhum.
5. O valor par das aoções é $100 (cem dollars] cada uma.
6. Os nomes e resídenclas dos possuidores e subscriptcres d,:,8
alludidas acções são os seguintes:
Ns. do acçõe e

Nomes e r caidenc ia s

Wat-ren N. Ako1'8, (Bastou, 1'1a88.)."".
W. F. crummett (Portland Maine) ..
Clarence E. Eaton (idem)
..
Char1es D. Fullerton (idem)
..
James E. Mauter (idem)
.
Braztl Company (Bastou, Mass)
..
Acções a subscrever e por emítür
.
TotaL

.

,2

2
2
2

cornmuns.
»
»
»
»
»

3
79.989
20.000 pl'efcl'cnciaB3.

100.000acções.

7. A alludida corporação é locaüzida em Portland, no-condado
de Oumberland,
8. O numero de d.Irectores é cinco e seus n011:I.CS são: \VUl'N3l1
N. Akers, James E. Mantei-, Clareuce E. Eatou, Charles D. Fulterton o W. F. Crummctt.
9. O nome do escrivão é Millard \V. Baldwln c a Sua residcnc.a
é Portland.

10. Os abaíxo-assígnados: Warren N. Akers é presidente, 0.'-";
abíxo-assígnados Jarnos g. Manter, thosoreíro c Warren N. Akers,
James E. Manter, Clarencc E. En,ton, Charles D. Fullerton o \V;
11'. grummett C mstítuem a maíorla da dírectorla da alludída corpo-

raçao,

Em testemunho do que asslgnamos o presentes neste dia. 28 d9
ja.neiro de 1901. - 1YarreJi N. A.hel"s, presidente. - J(l,íiwsls'.
111ante}', thesoureíro. - 1Va1"i'en N. Ahef'S. - Jantes E, Jlanter'.'-:
Clarenee E. Eoion . - Charlos D. Fuííertow, - 1V. J.l. Cywnm.cE,
maioria dos dírectores.
Estado de Malner--Conda.lo de cumberland.
Neste dia 28 de janeiro de 1907, pessoalmente comparecet1
"Varreu N. Akers, presidente, James {<1. Manter, thesoureiro,"0
Warron N. Akers, James. E. 'Manter, Clarencc E. Eaton, Ch~H'Ii3s
D, FuHerton c VV. F. Crumrnett, maioria da dlrcotoría da Sovoca-
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êana Rail'Way Company, e respectivamente juraram ser verdadeiroo
certificado precedente por elles assígnado.
Perante mim.-3iillard lV~ Bald'win, juiz de paz:
Estado de Maine - Ropartição do procurador geral, janeiro,
29, 1907.

Pelo presente certifico que examinei o certificado precedente e
que o mesmo se acha devidamente passado e de conformidade com
as leis da. Constituição do Esta,do.- "Van-en C. Philbrook, ajudante
do procurador.
Cumberland 88.- Registro de actos-c-Recebido em 30 de janeiro
de 1907,ás 8 horas e 30 minutos da manhã. Registrado no volume
34, paginas 164,
Attesto. - Franh L. Cla?'k, regístrador, por Annie H. eram,
escriptorio do registrador,
Cópia fiel do registro.
Attesto , -1i?"anh L. ·Cta.1'k, registrador. por Annie H. eram,
crtsepturarío do registrador.
Estado de Malne-e-Escrlptoi'Io do Secretario de Estado-e-Anguste,
janeiro 30 de 1907-Recebido e archivado neste dia. Registrado DO
volume 60 paginas, 85.
Attústo.- A. J. BrOtVH, secretario de Estado.
Estado de Jlaine

Escriptorio do Sscretarlo de Estada-Pelo prescntc cei tiflco quo
é cópia fiel (los registros desta ropar-

o documento alui anncxo
tição.

Em testemunho do que m uideí 8e:1<.1,1' o presente com o 8e110 do

~~stado.

Passado sob minha assignatum em Augusta, aos 30 dias de
janeiro do anno de Nosso Senhor, 1907, 13t o da Indepeudencía
dos Estados Unidos da Ameríca -.!l. J. BI'OtOlI, secretario de
gslado.
Estava o grande 130:10 do Estado de Malne, arüxado no certUi..

"Mo.
EstaJos Un'ídos da Amertca

c-.

Mín isteric de Estado

A- todos que a presente vírem, saudações, - Certifico que o
documento aqui annexo está soltado com o sello do Estado de Maine
e que-esse seno é merecedor de íutelra fé e credito.
Em testemunho do que, eu, Elihu Root, Secretario de Estado,
mandei sellar o presente com o sello Depaí'tment otstate e assígnar
'o meu nome pelo primeiro empregado do alludido Department na
eídade de Washlngton, aos 5 dias de fevereiro de IS07.-Elik'l'- Rcot,
Secretario de Estado, por Ohas Denby, primeiro empregado.
, . Estava o grande sello do Deparíanerü of stose dos Estados
Unidos da Amcrlca do Norte.
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N. 4.178-Recebi 5$00J.
Reconheço verdadeira a firma suvra deonas DeIiby. aóIislílâdo
Geral do Brazil em Nova York, aos 13 de fevereiro de 1907 •....'.:.

Gcwéia Leão, více-consul.

Estavam deus sellos do servíco consular do Bru,zil valendo 5$
{lévidanlcntc inutllizudo. Chancclla do alludído consulado,'
Reconheço verdadeira a assígnatura do Sr. Garcia Leão, Yíco~
00118'...11 em Nova York (sobre duas estampilhas do Govemo Fedcrul
valendo colleetívarnente 550 réis).
.
. Rio de Janelro, 3 de junho de 1007.-Pelo dírector geral
Gregorio Peceçueiro do Amaral.
'_.'
Chaneella da, Secretaria da s Relações do Braztl, duas estampilhas fcderaos valendo c illectívamente 3;';300, devidamente ínuttlizadas na Recebedoria do Thesouro.
.
Nada mais continha o referido documento que bem e fíelmente
verti do próprio original ao qual me reporto.
Em 1C do quo passei o presente quo sello com o 30110 do meu
offíclo e assigno nesta Cidade do Rio de Janeiro aos 3 dias de
junho de 1907.

Eu abaixo asslgnado, traductor publico o íntcrprote-commercial juramentado da, praça do Rio de Janeiro, por nomeação
da mcritisslma Junta Commercial da. C.1pital Feder-al :
Certifico, pelo presente, quo n10 foi apresentado um documento
escripto no idioma ínglcz atím de o traduzir para o vernáculo, o
que assím cumpri em razão do meu ,omeio, e cuja tráducção é a
seguinte:
TRADUCÇÃO

EstMutos da Bcr-ocabana Railway Oompany-c- Companhta
Estrada de Fer-rn Sor-ocabana

Al't. 1fi-Loca] prínc! pal de negocio c scllo:
O local principal de negocio o o cscriptorío da cornpanlua
no Es lado do Mjtne serão na cidade do Portlund o b se110
8cr(~ de forma circular com as palavras Sorocabon« RaUway COíJ1,pany (Companhia Estrada de Ferro sorceabaua) em redor da perípherin e as palavras e algartsmos lncorporateâ 1007 J1JainB (Ineorporada 1907 Maine), dentro,
Art. 2°.:....-Funccional·los:
Os funo ilcnuríos da companhia sopito: um presideute , um
1° více-prosidcute e os outros vlcc-prosídcntes quo" opport.unamcnte, íorern nomeados pela directurla, um thesourctro, um
seorctnrlo, um escrivão, uma. du-cctorta compostj üe cinco direetores o os funccionar.ios subordinados que a dírcctorla ou 11
commíssão executí va-opporturrunente nomear. Os acclonístns em
aSSGm bléa annual escolherão por escrutínío secreto dentro -si (t
d írectoría.
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Da alludida dircctoria o Estado de S. Paulo ter" o direito do
elegel' um membro. oomtando que o referido Estado possua no
mínímo L600 aeções da companhia.
Osaccionistas tambem nomearão o escrivão. A directoría na
auaprímeíca nssnnbléa, depois de eleita, escolherá dentre os quo,
a consütnlrcm. um presidente o um lo víca-presídeute, hem como
um tnesoureíro c um secretario. A dírectoría poderá. opportunaJrtente nomear outros více-presídontcs, mas, nenhum více-prosidente, a não ser o prímetro.precísa SOl' membro da dírootoría. O
eaci-lvão o o secretario prestarão cada mn da p0r sí o juramento de
bem e flolmcnto cumprirem os deveres de seus respectivos cargos.
Os cargos do vice-presidente e de secretario, o de thesoureiro e
scoretarío poderão SOl' oxorcídos pela, mesma. pessoa. Todos os
alludldos runccíonaríos exercerão os seus cargo.'; p01' espaço de um
auno ü dessa data em de.mte, até serem eleitos c qualificados os
seus successorcs, salvo eomtudo destituição em qualquer tempo

por voto da maioria, da dírectcna ou da commrssão executiva;
noc.m oxceptuados os funcclouarIos eleitos na assembléa dos
slgnataríos dos termos do contractos e na primeira assembléa da
dtrectoria, os quaes exercerão os seus cargos somente u.té a. 1)1'imeira assernbléa annunt c de então em dcante a,tô serem nomeados e qualificados os seus respectivos succossorcs.
AI't. Sc-c-Rcnuncln, de íunccíonartos:
qualquer dn-ector, membro da commtesãc executiva ou
íuncoíonano, pede renunciar o carg» mandando aviso POi' 08crípto {~ du-ectorla ou ao presidente ou ao secretaríc, e-sendo a sua
renuncia aeceita pela diroctoria ou pelo iunccíonarlo a quem-esse
aví.so de renuncia for entregue, seu cargo sora considerado. vago.
03 du-ectores ou membros da commissãc executiva que contínuarem, poderão deliberar não obstante qualquer vaga na directovia ou na commíssãc c todos os actos praticados pela dírectorla on pela commissão executiva serão válidos não obstante
quaosquor vleios 11<1 elcíção ou qualíücação desse dírector OH
membro da commíssão executiva.
Art. 4ê1-Vag,~s:
PÔê1e haver vagas nos cargos alludidos e estas serão 1)1'0enchidas pela, dtrectoria ou pela. commtssãc executíva c íJ,
pessos escolhida, pa.r,t preencher CSS<1 vaga exercerá as funcções
pelo rosto do tC;j1PO que fultar ao titlllar nomeado.
C ISO um fuucclcnar-io da companhia se ausento ou fique tempol'arjDJncnto impossibilitado do preencher suas funcções, a dírectol'ia. ou eommissão executiva poderá nomear pessoa papa _ficar
em seu jogar durauto essa ausenoia ou j mpcdímento. dando-lhe
todos o; poderes que tem CSi-:O fuuccioaario ou parte dellos, como
melhor entender,
Art. 5
dos directoros:
Os bons, transações o negocias da companhía serão geridos 1)01[1, dlreotoría, que cxercerü todos os poderes da com
panhía a não serem aq uolles quo 11, lei maneta exercer por IormadtQ-Poderes
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versa. Sem restr-lnglr de qualquer forma, por ínrerencta, r,}fc~
.rencia ou outra a generalidade do que fica OXPl'CSW acima, <1
dírectoria terá plenos c illimitados poderes para comprar bens ou
direitos e para celebrar os contractos quo 5ug~1' de vantagem para.
a companhia c fixa-l' o preço que a companhía devo pagar por esse
bens, direitos ou contractos e tera poderes, Igualmente. para, sem
o assentimento ou voto dos nccíonístas, vender, transrcrn- ou
dispor de qualquer outra, fórma de todos 011 quacsquer dos bem:
da companhia, emprestar dinheiro, emittir bonds, debentures
ou outros títulos garantidos da companhia c empenhar ou
vender 03 mesmos pelas quantias e ao; preços que entender
e hvpothecar, empenhar ou gravar por qualquer outra. forma. ou
bens moveis ou írnmovcís da companhia afim de garantir o pagamento do quaesquer desses bonds, deôenuires ououtros titulas garantidos ou dividas da companhia.
Art. (30 - Corurnissão executiva:
A dírectoría da companhia" mediante resolução votada por
uma maioria da mesma, poderá designar tres ou mais directores para constituir uma commíssão oxocutlva, commissão
essa q ue, excepção feita das rcstríoções contidas nessa resolução
ou opportunarnente em outras resoluções da dircotorla, terá {)
poderá exercer todos os poderes conferidos pelos presentes o statutos ou perrnittídos por lei á directoria para gestão das transacções
.O negocias da companhia, inclusive a faculdade de autorizar a
fixação do se110 da companhia em todos 03 documentos que disto
precisem. A commíssão executiva escolherá um presidente dentre
os seus membros.
Art. 7°-Delegaqão de poderes de dírectorcs.
A dírectoría poderá opportunamento delegar "qualquer
dos seus poderes a commíssõcs, procuradores ou agentes, sujeitos
<.t quaesquer regulamentos impostos pela dircctoria ou pela
commíssão delegada.
Art•. 8°-QuM'um de dírectores e da commíssão executivaTres dírectores e dons membros da oommiesão executiva,
constituirão em qualquer caso qUOi'tt1n para trata,r de negocies.
Art. 9" - Actas:
A dírectoría mandará la..vrar actas dos assurnptos de que
tl'atar, bem como dos tratados pela commíssão executiva e do..:
accíonístas, em assemblõas geraes e em outra qualquer occasíão ; sempre que o exigirem os aeclonístas, apresentara uma,
-exposícão do actívo e do passívo da corporação e da situação dos
seus negocíos.
Art. 10- Attrfbulções de presidentes:
O presidente será o principal funccíonarío executivo da."
companhia, presídírã a todas as assembléas da dlrectoría 0, dos
accíonístas e desempenhnrã todos os deveres, paI' lei impostos 'ao
presidente de uma companhia.
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Art. 11 - Attrtbuíções dos vice-presidentes:
O l° vice-presidente terâ todos os poderes e rlasempanharã
"todas as íuncçõos do presidente em sua ausencia ou quando
estiver impossibilitado de agir, e terá. mais os poderes e desempenhará as í'UDCÇÕCS que lhe forem opportunamente conterídas ou impostas pela dírectoría ou pela commíssão executiva.
Na.au.s encia do presidente e do lo vice-presidente, de uma reunião
da dírectoría ou de accíonístas, peder-se-ha escolher unia pessoa
para presidir a essa reunião. Todos os outros vice-presidentes,
excepto o primeiro vies-presídente, terão Só mente 03 poderes e
desempentiarão as funcções que lhes forem oppartunamente confe-}'1(1as ou impostas pela director ía ou pela commissão executiva.
Art. 12 - Attr-íbniçõcs do escrivão:
O escr-ivão terá um cartorío no Estado de :\Iaine e prestará
urarnento de fielmente desempenhar os deveres de seu cargo
'J?afôrma da, lei. Registrará todos os votos e deliberações dos
accíonístas da .con.panhía e eserípturara um registro de todos os
instrumentos e papeis que seja necessarío registrar no sou cartorío
e desempenhara todas as íuncções que lhe mandar o presidente, a
dírectoría ou a commíssão executiva. Na auseucía do escrivão de
uma assembléa de accíonlstas, poder-se-há nomear um escrivão
'tomporario para a assembléa ,
Art. 13 - Attribuiçõos do secretario:
O secretarío sorã o escn vão ex~J/fiC'io dos directores da.
-commíssão executiva e nessa qualidade escrípturara as actas
de todas as assembléas da dírcctorta e de todas as commissões,
dará e expedirá todos os avisos aos acolonístas, aos directores e á3
.cómmíssõee da corporação.
.
Prestará juramcnto de desempenhar fielmente seus deveres.
Terá sob sua guarda o 80110 da companhia e juntamente com
o escrivão será o guarda. de todos os registros o archi vos da companhia e exercerá todos 03 encargos incidentes a seu cargo ou que
lhe forem attrtbuido i pela directoria. ou pela commíssão executiva.
Quando ausente o secretario de qualquer assembléa da dírectoría
-ou da commissão executiva, poder-se-na nomear um secretario
tcmporarío para a assembléa .
. Art. 14- Attribuições do thesoureiro:
O tbesoureiro, sob a direcção do presidente e do vicepresidente, t.erá a seu cargo os negocíos financeiros da companhía e terá sob sua guarda os dinheiros e títulos garantidos do
mesmo, excepto sua fiança, que será guardada pelo presidente.
Elle esorípturarã ou mandará esorípturar' as contas da 00111panhía em Iívros adequados, nos quaes cada transação será. cuidadósamente lançada; desempenhará todas as mais a,ttl'ibuições
·l),fl.'cctas especialmente a seu cargo ou que lhe forem impostas pela
-dírectoría- ou pela commíssão executiva. O thesoureíro dará fiança.
para o fiel cumprimento de seus deveres, da fôrma, do valor o
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com as garantias que.« .díreotoría ou a commíssão exeeutíva
determinal'em.
Art. 15- Assembléa annual de accíonistas:
AassemMéa .annual de accíonístaapara eleger funecionarios e tl'ataT-dos outros negocias que devidamente forem, sub-

mettídos {L assembléa realízar-se-ha, 'em hora marcada no
aviso rla assombléa na segunda torça-feira de' fevereiro de cada
armo, 110 oscrlptorío principal da companbta.vem Maíue, excepto á
do anno de 1907, que terá logar a 31 de janeiro.

Caso a assemblea annual não sea devidamente convocada-c
realtzada, [I, directorta oonvocará uma assemblea especíal vem
Iogar o paTa os fins da assembléa annual e todas as resoluções
dessa asscmblca especial, terão ar mesma força e eífcíto a assemH'(1, annual,
Art. lG - Assembléa especial de accíonístas:
As assembléas ospeoíacs de acclonístas serão convocadas pelo
secretario, sempre que a direotoría ou o :presidentoassim.o
ordenarem, ou por convite escrípto de acóionístas que .possuírem nunca' nlC110S de um quinto do oapítal-accões emittido
e 'ri ,receber .
Art. 17 - Quon.on de aecionistas:
Em toU<'1 a assembléa de aeeíonístas deverão acbar-se 1'0prcscntados pessoalmente ou por procuração aecíonístas 'possuindo no minímo 51 o do, írnportancía total das acçõcs do
capital-acções, então cmitüdo c a receber, para constituirem
guor'tOn,por6nl, em numero Inferior 'àquellc poderá opportunamonto ser adiada <)" asscmbléa ,
A('t. 18 - Aviso de assombíeas do aocíonístas:
8e1'1.1 'dado aviso de todas D,S assembléas de aecíonlstas pelo
secretario -pclo Correio, OJ mandando entregar a cada accíoniata 1O dias no mínimo antes do dia fixado para a, assemblêa,
um aviso designando Ui hora e o local marcados para a assembléa
e a naturezageral do nego-ío que se pretende tentar. o avíso
expedido por essa forme, scra enviado t), cadn.Voccionistapara o
ultimo endereço que este deu ao socrctano; c todos os accícnístas
serão eonaidorudos, para todos os ell'ci.tos, como havendo recebido
em tempo o aviso da assombl-a si estiverem presentes ou representados por Pl'OC1.11'[l,çào nossa nssembléa ou si devolverem o
aviso antes ou depois da mesma aascmbl:a.
Art. 10- As.s'on1't'l(irt de .dírcctot'es.
As asscmbléas c'cgularos da-díroetovía serão realizadas I~{l.S
oceasíõcs C nos JOC8iOS -que (I, dlrectorla .dctcrmtnarc mão sora nocessru-ío daravíso dessas assembléas.
As·fl"ssemb16as 'ospoci&csda, díareetoría serKo:convQcD,das. pelo
scerctacío eempre-quo.o .presídente, 1o vice-presidente ou a maíeria dos díreetorcs assim O'exigirem .e serão ·expedülos avisos COlJ,vententes dessas assembl(<1s,mas o 'que for deliberado pela .matorta
J
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da dírectoría em qualquer reunião será válido, ainda que haJ,t
vicio- no aviso dado para essa reunião.
Art. 20 - Assembleas da comrníssão executiva:
.
As assembléas regulares da commíssão executiva serão realízadas nas épocas e nos Iocaes quo a commíssão determinar e não
será. neces.arto dur aviso dessas reuniões.
As assembléas especíaes da commíssão executiva, serào couvecadaa pelo, secretario sempre que o presidente, da commí-são
executiva ou a maíorta dos seus membros assim o exigirem e
dar-se.na aviso conveniente dessas assembléas, porém, à acto da.
maioria da com missão executiva em qualquer reunião será vãlido,
ainda que haja vicio na expedição desse aviso.
ArO. 21 - Votação:
Em todas as assembléas de accionlstas, cada. accíonísta registrado terá' direito a. um vote por aeção, regtstrado em seu
nome. Em C,:hSO do morte de qualquer acelonísta os 88tH representantes pessoaos poderão votar. Caso um accíonista sejo, menor',

idiota ou.D;(fectado das faculdades mentaes, o sou tutor-poderá votar.
Qualquer pessoa' com direito a votos em uma assembléa-poderã
Yota~'

por proeuracã« passada. nunca mais de 30 dias antes do

a-scmblea ter Iogm- ; assa procuração devet'ã ser archtvada com '-1

escr-ivão on c em o escrivão temporano ,
Essa procui-oção não SOT'iL válida depois de SOl' a'.lií'tda ünalmeato
essa assembléa .
Art. :22 - CapiM:J o acçõcs :
O capítal-acções da compauhia sera $lO.QOÚ. OJO (dei 'iúi1hQ~s
do do11a1':3), dividido om 100.000 (cem mil) acçõos do valor de $100
( com dollars ) cada uma, 20.000 das quae í no 'Valor. par ue :
$2.000.000 (<10'.13 mílbõe , de dollars ) serão acçõcs prcferencíaes,
o 80.000 (oitenta míl) acções naImpot-taneia ao par dÜ'$8.0ao.Ooo
(oito milhões do doltars) constituirão acÇÕCJ ccmmuns ou ordí-

nartas.

.

Os possuidores do acções prefcrenclaa terão direlto a um d.vídonde prejercncíal não cumulativo de 4~ % sobre as [~CÇÔ0S (FI;}
possuu'ern.contormc ric s ulteriormente disposto, o terão o dil\litO-:depois quo os pO.':'SUUOl'0S do acçõos commuus tiverem recebido em
qnaí juer anuo de caleudario o dividendo ou dividendos (t t8,:·:a
de % ao anuo - a receber um dlvidendc aldiclonal ou.divíde.idos
;:\, taxu, 0:1 taxas que perft.\c-,nn a quanti,Q, tot . ti em dmneíro pD"ga U1J
dividendos addícíoines aos pc-sntdorcs de a' ÇÕC,3 prcrorcncíucs nesse
anuo exactnmente igual á quantia tJt<11 paga em diviJond):-j a.Jdic',oIlD,OS aos pOS.':;UldOl'':S do acções com muns no mesmo anuo.
A expressão dividendos addiclonaes, conforme se acha aqui
o nprogndn quer dizer CJHaI:;plCl' dlvidando ou dividendos do lucr..s
alem ele um dividendo à taxa, d~ lj % ao an110. j\ directortn poIcrã
decíurar dlv idendo : sobre accões oi-djnat-Ia» em um anno do calendaria somente si um dlvidendo ou divtdondos sobro acçõospl'ofel'onchtC,j houver sido previamcntcvdeclarado prl,l';), o mesmo anuo,
montando a. uma p<u'ta proporcional dos allu-lidcs 4 % l de COJ1:lOl'é
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midade com

11

parte do mesmo anno que houver decorrido na;

cccasíào'fixada para o pagamento desses dívídeudos respectivamente

sobre as acções eommuns e os directores serão de opinião, eertíft-

~ada p01' uma declaração dos mesmos em sua resolução declarando
o di vídeudo sobre as acções cornmuns !lua um dividendo ulterior

elevando os dividendos sobre as acçoes preíerencíaes aos referidos 4 % para aquollo anno csut devidamente gara.ntida pelas
entradas presentes e estimadas da renda durante o mesmo anno ,
De outra fôrma, porém, não será deelarado neuhum dividendo sobre
acções ordinarias em qualquer anno do calcndarío, a menos quo um
dividendo on dividendos montando nos ditos 4 % haja sido préviamonte declarado sobro as acções prcícrcncíaes, conforme ücou dito
acima.
Serão declarados di.. . ídendos fóra dos lucros Jíquídos acournulados da companhia em cada anuo somente quando a directoria á
sua díscreeão assim o determinar c nenhum accionista, quer de
acções prerercncíaos, quer de ordínarías rtera direito a dividendos
em um anno a não SOl' tirado dos lucros liquidas da companhia e
quando forem declarados pela dírectoría, não obstante qualquer
causa em contrario contida no presente acto , Os possuidores de
acções preferenciaos terão o mesmo direito de voto que os possuídores de acçõcs communs ou ordinarías o no caso de liquidação ou
dissolução ou liquidação vol untaria ou não da companhia ou no
caso de SOl' distribuído o seu actívo depois de pagas as suas dividas
terão direito a uma prcferencia até o valor par das acçõos preícrencíacs quo possuírem. Os direitos dos possuidores de acções
cornmuns serão sujeitos aos direitos do prioridade elos possuidores
das acções preíercucíaes conforme fica, declarado nos estatutos da.
companhia.
Art. 23 - Emissão de acçõos prefcrencta.es :
No caso de serem emittídas eórnento 10.000 das acçõcs
'Rl'efcrencias perfazendo ao par a quantia de $t.OOO.OOO (um
milhão de doüars ) na época ou mais Ou menos na. época da
organização da companhia, os possuidores das acções profer-enciaes
emítüdas proporcionalmente aos numeres das acções preferonciaes
já emtttldas e ])01' elles possuída terão o direito do sul screver c
pagar pela~ restantes acçõcs preferenoíaes o sou valor ao par,
quando ernittidas, c antes do serem essasacçãcsrestantes offerccídas
ao publico.
Art. 2, - Certifrcado do títulos :
Cada aecíontsta te,rá direito a um certificado especificando
o numero e a espécie das acções que possuir, e cada ccrtificado será sellado com o so110 commun da companhia e será.
asslguado pelo presidente ou por um vice-presidente e o thcsóuretro ou um ajudante de tuesoureíro. Nenhum director assígnarã
formulas em branco e deíxal-as-ha p:.wa serem usadas por outros,
nem asslgnal-as-ha sem conhecer do direito apparente das pessoas
para quem são ellas emrttídas. Caso um certificado se perca ou
fique dostmído, poderá se1' emittido outro novo em seu lagar

ACTOS DO PODER EXF.cUTIVO

!l6i

depois do provada de modo cabal a perda ou dcatruíção daquoUo
c mediante a índernnização que a directoria ou a comnrissão
executiva cxígírcm,
Al't. 23 - 'I'ransferencias do tit~tlos :
Poderão SOl' c~didas accõcs do capítal-acçõcs em qualquer
fempo pelos possuidores das mosm~s ou por seus representantos legues por ínetrumcnto oscrlpto por ellos assignado e
a companhia terá o dever, por SOUS íunccíonaríos ou por sou
n.ge!1to de t1'<1nsferencia, de transf~l'il' nos livros da companhiaacçocs, sempre quo estas forom cedidas, por um instrumento csc1'ÍJ2.to entregue â conipmhia com CCl'~iflc).do representando as
aeçoes ccdídas e a enllttn' um novo ccrtiâcado no nome do cessíonarío de accôrdo com essa cessão o não será. preciso procuração
alguma para autorizar ess ~ transferoncia. A companhia não será
obrigada a tomar conhecimento nem a reconhecer qualquer deposito, onus ou eqüidade affeçtanelo qualquer (las acçõcs do capitalacçõcs ou H, reconhecer qualquer pessoa. como tendo um interesse
nessas acções a não ser a pessoa on pessoas cujo nome ou nomes
ftgura.rn nos Itvros da companhia como possutdcc ou possuidores
Iegaos das mesmas.
Art. 26 - Wara-ants de acções ao portador:
1. A companhia ao ser-lho entregue o certificado de acções
ordinaa-ías ou prefcrenclaes Integralizadas ou ele aceões com a
respectiva transferencía do thesourctro da companhia emtttirã
paro. cada acção neste especificada um warrant .dnndo direito ao
portr dor dessa acção e csüpulando por meio de coupons ou outro
qualquer o pngamcrrto dos dividendos futuros sobre a acção,
2. As aoçõcs especificadas no certíflcado assim passado serão
opportnnamentc transferidas ao thcsouecu-o da companhia, 11a
ocoasíão, corno depositaria dos warrants de acções e desta occasião
em doantc não serão transferidas o não dar-se-há certíücado algum
sobre etlas a não se, de accôrdo com o que flca disposto no
presente.
, 3. O warrunt porlcra SOl' escrípto nos idiomas inglez ou rrancez e scr{t soltado com se110 commum da compauuía c assígnado
pelo presidente ou por um vice-presidente o pelo secretario ou
POI' U 111 ajudante do secretario ou por outra pessoa qualquer no-

meada em lagar do secretario pelos dn-cctorcs o somente uma

ncçãc sera especificada em cada, warr-ant.
4. Si um warrant ou coupon 'ficar rasgado ou estragado os
dil'ectores'poderão cancellal-o o emrttír outro novo em seu logar.
5. Os dlrectores poderão, mediante p1'0Va a contendo dos
mesmos do se haver perdido ou destruido um warrant ou COUP011
e mediante o pagamento da índemnização que julgarem conveniente, rnga ü, companhia, emíttír um outro coupon ou warrant
em seu logar.

6. A companhia ter{t o direito do reconhecer o portador de-

um warrant ou de um coupon como tendo um direito absoluto

sobre [\, acção ou o dividendo nellos especificados.
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7. O portadol' de um warrant ao deposttal-o no cscriptori,o
da companhia QUem qualquer outro local quo a companhia determinar. nunca menos de tres dias antes da assembléa da CQm~
panhla receberá um cartão ou procuração autorizando-o a compa,
recer c' votur- e exercer os,direitos de membro nessa, assembléa
.oom respeito â aeção ou aeçõcs pelas quaos o warrant ou warl'ants íoram depositados e depois da assembléa o warrant 011
warrants serão devolvidos a elle ou ao portado» do cartão 'ou da
procuração contra. restituição do mesmo. }<; quanto a todas' as
acções espccíâcadas em qualquer 'warrant que não houverem sido
(lepositaclas por essa fôrma, o thesourciro compnreeora e votar<:~
e exercení os direitos de socío do modo que elle c o presidente
da companhia combínarem,
- 8; Si opOl,tador elo um warrant rcsgutal-o e cxigír, de
.accôrdo COl,U o que prescreverem os dlrcctores, que soja, registrado como acclontstn ou membro com respeito ú aeção especíü.
cada nelle, a companhia transf'erh'[t para seu nome uma. das
cspccíes de acções ospecíücadas no ccrtlflcado de accões ortgtnariam ente entregues e emitüra um novo certificado para as
mesmas.
a. A companhia podcra nomear agentes em Paris ou alhures
com amplos poderes e autorldadc papel, fazerem todos o.~ actos
nccessaríoa para a evccucão c OOSOI'VrIJllcía do que fica. dctcrrni·.
nado noproseuto com respeito a warrautos de acções e para ínvestil' os possuidores desses warrants com OH direitos e íntcressoa
aqui específtcados.
Art. 27-Avisos:
Todas as acções do oapital-accões do sta coiupanh!a são omit:jldas e accoitas, flcan.lo üXp1'8S.3!1tUOnto entendido quo não tl'V,l'ftO 1'''2.'3ponsabilidade por parte dos incorporado.cs, organixadorcs e promotores c desta companhia ou de qualquer delles, SO~) o tJ1'0to:d:o
de úcurem 011e8 em relação flducíur-ia com a, mesma ou sob o r»-ctexto de haverem cjtoa üxa lo o preço ',I, pa.gar por e,::;tt companhia por q LUl,O,':FjUel' bens comprados por alta, ou no C<'1..S0 deBto,
compauhia não ter du-cctorla íudepe.xlente ; e nenhuma. rcsponsabtlldade C:tb,H',Í" L\'~)S Incorporadores, orgauizn-lores c pl'Jl11()i~ore.:
desta, companhia. 0-:'1 <~ TEÜ(tL18l' dclles rosultauta OU de qualquce
sorte críunda cL~ venda o tl'ansfcrencia do uma dessas pl'oIJrL3o

dades p:1.1'a ("t, companhia.
.
E em geral, flea entendido c COnCOl'-18,to 'UI") todos os dil'cct':)l'e3

e <1ccionbt';,s pr.i.entes ' G fut!ll'o:~ desta compsuhíi ncceitarão cc.no
cecettam agor., os termos, ooutljcõcs c etrcumstaucías em as qU8.0S
qualquer propriedade f 01' ou puder S81' comprada ou ad.qulrltla
llcla coiupanhin contermo fica dito acima"

Art ..'28-1~mc~HL"s dos estatutos :
Os lFü.'Jcnt:2s est.uutos p.xlerão SJl' omOnd<10.08, alterados ou
l'ojcltD,dos por voto dos scctontstss rcprosontand o no mínimo 51 %

do capital-acçõ.is emítudo o

<1

receber em urna assenrbléa annuat
CODYOCJ,c1Ll,. para CS8e 11m,

ou em assembléa espec.a! devidamente
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salvo o disposto com r(~!ação Ú. eleição de um dircctOl' pelo Estado
de S. Paulo, que não poderá SOl' alterado, emendado ou rescindido
sem o consentimento do referido Estado.

Eu, Robert R. Cosgrove, secretario da sorocaban« Railway

Oornpany, corporação de Maine, pelo presente certifico- que Q.-c1o~
aumento cscrípto aqui annexo, que se pretende ser uma copla.origínal dos estatutos: orlglnaes da So?ocabana Rail'l.oftll COiiiiJ{f'ty,
approvados na aesembléa do organização da alludtda ç.()nlpan:t1i~,
qelebl'a,dai aQS f48 ~0 .janelro de 1007, é, cópia :fj.el e a,u:tb,(wti<1';\ das

palavrcs. e a1g1wisIUo3 dos, neferidos estatutos onígínaes, o que Q:~~fl.

certifico,
_ .'
Em testemunho do quo assignci o presente ceréiâcado, que
sellel com o sello da aüudida corporação em Bostou, Massachusetes,
R:ltados Unidos da, Amoríea, aos 13 dias de fevereíro de 1907,-Asslgnado : Robert E. Cosg)'Oj)e, secretario.
gstav~t o 8c!10 da sovocooano Railway Gompany.
ESÍlldQ de i\{assachusotts.
Suffolk-ss ,
Aos 1:3 dias do mez de fevereiro de 1007, pess ialmeute C0i11pareceu Robert E. Cosgrove , do mim pessoalmente conhecido e que
quo sei SOl' devidamente qualificado e agindo como seeretarío ínterlno da Scrocabana Railway Company o qual devidamente jul'OU ser vcrdadeíro o coi-tifíeado supra por elle ürmado em minha
presença.
Assigmd.o: St'ephe-n E. YOHn[l.
Se110' do tabellíúo publico stcpne.i E. YOUJlg.
Reconheço verdadeira a assiguatura de Stcpheu Jij. Young; notaa-io publico neste Estado de Massachusetts o para constar-.ónde
ccnvter, a. pedido- do mesmo, passei o presente, quo vae por mim
sellado e assígnado com o sello deste Vice-Consulado do Bl'<1zil
em Boston aos 14 de fevereiro tio 1907.-Jayme JIacltayde .r1tmo,~da:,
vlce-consul ,
Est<1va.m duas estampilhas consulares valendo 5i-) dcvldarnenta
Inuttltzadas.
Chancel!a elo ulludlIo vtca-coneulado.
Colh1.das ao documento duas estarnpílhas rederaes valendo colIectí vamen te 4$5-:)0, inutilizadas na Rceebedoría do Thesoul'o.R.e,.
nhcço verdadeiro a assiguatnra, do SI'. Jayme JJaclG1yde Almcída,
vlce-consul em B.)stoo, 8001'0 duas estampilhas federaos valendo
cotlectívamcnte 5:50 réis. Rio de Janeiro, 3 de junho de 1907.-Pelo
dír-eotoi- gOl';).;l (asslguado) Grcçorio Pcceçueiro do llmal'alo
Ch(l"twella dv; Secretaria. do Exterior do nrazíí •
Nada, mais continha. 0:1 declarava o referido documento, que
fie.mente verti do proprío original, ao qU<11 mo reporte.
Em fé do que passei o presente quo se110 com a sello do meu
ameia c assigno nesta cidade do Rio do Janeiro aos 3 de junho
de 1907.
Rio de Janeiro, 3 de j unho, de lS07._}[anoeZ ele JlaUos Fonseca ..
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DECRETO N. 6525-

DE

15

DE JUNHO DE

1007

Reol'ganiza o Comm ísaar ía do Geral da Armada

o presidente da Repubtien dos Estados Unidos do Brazü,
usando da autorização contida no art , 19, n , 13, da lei n. 1617, de
SO'de dezembro de 1906, resolve approvar e mandar executar o
regulamento que n, este acompanha. assignado pelo contra-almlrante Ministro de Estado dos Negocios da Marinha, reorganizando

o oommissaríado Geral da Armada, o qual passa a denominar-se
Depositas Navaes ; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 15 de junho de 1907, 19° da Republíoa ,
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Alexandrino Faria de Alencar.

Begulau1e11.to para os Depositos Navaes, ap~
provado pelo decreto n. 6ü~~.' desta (lata
CAPITULO I
ORGANIZAÇÃO

AI't. 1.0 Os depositas navaes são repartições destinadas á arrecadação, classiftcação e üscatízação do material adquirido para
supprimento dos navios, corpos e estabelecimentos navaes ; realtzando-se a acqiusição por meio de encommendas dírectamente
feitas pelo Ministro ou por meio de preferencias feitas em conselhos
de compras, ou por compras directás ou per ajustes no mercado
nos casos urgentes ou de pequenos supprímentos,
§ 1.0 No Rio de Janeiro o Deposito Naval directamente subordinado ao Ministro da Marinha, se comporá do almoxarifado do arsenal e dos depositas do Commissariado Geral da Armada e do trem
bellico e constara de tres secções.
§ 2. o Nos Estados do Pará e Matto orosso constituirão os depositas navaes os almoxarifados dos respectivos arsenaes, constando
cada um de uma so secção.
Art. 2. o A' 1 secção do deposito do Rio de Janeiro compete:
§ L o O recebimento, classificação, conservação, fornecimento e
üsoalízação do material adquirido para supprímento das oütcínas
<lo arsenal.
§ 2. 0 A.escripturação da receita e despeza do referido material,
bem como a verificação deste, por quantidade, e qualidade no acto
de seu reoebimento e dístrlbuíção .
§ 3. o A satisfação das requisições feitas pelas drrectorías do ar..
senal, de conformidade com as disposições do presente regulamento
o mediante previa autorização do respectivo inspector lançada na
propria requísíção .
(lo
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Art. 3.° A' e- secção compete:
§ 1.° A arrecadação, conservação, distribuição e fiscalização do
material destinado aos navios, corpos e estabelecimentos navaes,
§ 2. ° A escrípturação da receita e despesa do mesmo material,
verificando a sua qualidade e quantidade no aoto do recebimento e
distribuição.
§ 3.° A satisfação das requisições dos navios c corpos, de conformidade com o estabelecido no presente regulamento e mediante
prév!a. ,!tutorização do ínspector do Fazenda lançada na propría
. reqms1çao.
Art. 4.° A' sasecção compete:
§ 1. c A arrecadação, classificação e distribuição da artilharia,
munições de guerra, armas portateis e outros artigos da mesma
natureza.
§ 2.' A escrípturação da receita e despeza do referido material,
bem como a veríâcação por quantidades e qualidades, no acto dê
seu recebimento e distribuição aos navios, corpos e estabelecimentos
navaes.
Art. 5. o Nos Estados do Pal'(Í 8 Matto G1>0880 os deposítos navaes serão constituídos pelos respectivos almoxarifados, com os encargos prescriptos nos arts. 2°, 30 e 4°.
Art, Q,O Nos Estados em quo não houver arsenaes poderão ser
estabelecidos pequenos deposites a cargo dos rcspecü vos patrõesmõres,
§). o A arrecadação. classificação, distribuição do material e
sua sacrlptnração será feib. de accôrdo com as prescrípções do
presente regulamento,
CAPITULO I!
PESSOAL

Art. 7.° O pessoal do deposito do Rio de Janeiro SCl'Ú o seguinte:
Um director, oflleial superior da f Letiva ou reformado,
Um sub-dlrectot-, offlcíal superior da acttva ou reformado.
Um auxiliar, otâcial subalterno.
Tres encarregados, capítães de corveta ou capitães-tenentes

commíssaríos, um

pa~'a

cada secção.

Um despachante.
Seis fieis, sendo tres de la classe.
Um patrão, dez remadores, dons guardas de policia e dezoito
serventes.
Art. 8.' Os depositos dos Estados do Pará e Matto Grosso terão,
cada um delles, o seguinte pessoal:
Um encarregado, capitão de corveta ou capítão-tenente commíssario.
Um fiel de P. ou 21.\ classe.
Tres serventes.
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Art. 9.° Ao director do depositodoRlodeJaneíro compete:
§~'1. Assistir ao, ~ec8bimento do', material' comprad.(),)"<:i~eri,do
proc'edàt' ue)'s~ ?CCaslao,' ao~ necessanos.esames para 'VerlficaC;,ao 'doeen. neso" qualidàde c quantidade.
,
'
Q

§- 2.°

Requísltar a presença doa.perítos para os recebímentos

.OU. os exumes aos gabinetes de vcríflcação do arsenal ou dó

-analy.ses do Hospital de Marinha dosta Capital.
§

3; o Fazer retirar os artigos rejeitados, lavrando o compe-

,tí3utotcr'mo; c stbstituil-os por outros, com' promptídão, a' contonto dos peritos.
§ 4.° Colher informações sobre" as, melhores' ürmns. commerc,iaes:3.í .ouvír:

. . §,:5.~ Provldeaciar sobre os ajustes pr-évios. para. os pequenos
.supprtmeatos, dirigindo -memorosuia a mais de uma nrma. COlUmerciaUdonoa;,,13ffi' que se rnarcara o dia, c hora'para,a-a~ll?;esen
tacão .dus propostas, quo serão abertas na" mesma oecasíãó.: bem
.oomo. sobroas compras directas em casos urgentes ou tratandó-se
de artigos de pequeno valor ou de represeutocãc exclusiva.
§,G.o Fiscalizar- as sahidas dos gcneros suppuídos aos navios,
.corpos o estabelecimentos navaes, providenciando no sentido de
ser esse serviço realízado com u. maior -promptídâo c regularídade.
§ 7. o A..!.ttol'izar as entregas dos artigos pedidos de accôrdo
com as disposições <10 presente rogulameuto,
_
§ 8. o Investigar as causas da. deterioração do material' que
ao deposito for entregue, por ínutll ou SJm servontía, dando: parto
ao ::\Iinisti'o, quando reconhecer (PC a ínuttlização é dévlda a
descuida dos responsaveis.
§ 9. 0 Autorizar o embarque do matorial que, por orderndo
1üdstro, tiV81' de 801' rerncttido aos navios o estabelecimentos
navaes nos Estados.
§ 10. Inspecctonai- os serviços a cargo do deposito o saaes~l"'í
--ptUl'i1ção.
§ 11. Velar pelu tlel cxecuç'ío do presente regnjamento.
§ 12. DL;tl'ihuiL' o pessoal p:Jà.5 secções, conforme as o iigencjas

do serviço.
§ 13". Reqnisitar a: providencias do Ministro quê forem r::"B.clsas p!1l'i1 o bom runccíonamento do deposito.
§ 14. Conununicar ínnncdíatameute .ao Ministro qualquer
rreculai'Idade, transgressão ou fraude que reconhecer, â.flm de
serem rcsponsauíhzados c punidos os culpados.
,.
§ 15. Apro ientar ::1,:) Ministro, annuaímcnte, .até o fim (le
lev01'cil'o, um rolatorío clrcumstancíado da marcha do serviço
do deposito, noianno anterior, indicando quacsquor medida-i que
rorem precisas pa,ra melhorai- o serviço.
§ lõ , Despachar os podidos que devam ser satisfeitos úlll
virtude de contractos prevícm-nto asslgnados na reparí.içào
competente.
§ 17. Archlvar todas as cópias de contractos que . Ilie 'forem
remetüdas pelo Ministro ou pela' Dírectoría Geral" de' Co:ntabi~
üdade,
í
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A,'t. 10. Ao, sub-dtrectoi- cumpre coadjuvar o director em
todas as suas obrigações e substituíl-o em suas faltas e lmpedimentos.
Art. 11. Aos auxilíares compete o desempenho de todos osserviços regulamentares quo lhos forem c1istribuidos-oudetermínados pelo director.
Art. 12. Aos encarregados do deposito co.npete :
§ l.oZaLt.r os interesses da Fazendn. Nacional como .responsl1veL3-pelos artigosexi-stc:ites.n<lS secções em,ql.l.c servirem.
§ 2.° Assisti:e,junt::tmente com o director, 'i't. arrecadação, recebimento e dlstctuulcão do material destinado aos .navíos, corpos eestabelecimentos navao.
§ 3.° veríücarsí os doc-umentosestão revestidos das 'forma....

Iídades legam.
§ 4.° Dirigir a ,fisca.lizar os ser-viços das secções a seu carg o;
sendo responsaveís pela or-dem que deve existir n03 armazéns.
§ 5.° ,F.scriptural",de accôrdo com o prese;ltc,regulamentQ, os:
livros que .constíbuircm as contas (LUO derorão,prestar. anuual-

mente, naDrrectorla-Geral de Contabllidade da. Martuha.
§ 6.° AS3istir, ,junta mcnte com o dlrector, ao cxamcdos artígos
que forem c:ltreguc3pJl' íuutets ou sem serventia.
§ 7,0 Prestar aodlrector todas as ínforrnações que lhos forem
solicitadas.
Al't. 13. Aos fieis compete coadjuvar os.eneareegados.em t sdos:
os serviç.os que 'lhes estão .atrcctos.
Art. 1,1. Compete ao despachante o l'ecelJlmento -na ,'àlfandega.
ou em quaesqner outras estações publícas. de todo 'O 'material (pertencente ao Mlnisterio da:Mari'nha.:bem .como oncon.üeíonamento() embarque de todos os volumes ue'itinados ao serviço da marinha,.
aos díversos Estados da União.
Pa.ragrapho uníeo . Quando desímpodídos desses .crvíços, auxí..
Iiurão os encarregados das secções, conforme as determlnações do'
dlrectot-.
Art. 15. Os serventes executa..rão todos os serviços relatívos ao
transporte earrumação dos artigos a cargo das secções.
Art. 16. 'NosEstudes do Pard, e 'Matto Gro.sso serão observadasas dísposições do presente regulamento, cab mdo ao .inspeetor do.
arsenal as attrlbulçõcs de director do depcstto.
Art. 17. Nos Estados em que não houver arsanaes, competem aos capítães de portos as attrtbulções de director do deposite,
quando se verificar o estabelecimento dos depositas de que trata o·;l"rt. o-.
CAPITUW III
ESCRIPTURAÇ!O

;Art. lS.A escciptm-acão dos depositos serã .fei.tade aecôrdocom o rCi;;,-:·'1.mento .approvado pelo decreto J1. 'J542A, de ·30-de
junhü de 1870, com as alterações prescríptas no presente regula-
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modelos juntos, e se comporá dos seguintes

Livro de requíaíoões.

Dito de remessas.
Dito de numeração e lançamento de facturas.
Dito de termos.
Dito mappa,
§ 1. o Os livros serão fornecidos pela lnspectoría de Fazenda,
numerados, rubricados, com os termos de abertura e encel'ra~·
mente, excepto o mappa e o de numeração de factm-as, que serão
apenas numerados,
.
§ 2.° O livro de requisições será. dividido em duas partes,
registros e requisições, e servirá para legalizar o foruecimento de
qualquer artigo destinado aos deposltos, não podendo nenhuma
carga SOl' feita aos encarregados sem que seja. extrahidn a respe..
ctiva requisição.
§ 3. o A requisição servirá para comprovar o fornecimento
feito ao deposito e só sora entregue ao fornecedor depois que o
díreetor lançar no registro o certificado do recebimento do material
constante da mesma, o numero da factura e bem assim a declaração de que os artigos ficam carregados ao responsável.
§ 4.° Quando deixar de ser supprído qualquer artigo o director
Ü11'á a preeís i declaração no regtstro.
§ 5. o Os encarregados dos depositos passarão nas reg uísições
os competentes recibos que serãotarnbem assignados pelo director
por occasíão de cumprlr o disposto no § 3°,
§ 6.' Quando qualquer material for devolvido ao deposito
será extrahida a respectiva requlslção, observando-se o disposto
nos §§ 3' e 5'.
Art. 19. As requísícões feitas pelos arsenaes só serão satisfeitas
pelo deposito depois de autorizadas pelos respectivos ínspectores e
as dos navios. corpos e estabelecimentos navaes depois de autorízadas pela Iuspectoría de Fazenda.
Art. 20. O livro de remessa serâ o de despeza dos encarregados,
não podendo artigo algum sahir dos depositas sínão mediante uma
guia extrahída deste livro, que será dividido em duas partes:
remessa e registro.
§ 1.0 A entrega do material pedido aos depositas será feita
em-presença do encar-regado, do perito, quando a presença deste Se
torne necessaría, dorecebedor e fiscalizada pelodirector que vízara
o recibo que for passado no registro da guia de remessa t
_•
.
§ 2. o Quando não existir nos depositas qualquer artigo pedido,
far-se-ha a necessaria declaração no -registro e na, guia de r-emessa,
declaração essa que serã assignada pelo encarregado e pelo
dírector.
§ 3. ° As 230 e ga secções, pelos seus encarregados, farão também
na contraprova do livro de pedidos dos navios e corpos as precisas
cargas aos responsaveís, por oceaslão da entrega dos artigos
pedidos.

>
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Art. 21. O livro de lançamento de factnras servirá para lançamento e numeração das mesmas por ordem ohronologica, mencionando-se o nome do fornecedor, a natureza do fornecimento e a
respectiva ímportancía, devendo em seguida verificar-se a prompta
remessa das mesmas á Dírectoría Geral de Contabilidade, para o
competente processo.
Art. 22. O livro de termos servirá para isentar os encarregados dos depositas da responsabilidade dos artigos recebidos, no
caso de extravio, deterioração, quebra e outros que se possam dar.
§ I. o Os termos serão lavrados, declarando-se a ctrcumstancía
que os motivou, devendo preceder inquerito no caso de extravio ou
quebra afim de serem punidos os culpados.
§ 2.° Os termos serão lavrados pelos dírectores dos depositas,
juntamente com o encarregado, e Só serão validos depois de approvades pelo Ministro.
Art. 23. O livro mappa é destinado ao lançamento da receita
e despesa dos encarregados.
Paragrapho uuico , A escrípturacão do livro mappa será. feita.
por meio de resumos mensaes da receita e despeza ,
Art. 24. No fim do cada anno civil serão as contas dos
encarregados encerradas por inventario, que será feito em duas
'Vias, servindo a 2a. para o encerramento da conta e a I'" via para o
inicio da do anno seguinte.
Art. 25. As contas dos enca.rrcgadoa an-ão enviadas á Dil'cctoria Geral de Contabilidade até o fim de julho de cada armo, arím de
serem Iíquídadas.
CAPITULO IV
FARDA)IENTO

Art. 2.). O íardamcuto e mais I'OUIXt3 serão promptiücados e
fornecidos pela 2ll. secção do deposito.
Art. 27. Haverá na 2(1, secção o material destínado <to serviço
de costuras, de modo a evitar compras urgentes.
Art. 28. Serão empregados no serviço de costuras:
Um mestre alfaiate, oülcíaes de corte ajustados e livremente
despedidos pelo dírector do deposito, e de um numero de costureiras
que seI'á fixado pelo Ministro d~t Marlnhn ,
Art. 29. O servíço de costuras fica íncluido entrô os de anoeadação o fornecimento commettidos ao encarregado.
Art. 30. O mestre alfaiate e os offíclaes do corte são responsaveís e ficam sujeitos á índorunízação pelos prejuízos que oeca..
síonarem, devidos a extravio, negligencia ou erro no desempenho
de suas obrigações.
Art. 31. Serão confiados à guarda e responsabllídade do mestro
alfaiate os moldes e modelos das peças do fardamento. e todo o materia! empregado no serviço de costura,
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l'aragral'ho uníco, Ao mestre aLfaiate compete:
T', organizar o orçamento do materíal destinado á confecção
do fa1'damento e-roupas de conformidade com astabellas respecttvas,
2°" dirigir os ofãcíaes do corte e dar ãs costureiras explicaç.ões
para a perfeita execução do serviço;
3°, empregar-se no corto.quando não estiver oecupado em outro
serviço ;
4°, anrecadaras peças cortadas e acondlcíonal-as. de mod.o que
,
possam ser prornpta c facilmente distribuídas:
5°, assistir como perito á distribuição das costume e ao recebimenta do fardamento manuíacturado ,
6'" no impedímento do .mcstre alfaiate será osteisubstítuído
.pelo .oflicíul do corte que odil'cctor do deposito designar, o qual perceherá a díar la do substituido.
Art. 32. Os: oütcíaes do c6rtc s6 comparecerão quaudo forem
ohamudos a serviço, sendo substltuldos si não comparecerem dentro
de 48 horas.
Paragrapho uníco , Os officiaes do corte ficam sujeitos ao .mestre
alfaiate. a. quem devem entregar, todos os dias, antes dose retírarem, os moldes, modeíos e mais objectos neoessarios aodesem..
peuho de seu trabalho, bom como o fardamento e roupas que 11OUvarem cortado o todos os retalhos. e sobras.
Al't. 33. As costureiras receberão costuras á. proporção que.
fOl'em chamadas por edital publicado nas folhas de maior circulação
por ordem do director do deposito.
.
Art. 3-'1. Para inscrever-se deve a costureira apresentar artestatlc de pobreza, honestidade, viuvez ou de orphandadc e s01'ü'o
clas-íftcadàs em quatro categorias:
la, as vluvas ou orphãs dos o fícíaes da armada e classes
annexas e bem assim as das praças de prct ;
2:.\, as dos ofüciaes c praças do exercito;
3a , as dos empregados civis das repartições puhlicas;
4a, as famílías dos oüícíaes da armada, classes annexas e funceíonaríos civis da marinha.
Paragrapho uni co. Não poderão ser matr-iculadas cornovcosturoíras mais de duas pessoas da mesma família"
Art. 35. As costureiras prestarão üauça ídonea e receberão um
titulo de ínscrtpção, modelo n. 7.
§ I, o No acto da disu-ibuíçãoidns costuras se lhes dará uma
guia extrahída do talão, modelo n. 5, da qual consto o numero ~I~
peças e o prazo em que devem SOl' restituídas.
§ 2,.° Na mesma guia, se lhes dará recibo elas pecas restituldas
e julgadas bem mnnufacturadas.
§ 3. Q Este documento s:31'á enviado a Dircctoria GOl'aI de COl);
tabilídade para o competente processo de pagamento, modclo n. 5.
§ 4. o O ser-viço de distribuição erecchimento de.costuras poderã ser feito por um dos fieis designados pêlo encarregado da
2a. secção do doposíro, devendo conter a as-ignatura deste e a
rubrica, do diroctol' conforme o modelo n. 5.
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§5.'O dil'eclor do deposito pedel'áimpar"a multa de 10';'"
costureira que exceder do oito dias, sem causa justifieadw, oprll~o
c(jJllledido para a promptíücação das costuras, multa ,éSta que irá
:tugineútáUdo de 10'/, namesma razão de oito Mas de excesso até
a. perda total da ímportancía que a costureira. tiver de receber.
Neste ultimo caso o fiador entrarácom'aimpOl\tancia da multa
bem como com 'o 'Va1oI',domate-riàl entregue ãàâançada.

Art. 36. Na escrlpturação do f,wdwu'lento observar-se-ha o se~
gUi'l1te '1;)1'000380':
Recebida a requisição do qualquer navio ou 'OOl',pO, .serã tmme.üatamente satisfeita, desde que haja em deposito .oIardamento pedido.
Não havendo no deposito o fardament i necessarlo, o mestre
alfalate organtzant o' orçamento do material preciso. que será
fornecido ao deposito, mediante requisição cxtrabída do conformidu/e com os §§ 2'\ 3° e 5° do art. 18.
O material fornecido sora entregue ao mostre alfa.iate, medin.ntp guíacxtrahída do livro proprio. OhSOl'VD:11do·se o disposto no
11,rt. 20 e § I'.
Oonfeeeionado o fardamento, o mestre alfaiate fará a respectiva communícação ao dírectei- dodeposito, que delle fará carga "ao
encarregado da 2a. secção, na rorma dos §§ 2 0,3° e 50 do art. 18.
1\. despesa do fardamento entregue aos navios e corpos será
dada de aecôrdo com art, 20 ,O § 1(>,

°

CAPITULO V
IKUTEI:::

Art. 37. A entrega dos objectos muteis será foitn.na presença
do director c do oncarrecado da, secção a qnc pertencerem ,
§ I. o Não serão reccl;idos íautcís sem prévíc exame procedído
POI' peritos competentes quo o dírector requisitar' do inspector do
Ar,'i8ua,l de Martnha, ou do gabinete devaualyses do hospítal de
marinha desta capital sempre quo se tratar de artigos de nutureaa
especial o cujo exame não dispense a requisição de peritos.
§ 2. o-Serão classificados os artigos e1TI 'ires classes:
Ja, dos que estiverem em bom estado;
2il, elos que possam ser utilizados, medíanto concerto ;
3'\ dos completamente mservtvcís.
§ 3, o Os ai'tigos das 11!-0 2(1, classes serão levados á 1'.0'001 ta do
-encarrogado, devendo o director do deposito providenciar com 1'01(1.ção aos quo precisarem de concerto, e os di:'\; 3:1. classe consu.nldos,
precedendo ordem do :\tinistl'o.
CAPiTCLO

vr

ESPOLIOS

Art. 38.
recebimento dos espolies dos ofliclaes, praças
da armada e outros compete ,i 20. secção d i deposito, úl1jO
ô
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encarregado fará a escrlpturacão em livro especial, conforme o
modelo n . 6.
Art. 39. A entrega dos cspolíos a quem de direito será feita
por ordem do director do deposito, observando-se as formalidades
Iegaea.

Art. 40. Os espolias não reclamados dentro de seis mezes
serão remettidos ao juizo competente para o eífeito legal.
Art. 41. No fim de cada anno civil a Directoria Geral deContabíüdude fara arrolamento dos espolias existentes, controntando-o
com a esenlpturação de que trata o art. 38, constituindo esse acto
a tomada de contas do responsavel,
CAPITULO VII
DOS GUARDAS DE POL1CIA, PATRÃO

E .REMADDRES

Art. 42. O, guardas de policia toem por dever:
§ 1.0 Fazer o serviço de ronda nocturna do deposito.
§ 2.0 Verificar na presença dos encarregados si as portas
ficam convenientemente fechadas depois de encerrado o expediente.
§ 3.' Deter qualquer índivíduo que se achar occulto ou seja
indevidamente encontrado nas ímmediaçõcs do deposito, conduzintk.-o á presença do offlcial de servíço no arsenal.
§ 4.° Participar ao director do deposito todas as occurrenclas a
respeito da policia que lhes incumbe.
§ 5.(1 Nas rondas os guardas poderão ser auxiliados pelos remadores, conforme a distribuição feita pelo director.
Art. 43. Ao patrão incumbe:
§ 1.0 Ter a seu cargo as embarcações do serviço.
§ 2.° Participar díai-iameute ao dírector qual o estado das embarcações e as occurrencias que se derem a respeito dellas ou de
seus tripulantes.
CAPiTULO VIll

°

NOMEAÇÕES, DEMISSÕES E LICENÇAS

Art. 44. dircctor e o sub-director do deposito serão nomeados
por decreto, o auxiliar, encarregados e despachante por portaria
do Ministro e os fieis pela Inspectoría de Fazenda.
§ 1.0 O mestre alfaiate, 08 guardas de policia, os cortadores,
o patrão, os remadores e serventes serão admíttídos pelo direetor
do deposito.
Art. 45. Todos os fuuccíonaríos do deposito serão demissiveís
ad nutttm.

Art. 46. As licenças ao pessoal do deposito serão concedidas
de aceôrdo com as disposições de lei em vigor.
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CAPITULO IX

TliJUPO DE SERVIÇO, PONTO E VE~CIllENTas
Art. 47. Os trabalhos do Deposito Naval começarão ás 10 noras
da manhã e terminarão ás 4 horas da tarde, salvo os casos extraordinaríos em que a. entrada e sahída serão fixadas pelo director
ou, nos Estados, pelo encarregado.
Art. 48. Para cumprimento do artigo antecedente haverá um
Iívro de ponto que será encerrado dtaríamente pelo director.
Art. 49. ·Todos os runcclonartos, á excepção do direetor, são
sujeitos ao ponto.
Art. 50. O runccíonavío sujeito ao ponto perderá:
§ 1.0 Toda a gratificação si não justificar a falta.
§ 2.' Perderá somente metade da gratífícação si faltar com
causa justificada.
§ 3. 0 Não perdera vencimento algum o iuncoíonarto que f<1ltar
até oito dias por Inativo de molestia grave.
.
Art. 51. Os fuucclonaríos do deposito perceberão os venci.
montas marcados na tabelJa anncxa ao presente regulamento.
Art. 52. O ponto sera organizado pelo fiel para esse fim dest.gnado pelo díreetor.
CAPITULO X
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Art. 53. Os artigos de munições de bocoa serão supprídos
díreotamente pelos fornecedores aos navios, corpos e estabelecimentos navaes, á vista das requisições devidamente legalizadas.
Art. 54. Fic~rá a cargo da P secção todo o combustível destinado aos navios, corpos e estabeleeíruentos de marinha.
Art. 55. As secções poderão supprir umas ás outras os artigos
que tiverem em deposito, observando-se as disposições do § 2.) do
art. 18 e do art. 20 e § lo.
Art. 56. As folhas de pagamento do patrão, remadores, serventes, mestre alfaiate e cortadores serão organizadas pelo encar..
regado da 2a secção e remettidas pelo director ::t Directoria Geral
.de Contabilidade para o competente processo c conferencia com os
Iívros de soccorros.
Art. 57. O patrão e remadores serão municíados pelo arsenal.
CAPITULO XI

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS
Art; 58. Os funccionarlos civis dos almoxarifados e do commissariado que não forem aproveitados ficarão addídos ás repartições de marinha, a juizo do Ministro, e poderão ser nomeados
para repartições de outros Ministerios.
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Art. 59. Fica garantido o 4h>eito dos -funcctonaríos addídos
quanto aos vencimentos que percebem, aposcntadoría, contagem de
tempo, montepio e outras vantagens de que. actualmente gosam.
Art. 60. AS contas dos almoxarífes e dos encarregados dos
de!l..0sitos do Cornmíssarlado .Geral da Armada e do trem bellico

seraoencerradas IJor ínventaelo, transferíndo-se o existente 'Para.

osencarregados das secções dos deposites navaes.
, Art. 61 < As disposições deste regulamento poderão ser alteradas dentro do prímelco anuo de cxccucãov aüm deserem adopta.
das pelo Govemo as medidas indicadas pela exper-iencía,
Art.G2. Revogam-se as disposições em contrarto.
Rio de Janeiro, 15 li.) junho de 1907.- Aleo;arulrino Faríà do
Ale1UJ«1' •

're'cene dos vencimentos dos runcctonerros dos Deposí tc s Navaes
Nt:MERO

DE

GRATIFICAÇlo

DE

DESIGNAÇÃO DOS CARGOS

l"UNCÇXo

FUNCCIONARiOS

1
1
1

3
6

1
2
I

ro

18

Director.....

v ••••••••••••• ',' ••••••

sub-dírector • ,'o • • • • • • • • • • • • • • • • , ••
Auxilh.ll' •••• ' •••.•••••• ~ •.• " ••••••

Encarregados das secções.•........
Fieis, sendo t1'8S de la classe .••..•.

Despachante.....•..... ".... _•.....

Guardas de policia ........•.•.....
Patrão
"
Remadores •..••••...
Serventes, Maria
.
0.0

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•••••

o •••••••••••••

3:600$000
3:000$000
2:400$000
1 :920$000
1:200$000
1:200$000
1:200$000
600$000"
2$500

OBSER.VAÇÕBS

Os fieis perceberão os vencímontos marcados na tabella
annexaao rogutamcnto e decreto fi. 3234, do 17 de m.u-co
de 1809.
O orliotal reformado que exercer ocargo de dírector perceberá.
somente a gratifica~:ão acima, além do vencimento de reformado,
O mestre alfaiate percehorã n. Maria de 8$ c os cor'tadores.
vencerão de accôrdo com a trtbelh~ do cor . c de costuras.
Rio de Janeiro, 15 de junho do 1007_-- .l'11exand1-úio Faria deAlen:cm'.
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lIi"'odel()' n.1

Supprarn os fornecedores 1~'. F.
Ô 1" artigo por $ , 02"

$

por

lim, .. de ...... do 19...
O dírcctor
F •..

Re qu e icê.c

Hegfatr-o

í

Pl'ocI8\1-S 1, para o supprimen-

to destaseoção, o seguinte:

rJ)

~

Precisa-se, para o supr.mento desta secção, o sJguint:~ :

;>

cabo de Jíuho alcatl'oa{L,l, n-oCabo de linho nlcatroado. rre- ~
sentes e cíncocnta liCitas; 350 K.
sentes e cíncointa kilos. 850 1<.
j\'1eta,l em chapa cento e cínMek"),l em chapa, cento c cincoenta kUo,....
150 K. . ' coenta ktlos.
150 K.

•.... Secção do Dcposlto Na-

y;.1,L de.~ •.•••• CUl •••• de ••••••
I!) .•...

2
~

"'
A

gs

..... Secção do Deposi.o Naval de
em
do
.
19
.

A

o cLCal'l\.;gado

O eucarregudo

F.

F.

os artigos acíma ,

Recebi os artigos acima.

Recebi

Em .... de...... de 19.••

Eu!. ... de...... de 19...

-D dírector

O encarregado

o dírector

O cllcarrc;,~.Jo

1".

F.

F.

F.
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Modelo n , 2
Remessa

Registro

Remettem-se ao (navio, corpo

ou estabelecimento) os seguín-

m

':1

?

Remettam-se ao (navio. corpo

ou estabelecimento) os seguin_

tes artigos:

~ tes artigos:

Cabo de linhoaicatroado, tresentas e eíneoenta kílos, 350 K.
Metal em chapa, cento e oín..
eoenta kílos.
150 K .

~ Cabo de linho aleatroado, tre..
:;: sentas e eíncoenta kilos. 350 1<o
Metal em chapa, cento e cln~ coenta kílos.
150 K.

..... Secção do Deposito Na-

vat de...... om.... de......

de 19....

" .

do
o 19

,.S'

o encarregado
F.

Recebi os artigos constantes

deste registro.
...... em... de ...... de 19...
O director do O recebedor
deposito

F.

~
A

~

secção do Deposito Naval
em .... de...... de
.
o encarregado
F.

F.

Modelo n, 3

Livro de lançamento de facturas
.axercícíc de 19 ...
NUMERO DE

DA.TA.

ORDEl\l

!
!
iI

FIRMA
NA.TUREZADO
FORNEOEDORA. FORNECIMENTO

IMPORTANOiA

I

li

I

I Annos

I~

I Mezes

z

I Dias

!S'

'"

tl

~

'-"e

(

(l>

o

~

'"

Z
d

ll:

"'o"
'"

o

s

I
f'l

8"

g
@

'!
<t

oq

@

g

Kilos

Grammas
Kílos

Grammas Assuear
Litros
Azeite
Centilitros
doce
Kílos

Grammas

i2

Dias

~.
~

sal!

'"

tl

'"

".
(l>

.gj
(l>

'""
Kílos
Gramrnas

uaoor oa

Z

"ll:
!Jl

g

Arroz

Kiios
Assucar
Grammas
Litros
Azeito
Centilitros
doce
Kílos
Grammas Bacalháo
O!l.IJ.fl;}3Xa

H

~

I~

Mezes

:;;
Iil
'8,

"""'"

sacalhão

rnnos

t
:=

Arroz

SOJ,DV

t!

"'"
'"",.
"

I

J
I:l
j).
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Modelo n. 5

o dírector

Livro de talão
1I.INISTEIÜO

DA. MARINHA

EXeJ'cÜJio de 19:•••
~'Íi.;ltricul<t

Guia n ,

n.

. .. Categoria.

A' Sra". D.••••••••••••••• '. residente á rua.......••••• n•.•••
entregou-se para manufaoturaa- no pI'<1Z0 de .•.... dias
O seguinte. :

BatMhão, ll"~al
Calças de brim - cillCOent"l................................. 50
Deposito Nl1vl11 do Rio de Janeiro, em... de outubro de
O encarregado do deposito
O 'fiel de... classe

F...

19.~.

F.

Pora.ru restítuídas e julgadas bem manufacturadas.
'.Deposito NO,Yid do Rio de Janeiro, em... de outubro doe 10.....
O encarrcgndo do deposito
O fiel ele ... classe
P...
1" ••
Perito
O mestre alfaiate

F...

LIVRO

ALPII1~.BETICO

Nomes

Obse r vac cs
ó

das costureiras'

Orçamento do material o mais rü'tigos ncceSS<1I'lOS pa1'[I, se COD*
feccionarem as peças do fardamento lXtl'a o batalhão naval, em v-eta
da requisição n ... de tantos....

a saber:

Panno azul, tantos metros
Brim branco, tantos metros
Botões, tantas grosas.
DOIJOsito Naval do Rio de Janeiro, em•.•• de .•.•.••••,.de 19..•

eonfel'o

o: encanrcgado
F...

O mestre alfaiate
[i' •••

!.l3S
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Modelo n, 6

Carga

Deeoarga

Exerclclo de 19..•

Exercício de..•.

Ao commíssario do deposito
. . . . . . .. se entrega o espolio
abaixo declarado constante da
requisição n .... datada de ....
de•••. e pertencente ao soldado
naval, .... n.... da.... com~
panhía, falleeído a bordo do
encouraçado Aquidaban aos.....

Ao juizo dos defuntos e ausentes ou ao eommíssarío do
navio ..•..• ou do corpo.....••
ou aos herdeiros...... foi entregue o espolio abaixo decla...
rndo, pertencente ao soldado
naval•..•.. 11•••• da •... com..
panhía, fallecído a bordo do
encouraçado Aquidaban em...•.

A saber

Dinheiro , tres mil réis 3<000
0/
S
Deposito Naval, em .•.••...... ;>
::2
o commíso immediato
sarío en- ~
tregador ~

F.

F.

Foi recebido o espolio acima
carregado, que é nesta data
recolhido ao Iogar competente.

Era ut supra.

o director

o commíssarío
encarregado

F.

F.

ill

A saber
Dinheiro tres mil réis 3$000
Deposito Naval, em ••••.• ~ •••
Assígnatura do recebedor
Observações

Quando a entrega for de mais
de um espolio, serã feita a
carga especificada de cada um
e do mesmo modo a descarga.
O dinheiro será tambem discriminado por especíe,
Quandose tratar de espolias
de offleíaes, serão especificadas
discriminadamente as peças de
roupa, joias, relogíos pelo me...
tal, numero e nome do fabri·

cante, instrumentos. livros c
quaesquer outros objectos de

uso.
EXe<:uUvo - !90'1
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DEPOSITO

NAVAL

Matricula de costtweú'q,

N. - -.... Categoria
D. F•.... moradora á rua do.•. "" n..... afiançada por F....
morador á rua do ..... n ....•
Deposito Naval do Rio de Janeiro, em ..... de 19...•.
F ••••.

Directordo deposito
(Esta matrícula será apresentada para o recebimento de
costuras e ficará archívada no Ocmmissaríado até se veríücar a
entrega das mesmas.)
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ACTOS DO PODER EXEOUTIVO

DECRETO N.

':Reorganiza

G5?ô·- DE 15 DE

a 3n. secção

JUi'\HO

Dl~

1907

da He par t i çâ o do Estado
Armada.

Ma-Í.01'

da

o: Presidente c!.a Republica dos Estados Unidos do Braztl,
usando da-autorização contida no ai't:. 19"ll. 13, da lei n.16Ií,
de 30 de' dezembro de 1903, resolve approvac c' mandar executar(I regulamento que a este acompanha, assígnado pelo contra-almirante- Ministro de Estado, da. Marinha, roorgauízando a ga secção da
Repartição do Estado Maior' da; Armada, que passa a denominar-se
lnspectoria de Machinas ; revogadas as 'dtsposícões em contrasto.
Rio de Janeiro; 15 de junho de 1907, 19,' da;Republlca ,
AFFONSO' AUGUSTO· MOREIRA. PENNA.
Ale(lJandrin~Faria:

de Alencar.

:l\egulamenh d. lnspeotorio de U.,hinao a quo, se rsfero o' deo"ato
n. asaa deo," aat.,
CAPITULO 1
DA ORGANIZAÇÃO DA INSPECTORIA

Art; 1.0 A Iuspcctoría de Maclilnas, directameuie subordinada
-ao Ministro da Mat'iuha., tem jurlsdlceão sobre o corpo de macüínist..ts navaos, sub-ajudantes e praticantes e foguistas contractados ;
<8 ínspeccíona as maehínas, caldeiras e appsrelnos auxiliares e ele-\{}tricos dos navios da armada, Commando Geral de Torpedelr.is o
-eorpos de marinha, onde exístrr esse material.
CAPITULO U

no PESSOAL
Art. 2~o, A Inspectoría de Machinas terã o.seguinte. pessoal.i.
Um ínspector-c-oüíoíal general do corpo da armada, da acti va
-ou reformado.
Um sub-inspector-c-capítão de mar e guerra machlnísta, que é o
..chefe do corpo.
Um ajudante de ordensc-capíjão-tenente ou 10 tenente do corpo
da armada,
, Dons adjuntos-eotãcíaes da, aetiva ou reformados das classes
.annexas,
Uro auxiliar-ofilciaI da actíva ou reformado de classe annexa,
Um servente.

veres DO PODE[\ eXEc.UTIVO

CAPiTULO

lWl

m

Art. 3.° Incumbe <L tuspcctoria de Machlnas:
Enviar ao Ministro, couveníenternents informados e instruidos,
todos o~ IH1pois que disserem respeíto:
a) a organtzução, movimento, economia e disciplina do corpo
.
de machinista.s e foguistas contractados :
b) ao íuveutanó do, chefes de machinas, segundo 013 preceitos
do decreto n, 4512 A, de 30 do junho do 1870 ;
c) ao contracto e admissão dos, machintstas da manuba mel';'
cauto, quando autorizado pelo :\nllt.~tro, c foguístas ';
d) â, a-lmíssão, exame, Iíceneas, tempo de serviço, pensões, montcplo. meio soldo. demissões c uniformes dos machinistas e foguistas ;
.
e) <:1, escrípturacão dos llvros-me stres, observando as disposições
a respeito. e providenciando sobre a apresentação trlmensal das
cadernetas subsídíartas dos machinístas ;
/) 11l'cst<tl'ÜS outras ínspoctorías c dlrectovias c requisitar
deltas ou de outll(l, qualquer repartição informações. para que seus
trabalhos sejam completos ;_
g) l~emettcl' os papels findos <1- Directoria da Biblictheeu, Museu
e Ar-chlvo :
li) enviar- mensalrnante ao Ministro a. relação dos niacüínístas

addldos á ínspectorta ou Ilceucíudós ;
i) ter em dia e boa ordem o Iívro-indlcndor das commíssões que

estejam exercendo os machinístas c um Ou tro relati vo ao embar-

que dos foguistas.

CAPlTULO IV
DAS ATTaInUlçÕBS DOS DIVERSOS E\IPR>EGADOS DA E,SPEC'rORIA

Do inspccl-ol'

Art. 4.° O ínspector do machinas é delegado de inteira confiança do, Governo, e como tal lhe estão sujeitos todos os empregados da íuspectorra,
Art'; 5.° Incumbe ao ínspeotorS 1. o Divigir, promover e ínspecctonn- todos os traba.lhos d'a '
ns peetoría.
'§:2. o Manter e fa.zel' manter pelos meios ao seu' alcance a' observaucía. das, leis e regulamentos em vigor- no'que:dissenrespeito
aos assumptos da-repartição sob.sua jurisdtcção..
§ 3. o Apresentar, em janeiro, ao Ministro relatorlo completo
sobre as occurrencías da inspeetoria 110 anno anterior.

11S~
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§ 4. o Crear 0.3 livros q.ue forem p~ecisos para o bom anda ..
menta dos trabalhos, rubrleal-os, depois de numerados, stmplifl..
cando quanto possível a escríptnração,
§ 5. o Rubricar os pedidos, folhas de despesas, factUl'as e annunclos officiaes da ínspectoría,
§ 6. 0 Authenticar os papeis que S6 expedirem pela ínspectoría
e que exijam essa formalidade.
§ 7. o Prestar ás demais repartições e outras autoridades às
informações de que precisarem para boa execução das leis eregulamentos,
§ 8. 0 Dal' posse aos empregados da ínspoctoría, que farão pro.
mossa. de bem servir antes de entrarem em exercícío.
§ 0.° Emittir parecer e juizo sobre todos os papeis que fizer.
subir. à presença do Ministro, não demorando além do cinco dias os
que não dependerem do mais detido exame.
§ 10. Mandar passar certidão dos documentos e termos existentes na repartição) que não tenham caracter reservado e quando
não resulte inconveniente para o serviço.
§ 11. Mandar exarar as notas nas caderneta.') dos machtnístas
que ficarem addídos (1, inspectorla e das nomeações que tiverem ao
cessar esta. situação,
§ 12. Requisitar do Ministro ordens para serem ínspecctonados os machlnístas quo, findo o prazo legal, se acharem na reserva
ou com mais de um anno de licença para tratamento de saude ,
§ 13. Enviar no fim do anno á 1nspectoria de Marinha os dados necessarios sobre o corpo de machinístas e pessoal da ínspectoria, para a organização do respectivo Atmanalc.
§ 14 Remetter ao Conselho do Almirantado as copias de assenta..mentes no ultimo posto dos machínísta que por occasíão de
vaga estiverem nas condições de accesso, ficando salvo ao mesmo
Conselho o direito de requisitar as que julgar necessartas.
a) Estas copias deverão ser annexadas ás dos outros postos' já
existentes e remettidas ao Conselho do Almirantado, nas promoções
que tíveram nos postos anteriores.
§ 15. Levar immediatamente ao conhecimento do Ministro a,
apresentação de machtnistas que ficarem addídos á ínspcctoría, por
terem deixado as commissões que exerciam ou por haverem
terminado as licenças.
§ 16. Propor ao Ministro, para eommissões, os machínístas
que estiverem addídos á mspectoría.
§ 17. Propor as medidas que julgar uteis á boa marcha do
serviço da repartição a seu cargo.
§ 18. Entender-se verbalmente com o Ministro quando exigir
o serviço.
§ 19. Propor a nomeação dos machinistas para constituir a
eommíssão examinadora dos sub-ajudantes c praticantes, que tenham satisfeito as exígencías regulamentares, e presidir os
exames.
§ 20. Du,l' noticia àiariamente ao Estado Maior da Armada das.
occurreucías quo àeV<1111 constar da ordem do dia.
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CAPITULO V
DO SUn·INSPEOTOR

Art. 6." Ao sub-Inspeclor, como anxlllar tcchnico di1 ínspeoto-

ria, compete:
. § L o Organizar um livro com a deaerlpoâo completa das ma ...
chínas, caldeiras e demais apparolhos auxlltarea electrlcos de todos'
os navios da armada, Commando Gera.I de 'I'orpedetras e corpos de
marinha, onde existir esse matería.l, com o nome do autor ou fabrícante, data de suas construoções, oütcínn construetora, força motriz
e mais esclarecimentos precisos.
§ 2. 0 calcutar, o mais approxiuiadamente posslvcl, o consumo
de combustlval e Iubriüoantes, em 24 horas de navegação de cada
navio, com tiragem forçada e média.
§ 3. o Inspecolonar mensalmente as machinas, caldeiras e domais appareíhos dos navios, cornrnando geral e corpos, e propor
ao Inspector toda, e qualquer medida. que julga.r conveniente para.
conservação desse material e regulai-idade do SOl' viço.
§ 4. 0 Assistir ao ínventarto das machinas, na substituição dos
rcsponsaveís e inquirir sobre o estado do material e sobresalentes ,
§ 5. 0 Apresentar anuualmonte ao ínspector relator-lo circumstancíado do estado das machinas, oaldoíras e demais appar-elhos, e
condições de funccíonamento,
: § 6. o Examinar, quando for requisitado, o combusttvel o Iubriflcantes fornecldos para os navios e informal' ao impactar sobre a
sua qualidade.
§ 7. o Assistir ás cxpertenclas das machínas, caldeiras e demais
apparelhos auxiliares e electricos, depois de concertos e:ffectuados,
e emíttír ao ínspector seu juizo a respeite do runccíouarnento e
qualidade dos materlaes empregados.
§ 8. o Cumprir todas 1.tS ordens do ínspector, relativamente á
parte technlea da sua profissão, prestando todo o auxilio para boa
marcha do serviço.

CAPITULO VI
DOS ADJU.:-{TOS E AUXILIAR

Art. 7. o Aos adjuntos e auxilíar compete
§ Lo Executar os trabalhos que lhes forem dístrtbuídos pelo

ínspectoi-, respondendo pelas f,tltas ou erros que commetterem..

§ 2.° coadjuvarem-se, prestando informações recíprocas, e
communícando uns aos outros o quo for adequado 1. .perfeita
execução {los differentes serviços.

AGIOS DO, PODER EXECUTIVO·

CAPITULO VlI

no A.JUDAXTE:

D~

ORDE:\S

Art. 8. c Ao ajudante de ordens, como auxiliar dírectc do ínspector; compete:
§ Lo Cumpri r todas as ordens, que lhe forem dadas directamente pelo ínspector, ou transmittil-as a qualquer dos ofücíaes
empregados da Inspactcria,
CAPITULO VUI
DO TEMPO DE SERVIÇO E PENAs·

DISCIPLI~ARES

Art. g. c O::: trabalhos da ínspoctorla começarão- todos os' dias
ás 10 horas da manhã e terminarão ás 4" horas da tarde, podendo
ser prorogados, a juizo do ínspector, quando o excesso de expediente
assim exigir.
Art. 10. Os empregados da mspectoría ficam sujeitos a todas
as regras e condições da disciplina mílit n' c Icgislição peuat em
vt gOl' na armada.
CAPiTULO IX
DA i\"G:\TEAÇXO E SUBSTITUiÇÃO

Art. 11. Oínspsctor e sub-íuspector serão nomeados por decreto, e os demais, empnegados por portar-la do lHnistpo, excepto
o servente' que será admíttído pelo inspector,
Art. 12. Os empregados da ínspectoría serão em S3U'$ impedi ..
mentes ou falta-s substítuídos pelo modo saguínte.
§ l.0 O' Inspectoi-, quando o impedimento for menor de 15 dias,
pelo, sub-íuspector : e quando exceder este' prazo, pelo aJ11cial
general ou capitão de mal' e guerra que o-Mínlstro designar.
§2. Cl O sub-ínspcctor será, nas mesmas condições, substítuído
pelo adjunto ou machinista addído mais graduado ou, 110 casada
igualdade, pelo mais antigo ou pelo proâssíonal que o Ministro designar.
.
§ 3. o Os adjuntos serão substituídos pelos auxilíares, na
ordem da antiguidade.
Al't. 13. Em caso algum os adjuntos e auxiliares poderão
substítutr o inspector..
CAPITULO X
DOS; VENCIMENTOS E DESOONTOS' POR FA~TAS

Art. 14. Os oíâeíaes reformados do C01'pO da arrnadae clAsses
annexas, empregados na; ínspectorta, peI'ceberão, além do soldo e
mais vantagens da reforma, as gl'atificações tíxadas na ta,baUa;

ACTOS' no' p-onEn: E;XECU'l'IvO
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appensa fi, este rcgulnmouto, e os oÜ1ciaes da actíva as mesmas
gratificações c mais os veucimontos de que trata a lei 11. 1473, UB 9
de janeiro de lSOG.
Art. ~5, O empregado que substituir a outro do classe superíov perdera a SU.~ gr:ttificação para receber a do substituido! lÚO
podendo o total do vencimento exceder o quo est:) percebia.
AI't.. lG'. O offlcinI que .0:<01'001' interinamente 100"a1" vago
percebera a respectiva grc'otificlÇão.
<:>
Art. 17. O empregado que falbr ao serviço, S8m causa justlftcada, perdera toda grattncacão.
§ 1. 0 O que retirar-se antes de terminados os trabatucs, sem
licença. do ínspector, perderá toda a gratificação.
§ 2. 0 O que comparecer depois de encen-ado o ponto perdera
metade da gl'l1tifJcnçã').
Art. 18. NJo perde a gratificação:
§ 1. o O empr8~ad0 que faltar até oito dias por motivo de
molestía com justíflcação a pprovada pelo mspector ,
§ 2. o Por motivo de nojo ou gala.
§ 3.° Por achar-se encarregado pelo Minissro ou inspoctor de
-qnalquer trabalho ou commissão.
§ 4. o PaI" estar servindo algum cargo gr<ttuito oln-igatcrto,
em virtude de lei.
Art. 19. O empregado que f..~ltar até 30 dias, pelo motivo do
artigo anterior g l", perderá metade da. grattücação.co (lUO'.exeeder
.este prazo perdera toda a gratificação,
.
Art. 20. O desconto pJr faltas interpoladas se far1.i somente
no) dias em que ellas se derem; mas, si forem successí vasv se
estenderá também aos dias quo, não sendo de serviço, estejam
eornprehendídos ~o período das mesmas faltas.
Art. 21. As faltas serão contadas á. vista do que constar do
livro do ponto, no qual asslgnarão todos os empregados durante. o
primeiro quartode hora.que se seguir 11 marcada para O' c imeço
<10· expediente,
§ 1.0 Cabe ao sub-ínspector encerrar o ponto' á hora: regulamental' e fazer no Iivro respectivo as competentes notas.
§,2. 0 O ínspector é o uníco funceionario que não está sujeíto
ao ponto.
Art',·22'. o: julgamento sobre aj'tl'stificaQão' das faltas compete
exclusivamente ao. ínspectcr, quo o fundamentará por escrípto, no
caso de' recusa- e. justíffcação apresentada.
Art. 23. O empregadoque fôr designado Mg'anizarái no' ulttmo
dia do mez um resumo do. ponto. que.serã assígnado pelo ínspector
e remettido offíclalmentc á. repartição competente.
.
Paragrapho unico. O resumo do ponto serã feito de ttccôl'd.o
com as determinações da circular de 29 de janeiro de 1878.
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CAPITULO xt
DAS

LICENÇAS

Al't. 24. As licenças aos empregados serão concedidas de con,
formidade com a ultima parte do al't. 59 da lei n , 1473,de 9 de
jitue.iro dG 1906.
Pal'agrapho unioo , Em nenhuma hypotbese a líceuçi dar,i.
direito á gratificação de fuueção.
Art. 25. Não poderá te!' Iicença o empregado que não tiver
assumido no) respectivas funcções.
. .'
Art. 26. Eícat'ã sem effeito a licença de que não se uttltzm- o
empregado, um mel. depois de concedida.
Art. Z7. O ínspector poderá conceder Iieençn aos ernpl'egaclos
até 15 dias durante o nnno.
CWITULO XlI
DIsrOSlçÕEB GERAE1

Art. 28. Quando f 01' ínsuüícíente o numero do empregados

para o desempenho do tvabalbo, o ínspectoe, com autorização do
Ministro, ompregnra no serviço elo expediente os ofâcíaes que estiverem addídos, percebendo a gratificação do funcção que compete,
aos auxiliares.
Art. 20. Nenhum offíclal do quadro actívo das CliV01'Sas classes
aunexas ela armada poderá permanecer empregado na ínspcctoríu
por mais de tres annos,
IJAPrrULO XIlI
DiSPOSIÇÕES TRANSITaRIAS

AI't. 30. Os empregados das secções de Estado },'Iaiol', 01'11 r'C~
organizadas, que passarem a servir nas ínspecsorías, continuarão
aperceber os vencimentos que tinham antenormcnto, substituída,

porém, a gratificação pela fixada nesta tabella ,
Art. 31. Emquanto as inspectorias e o Estado-Maior funccíonarem no mesmo ediâcio, o pessoal da portaría desta repartição
continuará, na forma do respectivo regulamento, a prestarseus
serviços ás referidas inspectortas como si v, ellas pertencesse.
Art. 32. As disposições deste regulamento poderão ser alteradas
dentro do primeiros anno do execução, afiro de serem adaptadas
pelo Governo as medidas indicadas pela experíencla ,
Ar\. 33. Revogam-se as disposições em contrario,

Rio de Janeiro, 15 de junho de 190i.- Aíeaonâríno Feria de.
Alencar.
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Tabella ela g;'at'ificaçlto mensal dos, (unccionarios da Inspectorça de
ilIacMnas
Inspector. . . . . • . . . . . . • . .. . .. . . . . . • . .. • . . .. .. .. .. .. ..
450$000

sub-tnapeetoe.. .. .. ... . . . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. ..
Ajudante de ordens..................................
Adjunto.............................................
Auxiliar. . . . . . . . . .. . . . .. . ..
. . . . . . . . .. .. .
..
Servente.................

250~22e
120~
160~000

120$000
100$00)

Rio de Janeiro, 15 do junho de 1907,- Alexand1'ÍiM Faria de
Alencar

DECRETO N. G527 -DE 17

DE JUNlIO DE

1907

Abre ao Ministel'io da Fazenda o credito de 30:000$, euppleuientar Li.
verba - Ajudas de custo - do orçamento vigente, pal'a o exercido

de 1907.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do art. 46, n. I, da lci li. 1617,
de 30 de dezembro de 1906 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 do 1896:

Resolve abril' ao Ministerio da Fazenda o credito de 30;000$,
supplementar á verba - Ajudas de custo - do orçamente vigente,
afim de occorrer a despezàs da mesma verba,
Rio de Janeiro, 17 de junho de 1907, 19° da Republlca ,
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

David Campista,

DECRETO N. 6S,28 - DE 20

DE JUNHO DE

1907

Abre ao Mínister!o da Justiça e Negocies Interiores o credito ospccial de
iOO:OOO~ pat-a despeaas com um monumento ao almirante Barroso,
commcmorativo da batalha do Ríachuelo.

O Presidente da Republíca dos EstadosUnidos do Braaíl resolve
..1. vista. do disP03W no art. 2° do decreto legislativo n , 1651, de
10. de Junho corrente, abrir ao Minlsterio da Justiça, e 'Negocíos
Intel'íores o credito especial de 100:000$ para oecorrer ás despezas
com um monumento ao almirante Barroso, commemoratívo da.
batalha do Riaehuelo.
Rio de Janeiro, 20 de junho de 1907, 19' da Republiea.

AFPONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.
Augu~to

Tava;oes de Lyta.
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DECRETO N. 6529 -

DE

20 DE JUNIlO DE 1.907

C.'onee.de autorização á «Compagnte .ágrlcole e t Commerciale da
Bas àrnaaone» para funccl oua r na Hepubl.ica,

o Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazil,ittten_
deadp ao que requereu a Oompagnie Agricole et Commerciale -clu.Ba::
Ama:rone, devidamente -representada, decretai
Artigo unico. E' concedida autorização á. Comp<!gnie Agr·icole et
Commercsale dM Bas A1Jw.<;orw para funeoíonar na Republlca, eom Os
~tatutos que apresentou, mediante as clausulas que a cste acom,
panham, assígnadas pelo Ministro de Estado da lndustrta, Viação e
Obra" Publicas e ficando a mesma companhia obrigada ao cumprímonto das formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 20 de junho de 1907. 19' d" Republíca,
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA •

.J.1'lig'Hel Calmon (lu Pin e Almeida,

Clausulas que acompanham o decreto n . 6529, desta data
.A Compaçnie Agrz'cole et Comme?'ciale du Bas Amazon8 é obrí..

gad!1 a ter um representante no Brazilc com plenos o Illimitados
poderes para tratar e deftnttrvarnente vesolver as questões que 80suscitarem, quer cOJU o Govemo, quer com particulares, podendo
ser demandado e receber citação inicial pela. companhia.
II

Todos os actos que praticar no BrazU ficarão sujeitos uníca..
mente ás respectí vas leis e regulamentos e <.t j urIsdtcção de seus

trtbunaes judiclarios ou administrativos, 'sem que, em tempo

aIgl1ID,pOSsá a referida companhia reclamar qualquer excopcão
fundada em seus estatutos, cujas disposições não poderão servir de
base para qualquer reclamação concernente á execução das obras
ou servíços a que elles se reterem,
lI!

Fica. dependente de autorização do Governo qualqueralteração
que a companhia tenha de fazel' n03 rcspeetívos estatutoev.serIhe-ha cassada a autorízacão para funccíonar na. República si in~ .
fl'ingir esta clausula.

IV
Ftca entendido que a autorização: é dada sem prejulao do pri:t ...
cipío de achar-se 1t companhía.sujcíta às disposições do direito na..
cíonal que regem as sociedades anonymas,
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V

A infrac~p ,de qualquer das elausulas, 'Para a qual 'não este,;w
eemmínada vpena especial, será puntdaeom arnulta de 1:000$ a
5:000$ e no caso de reíneídencía pela cassação ,da'autorizaçãocou~
cedida pelo decreto em virtude do qual 'baixam as presentes
clausulas.
'Rio de Janeiro, 2,) de junho de '1907. -J.1iig.ueZ Ccdmort,du Pin
e AM'wida.

Eu, abadxo assígnado, n-aductor publico e interprete, cornmercíal juramentado na praça do Rio de Jaueíro, 'por nomeação da
meríti€sima Junta Commercial daCapitaLF,ederal,
Oertifico pelo presente q ue me foi apresentado um documento
escripto no idioma franeez , aflm de D trad.uzir-pal'a o -yernaculo,
o que assim cumpri em razãodo meu orâcío e .euja n-aducção éa
seguinte:
TRADUOÇÃO

Em notas do tabellíão Gastou Devisme, tabellíão em Amlens,
aos 29 de março ,de 1907. consta o abaixo trau~
scrípto Iítteralmontc, com ,a seguinte menção:
Regístrados em Amícns ( actoa ctvts ), volume 966 bis, folhas
71, 're.gistro 12., aos 2 de abr-il de 1907, recebidos: 3 francos e 75

~haixo-aasigoauo,

,.e~J;l.timosde

diz,imo.-Rousset.

OOMPAGNlll AGRlOOLll BT OOMMmCIALE DU BAS AMAZONll
(Comp'anhia Agr-Icola e Commercta.l do Baixo Ama eonae)
Estatutos elaborados' Dela Sr. Georges paul, La Cointe, ençenhedro, .resídente em Obfdoe," J?ará, Brazil, domiciliado em
Parli., no Bcnlevat'd Montparnassell •.7.0.

TITULO 1
NO')IE -

DnJEüTO .:..- BÉDE -DURAÇÃO

Art. I. Fica constituída uma sociedade anonyma, _el1tl~eos
proprtetaríos das acções ulteriormente nomeadas e creadas no presente instrumento, a qual reger-se-ha na conformidade da') aeções
que regem esta classe de sociedades.
Art. 2. 0 A socledado denomíner-se-ha . Compagnie Agricole et
Cemsnercíole dt, Bas Amazo~te (Companhia Agrlcola e cornmereíat
do l3âixo Amazonas).
Art. 3.' Os fins d',i sociedade são:
Adquirir e explorar agrícolae commereíalmente propriedades
sítaadas nas margens do Baixo Ama-zonas(Estado do Pará, BrazUi
(I
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principalmente para a cultura de borracha nas plantações de ca..
cauzelros;
Negociar em borracha e em productos naturaes do Brasil .bem.
como exerceI' o eommercío de importação e exportação na. mesma.
rcO'ião e noBrasll em geral;
<:> Fazer eventualmente
todas as operações relativas a serviços
publicas;
Fazer, em geral, todas as operações commercíaes, industrtass
agrícolas e fluauceiras que possam ser necessarías ou uteís reali=
zação e ao desenvolvimento dos negocias da sociedade.
Art. 4.° A séde da sociedade é em Paríz, rue Saint Fiacre
n.0 (2' círcumscrípção). Poderá 5e1' transferida para qualquer
outro local em Pavíz por deliberação do conselho de administração
e J):J..l'J, q ualquer outra cidade. em virtude de uma resolução dà
assembléa geraL
Art. 5.' O prazo de duração da sociedade é de 00 annos, con•.
tados do dia da sua constituição definitiva.
ã

TITULO II
QUOTAS TRAZIDAS PARA A SOOIEDADE

Art. 6.° O Sr. Le Coínte, tundador, entra para. a sociedade com;
1.' Os estudos feitos durante 15 annos no valle do Baixo Amã.:
zonas sobre a situação e o futuro eeonomícos desta região;
.
2.& O programma agrícola a realizar e, em particular, todos
os dados necessaríos para o plantio de Iieeêas nos cacauzeíros supra.
mencionados;
3. o As suas relações no patz; que servirão para facilitar a or..
ganlzação e o funceíonamcnto da sociedade;
4. 0 As promessas verbaes feitas -por varias proprietaríos e
relativas á acquísícão de suas propriedades.
A sociedade terá a propriedade e o goso dos bens e direitos
trazidos para o seu seio desde o dia em que ficar constítuída,
Como representação e retribuição da quota que acima se dis..
crímína, o SI'. La Cointe recebe 700 partes de fundador, que fazem
parte das 1.200 oreadas no art. 14 dos presentes estatutos, ücando
o mesmo obrigado a remunerar directamente qualquer auxilio que
lhe houver sido ou venha a ser prestado para o fim de organizar a
sociedade.

TiTULO III
FUNDO SOCIAL- ACÇÕ:ms

A!'t. 7.' O fundo social é fixado em 500.000 reaneos, representados por 1.000 acções de 500 rranoos cada uma, a subscrever e a
liberar em numeraria.
Cada aeção dará direito a lima parte igual nos lucros da
sociedade e á propriedade do aetívo social,

ACTOS DO PODEll EXECUTIVO

1201

Art. 8°. O valor das acções a subscrever sel'á pagoem Pariz
do seguinte modo :
125 francos no acto cio subscrevor ;
E os 375 francos restantes, em virtude de dclíberaçõesdo conselho de administração da sociedade, que estabelecem a ímportanoía e fi, exigibilidade das chamadas.
As chamadas de pa.gamcntos terão Jogar com um mez de antecadencia! por meio de avisos insertos em um jornal de anmmcíos
legues e111 Parlx, o mais l1 titulo graclosc somente, por meio de
cartas registradas e dírIgldas a cada um dos accionietas.
Art. 0°. Qualquer pagamento atrazado implica, de pleno
direito, juros em f\Hor da socledade, (~ razão do 6 % ao anno, a
contar do dia da exigibilidade, sem SeI' necossarío notificação.
No caso de fuHa de pagamento das quantias exigíveis! a sociedade procedera contra os devedores, podendo mandar vender as
acçõos em atrazo .
para isso aerãi os numeras publicados em um jornal de
annuncios Iegaea de Pariz e decorridos quinze dias da publicação
serão vendidas as acções a risco dos retardataríos, em Bolsa, por
intermedio de um corretor, ou em hasta publica, por íntermedío de
um tabellíão, sem notíücação ou qualquer outra formalidade.
Os titulas vendido;') ficam sem valor, sendo entregues ao adquí..
l'ente novos titulas com 03 mesmos numeras dos cancelladoa.
O producto da vonda ú destinado, conforme os termos de díreíto,
~. pagar o que dever {t socledade o aecíonísta desapropriado, sendo
este responsavcl pelo que faltar e beneficiando do que exceder.
O titulo que não contiver menção regularvdos pagamentos a
que é obrigado não poderá ser negociado nem transreridoe os seus
díreítos ficam suspensos ate âcar o titulo perfeitamente regularlzado ,
AI't. 10. As acções serão nominativas até ficarem completamente Iiberadas j depois de liberadas serão nominativas ou. ao
portador, conforme qutaer o acctonísta.
Os titulas provísorlos e definitivos das aeções serão destacados
de talões de c.inhotos, marcados com o carimbo da sociedade e
·assignados por dous administradores ou por-um administrador e um
delegado do conselho do admíutetreção.
". Art. 11. A cessão das aeções ao portador serl.t feita por tI'adição do titulo.
A dos títules nominativos será feita por meio de uma declaração de transrerencia ínscrípta nos registres da sociedade.
AS firmas do cedente e do cossionarto podem ser ass:ig'~ádas
nos reglstros do tl'anSfel'cncia ou em tolhas de tl'ansfQn~:~tcia"'~ e d1

aceeíte.

A sociedade podo exigir que a asslgnatura 1~'aS partes seja cer-

tificacta porum corretor ou por um SC1>v~~/~uario publico.

. Art. 12. As acções são indi~~'as e a sociedade só reconhece um
uníco proprietar~o para. c~:~"i:l, acção ; todos os co-propríetaríos índíVIsas de t~ma aeçao '::r-ú todos aquelles que a ella tiverem direito
legal, seja por que titulo for, mesmo usun-uetuaríos e nus-propríeExecutivo - 1907
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tar1os, são obrigados 'afaser-se representar junto da soc~edadc- por
unia uníca e mesma pessoa, em nome da qual' a acção deve' sér
ínscrípta, si a aeção for nominativa .
. M>t. Ji3. 0.$ direitos e obrigações ínherentes â acção acompa..~
üb,aw otitulo,p~~~ elle para que mãos passar.
.
~ A propriedade de um~ acção importa, .de pleEo direito, adhe..
sao aos estatutos da SOCIedade, c ás deliberações da assembléa

,ger,a!.

TITULO IV
PARTES DE FGNDADOR

Art. H. Fi<nm creados mais, sob <;1, denominação de partes de
fundador,

1.200 títulos dando

dn-ciro cada um a

lesima duocentesíma parto de 35 0/o dos lucros "da
conforme areparttçâo de que trata o <11't. :.10.

uma; mil-

sociedad~:

'

sotcoentas destas partes foram attribuidas ao Sr. Lo Ccinte
'oomo retribuição da quota com que entrou p.u-a fi., sociedade) sU.jl;ita
Ú YCl'ific,B.{,:ão por .conatítuir- uma. vantagem parttcular.
A.s.SOa .outras partes serão .repartida,,;; entro os subscl'ipt<)J,.',es
das 1..00.0 acções' formando o capital inicial da sociedade, ))1'Op01'eionalmente ao numero das acções subscr-iptas, isto é, á razão de

um .mülesuno por acção, ou uma p:wte Dor duas acçõcs.
.
Esta attrlbuição, sendo igual para 'cada acção, não constituo

uma vantagem pai-ticular $ujeitn. á veriflcnçào.
Os títulos deeta.s partes serão ao portador o 11 sua 1'órrna, será
determinada pelo conselho de administração.
As l1artes de fundador não dão ao portador direito algum de
propric.ta.le sobro o acüvo social nem dlreito algum do íunnls...
cutr-se nos negocies da sociedade.
.
Os portadores de partcs são obrigaüos a conjormar-:o aos estatutos da, socíednrle e às deliberações da asseml.Iea gera'.
Art. J5. A creação cIa:~ partos do rundndor fica sujeita ás condições especíaes abaixo cnu ncradas:
:' Os díreítose a-cõcs das partes ÜJ Iundcdoi-, quando houver encontro" de interesses entre os nortadores de »artes e os accionistas,
serão .cxcrcí.íos em nome de tôdos os porta.dôr e, conforme fÔl~ 1'0-

solvhío em assembléa geral dos portadores de Dal'te':'.
A assembléa geral SCL'Íl constituida p01' todos os portadores de
partes.
S
'?~:rà convocada ou pelo conselho ele admíntstracâo da presente
. '1~: . ou pelas portadores mais dlligontc:::; de J!(J,rtes,w'.:;f;l.Zc-q.do
B'OC.2l.ct\"e.,:' ~
'" quarto das partes c autorizados por mandado
no mm1l110 uu,

pssado,

<1

"'1Jllto, 'JO;O ;::'1'. presidento do T.l:·ilmn!11Cl"Víl

l'C1Uí}~').r...

-"

~'
. ,.
.
',01' meio de av ísos ínsertos em um
~'!-:) .CP~\·9:caço.es S01'.1o. fClt::US':jl:";. -orn dez dic.s de ansécedencía.
jOl'nalc1,c ;O;pnunclOs: legacs de 1 anz, .... ,,··"\lda, quandoios POI'tar.
' ..,;;Aàssemb16 ~ sel'à, l'cgulat'monto COlbtl.\"",
"8 resentarem no
dorc")"~lepart8s,, presentes ou. l'~))l'e'~tcn~t~l,dO~, "lJliberaçõcs serão
.1Üiúi'i1.10 ti'OS quartos das partos extsten es ; as l

do seue, .
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tomadas por maioria de votos de tres quartos .dos. membros
presentes ou representados, tendo cada um delles tantos "Votos
quantas partes possuir ou representar, sem limitação.
A assembíéa será presidida pelo maior portador de títulos prcsente, que acceitar, e constituirá o resto da mCS~L
A assembléa decidirá sobre todos os interesses communs aos
portadores de partes; autorizará os conventos o transacçõos com
esta sociedade e, especialmente, quaesquer unodiftcações na repartição dos lucros soeíass , decidirá. quaesquer questões judícíarlas
como autor ou 1'60, nomeará os representantes delegados para
executar as suas decisões.
Representará a universalidade dos portadores de partes e suas
decisões obrtgaa-ão todos os portadores de partes, mesmo os que
estiverem ausentes, incapazes ou em dissídoncía.
As aetas da assemblen, assignadas pelos membros da :rne~a,~
serão íuscr-lptas em um registro escrrptuuado na séde da socíedáde
e as cóçías ou oxtractos, si precise> for, serão feitos 0 c'3rtificados
1)810 representante delegado da assem bléa .
TITULO V
DA AP:.\U:\jSTRAgÃO DA SOCIEDADE

Al't. HL .-\. sociedade será ndmuústrada pJl' um conselho com ..
posto 40, seis membros no miuimo, e dez 110 ma..xrmo, escolhidos
dentrecs assoeíadcs e nomeados pela assembléa goraI dos accionístas.
Apt. 17. O; admínístradores devem S81' pl'üpr~o~(w~o:,? emquanto drU'M' o soa mandato, cadD, um, do 20 <1cções·,-no,mini.ffio,
(L~stinR.dcl-,S D, garantír- todos os act ia d[tgcstào. '
03 titulas são nominativos, inalte.iavoís, mareados com .um
cat'Imbo índtcindo a Inaüeuablltdade e dcposítados na caixa social.

Al't. 18. OJ adnun's'radores so1'Z'i,o nomeados

DOI'

seís nnnos,

salvo reelelção .
O primeiro conselho é nc.neidc p,ell1asso,mbLagoral eonsütuirite, 1))1' seis anuos SOCÜL83, isto
atéscr couvcca-ta ,u,<l,sDrílbléa
Çtue (L-VG estatuir com rofereucia (1S CO;]iJ,S rlo $cxb exercido.
é,

AoCXPÍ1'<lI' este mandito scra o COIBOlho tutoíramente

vado : dahí em deantc o conselho

l\epQ~

renO'í'al'-:3e.lla,todosos:~W:1J~ÓS

ou

de dons em dons anuos, si fuI' o caso, <le um numero suillc.ie,nte,cle

membros, papa que a duração das juncções de cada admIui.stJ:adol'

-ll'ltO, exceda d-a sei.::n..nnos, sendo .cada anuo oomput~dode
'assenibl{0~l)11~ual.á~1sscmbléa annual

seguínte.

11ill<L

.
Os membi'os retlrantos ser!i:Jdcsign,tdCiS 1)01' sorte. pal',il,(1jS
ri,ppIicaçõcs d9S cinco prímcíros annoso, do então em .doanté, Dor
'ordoni de 'antiguidade. Poderão, sempre, ser reeleitos.
~
"O ÜJnsclh.o P9J~1'á, provísoríamento o salvo ccnürmação .pela
assembléa maís proxíma, ser completado até o mmlel'ofixad~.,~;te·
ríormento e 110 caso de vaga por morte, demissão FOlI "outra. ·.cJaus~
,9~ilqliel;,'proc~à~1' á .substituição de qualquer .admínístrador ':p~Io
prazo que faltaI' 8,0 tempo do seu mandato.
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Art. 19. Todos os annos. depois da assembléa gÚl'alannuall.o
conselho nomeará dentre os seus membros um presidente 0, si
entender conveniente, um "Vice-presidente.
No caso do achar-se ausente o presidente e o více-presídento Ó
conselho designará aquelle dos seus membros que deverá Pl\1CllChcl'
as funcções de presidente.
Art. 20. O conselho do adrmntstração reunir-se-ha na séde
social ou e-n qualquer- outro Iogar designado pela convocação,tantas
vezes quantas os interesses da sociedade o extgtrem, sem que possa
haver entre duas sessões um íutorvallo de mais de dous mezes.
Será uccessario que se achem presentes, no rníuímo, tres admíutstradores para qno seja, valida uma delíberação .
As dchberações serão tomada') por maioria de votos dos membros presentes; no caso de empate, o voto do presidente decídiré.,
Si só estiverem presentes trea membros, as decisões deverão

SOl' tomadas por unanimidade.

Nínguem poderá votar por procuração no seio do conselho.
Art. 21. As deliberações do conselho de administração serão
constatadas por actas, lançadas em um registro especial, escrípturado na séde social, e assíguadas pelo administrador que hOUVC1'
presidido a sessão e por um dos administradores que neHa tomaram parte.
As cópias ou oxtractos que houverem de ser produzidos em
juízo ou fóra dello serão certificados ))010 presidente do conselho de
administração ou. por um admínlstrator .
Art. 22. O conselho terã os mais amplos poderes, sem limitação nem reserva, para agir em nome da sociedade e fazer todas
as operações relativas aos fins ela mesma.
.
Representará a sociedade perante terceiros quaesquer, perante
autoridades e administrações de toda a sorte.
Receberá as quantia') que possam ser devidas á sociedade e dará
as respectivas desobrigações c recibos.
Autorizará as desístencías e renuncías mediante pagamento ou
não; dará quaesquer attríbulções.
Agirá em quaesquer instancias judíciarías, como autor- ou réo,
e representará a sociedade em juizo.
Tratará, transigirá de accôrtlo e sobro todos os interesses da
sociedade.
Celebrará quacsquer conventos, negocias, obrigações o emprezas li for/ait ou por outra forma , pedirá e aeceítarã quaesquer
concessões; resolverá sobre os estudos, planos e orçamentos propostos para a execução de quaesquer obras.
Dará ou acceitará arrendamentos com ou sem promessa de
venda.
comprara, venderá e trocara bens e direitos moveis, bem COIUO
tmmovets e direitos ímmoveís.
Fará emprestímos, por moia de abertura de credito ou outro,
farã as emissões de quaesquer obrigações que a assembléa geral
resolver crear.
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Fará hypotheeas e antíohreses, penhores e delegações, bem
como outras garantias moveis e ímmoveís,
Assígnarã., acceítarã.• negocíara, endossará. e saldará bilhetes,
tratados, letras de cambio, cheques e eífeitos de oommercío ; oaucíonarâ e avaliará.
Deterrninarã a collocação de fundos dlsponiveís e regulará o
emprego das reservas de toda o sorte; fará os empresümos e adeantamentos em conta corrente ou por outra fôrma e permittirã as
aberturas de credito que entender,
Interessarã a sociedade em todas as operações ou emprezas que
se relacionarem ao seu fim ; concorrera para a formação de
quaesquer sociedades em participação, fal't'L entradas de quaesquer
bens e direitos dJ1 sociedade para uma sociedade qualquer;
subscreverá quaesquer acções, commandítas c participações e obrígações quaesquer ,
Fixará as despezas geraes e de administração.
Nomci1râ e revogará quacsquer mandatarlos, empregados e
agentes, determínarã as suas attríbuiçõcs, ordenados, salaríos 'o
gratificações, quer fixos, quer não.
Encerrará as contas que deverão ser submottidaa (l" assembléa
geral e fará um relatorio completo sobre as contas e sobre a situação dos negocies da sociedade.
Propora a fixação dos dividendos a distribuir.
Preencherá todas as formalidades c dar(L todas as autortsações
-necessartas para submetter a. sociedade ás leis dos paízes em os
quaes ella puder operar. e nomeara os mandataríos ou agentesou
«onrenr..Ihos-ha os poderes neesssurtos para que representem a 30,.
cíedado.

Emflm, delilJJrará sobre os íntcrcrses que competem ti admínístração da sociedade, sondo os poderes acíma .conferidos ao eonsolha de admíntstração enunciativos o não limitativos de seus
direitos.
Al't. 23. O conselho póde dclegnr todos ou parte dos seus
poderes para tratar dos negocias correntes, a um ou varias admlnistradores, a um ou varias dírcctores ou agentes escolhidos mesmo
fóra do seu seío.
Detcrmínarã o vencimento fixo ou proporcíonal dos admínistradores delegados, dos diroetores ou agentes, bem como asindem..
.nizações c despezas de viagem ; fiXfl,l'á cauções, si julgar util,
Poderá também conferir poderes (~ pessoa que entender', por
mandato especial e para um objecto determinado, com ou sem
poderes de substabelecer- esse mandato,
Art. 52<f. Os admlnístrndorcs receberão fichas de presença, cuja
.ímportancía S31'á fixada pela assembléa geral e mais a remuneração proporcíonat que lhes é eoufcrlda nos termos do art. 39.
.
O conselho dístríbuíra estas gl'atificaç~õe:; entro o~ seus membros,
-do modo que entender,
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TITULO VI
CO)DIlSSARtos

Art. 25. ca<11, anno serão nomeados, em asscmbléa gtn;nJ, um
ou-mais commtssarlos, associados oU não, encarregados de proencher as, funcções ,determinl1..das pela lei de 24-do julhode 1867;
sí nouvcr varios commtssarlos, estes poderão agir coniuncta ou

separadamen to,
..
O comrrussaríc ou os commíssarlos receberão uma remunoracão
êüja ímportaucía eorã ftsada pela asscmblén geral.
T(TULO VII
ASSEMBLB.A. GERAL

Art. 26. A assembléa geral regulaa-mente constítuída repre--

áCliüa a uníversaüdude dos accíonístas.
ÁB delíberaçõe, tomadas na. conformidade dos estatutos obrrgam

todos os aocíonístas, mesmo ausentes, incapazes ou dissidentes.
AI't. 27. A assembléa se compõe de todos os acoíonístas quo
possuírem cinco noções cu numero superior.
03 propríotaríos de menos de cinco acções pO(le111 se reunnVal>1JJ constituir este numero doacções e fazerem-se representir por
U111 deites.
Salvo este ultimo caso, .níngucm poder-se-lia fazer representar
na assernbléa geral sinão por um mandatarío, quo por sus vez for
membro ela aasembléa; a 1'6rma destas proourações será determínada Dela conselho de adminlstração.
Art. 28. Todos 00 anuas realiza..r-se-na urna assembléa geral,
dentro dos seis mczes que se seguirem ao encerramento do cxcrcicio.
.
A assernbléa poderá, ainda, S81' convocada extraordínariamentc;
quando fi/r o caso.
A reunião teraIogur na séde social ou em qualquer outro local
que for .detcrruínaôo pelo conselho de admínístràção.
Art. 29. A assornbléa geral annual e todas as outras n:SS8m~
bléas que não' as convocadas par[\, dolíberai- sobre Os casos de consti-tnição, modiâcacões nos estatutos o dissolução (artigca 40, 41
e 44 y devem SOl' compostas de acciouistas representaudo. no
mínimo, dons quintos do cápital social.
~i uma assembléa geral não pi-eenchor esta condição; uma
-no-v(); assernbléa serã convocada com 15 dias de intervallo, no
mínimo, da prímeíra, e esta deliberara valídamento, sejil. qÚtü
ifop, o numero ou a quantia do capital representado, somente
porém, u, respeito dos a-sumptos em ordem do dia da prímotra
reuntão.
As: assembléas que tiverem de delíberar sobro o, constituição
(la sociedade, sobre as modificações nos estatutos, sobre a, verífícação de quotas de entrada em especíe ou em natureza e sobro n.
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dissoluçào devem SOl' constitutdas de acclontstas representando a
metade, no mínimo, do capital soclnl,
Art. 30. As convocações serão feitas por meio doaví..sos ínser tos em U in jornal de annuncros Icgaos em Pari,z e mais, .& titulo
ottleioso somente, por meio de cartas dirigidas [,03 aceionístas inseriptos nos registros da sociedade, a saber :
Vinte dias a itos (ta, reunião, para ()8 assernbléas aunuaes :
Dez dias antes, para quaesquer outras assombléas.
Estes prazos serão reduzidos a cinco dias para os CU,,:\03 de segunua assernbléa, prevístos no artigo precedente.
Por excepção, as convocações serão f(dto,s com cinco díus de
'ttUtccedr::nciu. para. as assernbléas que deliberarem sobre a ver-lãcação de quotas do entrada em especíe ou em natureza augmentando o capital.
'
0."5 avisos devem indicar o objocto das assembléas extraordluartas.
Art. 31. Os propríetarios de acçõcs ao portador devem, para
terem o direito de assLtir à assembléa geral, deposítar seus ti tulos
nas caixas designadas pelo conselho de admíntstração, cinco dias,
1;10 mínimo, antes da data üxada para a reunião.
A cada deposítarío de cinco títulos, no mínimo, ao portador,
SG1'á entregue um bilhete de admlssâo para a, assembléa geral ;
este bilhete é nominativo e pessonl ,
Os car-tíflcados de cinco aeções nomlnaüvas, no mlnlmo, dão
direito tt entrega de ce.rtas de ingresso na assembléa geral, comtanto
quo fi.. n-ansrcrencía tenha tido Iogar' a mais de Jê dias, contados
da época mar-cada pa..ra {1, assemblca gcral ,
Art. 32. A ordem elo dia sera estabelecida pelo conselho -Ele
administração.
Desta so ecnstarão as proposições e.nauando do conselho ou us
(lHO houverem sido communícadas ao conselho um rnea, no mínrmo,
antes da reunião, com a assígnatura ele mernbros xla assembléa
representando, no minimo, um quinto do capital soetsl .
SÔ poder-se-ha deliberar sobre os assumptos constantes da,
ordem do dia.
Art. 33. A assernblea g\n'C~! ;"Ol,[~ presldída p810 jn-esídcnte do
conselho do adruinistracão c, em casa do ausoncia deste, por um
administrador designado pelo conselho.
Os dons acctonístns mais for tos (os dons 11.10..io1'0.'3 accíonístas)
nresentes, si acocíturom, serão convidados pal'a preencher as
iunccõcs do escmtadores ,
A mesa designa.rá o secretario.
Art. 34. As deliberações sei-ão tornadas 1)01' maloria de vot os
dos membros present :s. Cada um .leltes terá ""t,'tut)S votos quantos
lotes de cinco acçõas possuir ou representar. som podei- rcunír
mais 40 40 votos. como propr-ietario ou como ma.rnb,tario.
O escrutinio secreto sBl'á fiJitb todas as vezes que 1'01' roclainado por membros rcpresoutau.lo, TlO mlnlmo, um decímo do
(',a.pit(l.,l socíul .
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Art 35. A assembléa geral anuual tomara conhecimento do

l'elatori~ do ou dos commíssaríos sobre a situação da socíedadc,

sobre o balanço e SObl'C as contas apresentadas pelos admíuístradoreeDi:3úutirá e, si for o caso, approvarã as contas.
Fixará os dividendos a distribuir, meliante proposição do conselho de administração.

Nomeará os admtnístradores ou os commissaríos.

Bem assim, a assembléa geral, em reunião annual ou em
reunião extraordtnaría, deliberara e estatulra de modo soberano
sobre todos os interesses da sociedade e coníertra ao conselho de
administração todos os POdCl'2,S supplementares que forem de reconhecida utilidade.

Art. 36. As deliberações da asscmbléa geral serão constatadas
em aetas inscrtptas em um registro especial e nssiguadas pelos
membros da mesa.
.
An cópias ou extractos a produzir em justiça. ou fóra della, das
dellberações da assernbléa geral serão assignados pelo presidente
do come lho de administração ou por um administrador.
Depois de dissolvida a sociedade e durante a llquldação, as cópias
ou extractos serão certificados por dons Iíquídadores ou,' no casa
que possa, Decorrer, pelo unico Ilquidador-,
TiTULO Vil!
DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO-BALANÇOS

Art. 37" O auno social começará em I de janoíro e terminará.
em 31 de dezembro.
Por exoipção o primeiro exerciclo oomprelicnderá o tempo
decorrido entre a constítuíção definitiva da sociedade c o <lia 31 de
dezembro de 1908.
Al't. 38.0 conselho de administração preparara tojos 03 se...
mestres uma demonstração snmmaría (la situação acüva e passiva
da sociedade
Será ainda feito, no fim de cida anuo social, um inventario
contendo a indicação dos valores moveis e ímmoveis da sociedade
e em geral de todo o actívo e passivo da socteda-lc.
e

TiTULO IX
DIVISÃO

DE Ll~OROS

Art. 39. Os productos Iiquidos, dc1ucção [cite, do tojos os encargo) de amorüzações e especialmente da amortização de quaesquer capítaes de empresttmo por annuldados, constituem os
lucros.
Dos lucros annuaes reservar-... c-bão .
LQ 5 %, pelo menos, dos lucros para o fundo de .reserva
prescrípto por lei j esta reserva não SCI'[~ óbríg.itorla síuão no caso

do fundo de reserva ser inferior a um deeírno do c<1pit:1i social,
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2. ô A quantia necessaria para fornecer ás acções 5 %, a
titulo de juros ou de primeiro dividendo, sobre o capital realizado e não amortizado destas acções ; estes juros não são cumulátívos, isto é, si os lucros de um exercício não permittirem o pagamento desse juro, este não poderá ser levado ao exereícío seguinte.
porém poderá, neste caso ser retirado dos fundos de lucros reservados, que fica iustituido ulteriormente no presente, si a situação
destes fundos o permttür.
.Do que sobrar, retlrar-ss-ha :
l.ô 10 % attrtbuídos ao conselho de administração.
2. o 10 % destinados â formação de uma reserva especial destinada a augmentar os recursos dísponiveis da sociedade e
a garantir a reposição de prejuízos causadoa poríuccndtos ou ínundações.
Esta retirada será obrigatoría até que as quantias retiradas tenham attingido a uma somma total igual à metade do capital so~
cial;depois será facultativa, sem que, entretanto, esta reserva.
especial possa exceder á metade do capital social.
3.° 5 % para a formação de um fundo de lucros re-servados, destinado a fazer face ás ínsuffíclenclas de lucros de um
ou varias exercíclos e, em caso de necessidade, a permittÍl" até
czrto ponto, uma certa equidade na repartição dos lUCl'OS; esta retirada s6 poderá ser feita si o fundo de lucros reservados for inferior
u, 4) .000 lhtncos.
O excedente serà dividido:
65 % ás aeções a titulo de complemento de dívídendo; e
35 % <18 partes de fundador.
, O pagamento dos juros o dividendos será feito de uma ou
mais vezes, nas épocas fixadas pelo conselho de a-lmirristração ,
Esse pagamento será validamente feito ao portador do titulo
nomínatívo ou do coupon.
Quaesquer juros e dividendos não reclamados dentro. dos cinco
annos de sua exigibilidade prescreverão em beneficio.darseciedade.
TITULO X
MODIFICAÇÃO NOS ESTATuTOS-DISSOLUÇÃO-LIQUIDAÇÃO

Art. 40. A assembléa gel'a.l poderá, por inlclati va do conselho
de administração, iaZe1' nos presentes estatutos as modificações
cuja utilidade ficaI' comprovada.
Poderã decidir especialmente:
O augmento do capital social, de uma, ou varias vezes, por via;
de quotas trazidas á sociedade em natureza ou em especíe, mediante
creáção de acçõcs ordínarias ou de acções de priorldade j
A redueção do capital social, mesmo mediante resgate de

acções ;

A dilatação ou reducção do prazo da dissolução antecipada da
sociedade ou a fusão desta. com outra sociedade;
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o transporte ou venda. 1), tcrceíros, 1J0111 como a:. entrada
D.&,:eaétuafquer sociedade de todosos pena, direitos 0U: obrigações.
ela' sqeledade ;

_. As, modlficaeães poderão mesmo ser reícrentes aos uns eta
soC'icdade,. 801n c~J.tr.:tanto podel-os alterar completamente 011'
mudàl-os em SUa essencln.
Art. 41. No caso de parda do tros quartas lHl'tcs do fundá
social, 05 administradores devem COllYQCll' a assembléa geral, de
todos os accíoní stas para. o fim de estatuir-sobre o caso de sabor si
ha logar do pronunciar a dissolução da socierlade ; a votação terá
Iogar segundo o modo indicado no art. 34, más qualquer acclonísta
quo possuir menos de cinco acções terá direito a um voto.
o

_

Art. 42.

Ao expirar o Pl>a.ZO da socledude, ou no caso de dls-

S.}1l1Ç·ã.O antecipada, a assemblea geral, 'me'dütnte proposta do consolha do admínlstração, regulará o modo do SOl' feita a llquldação O'
nomeara. si for o caso, os liquidantes.
ConfoI'irá aos ltquídantcs os poderes, que' julgar eonvementes
para a. ronlizacâo do todo o acttvo 1110\-:01 o unmovel da 80cíedade.
Poderá autorizar os mesmos a fazer a cessão a t0rceil'osoa
a entrada para qualquer sociedade conatítuida ou por constituírdà.totulfdado ou de parto dos bons, direitos c oln'igações da SO~

cicdade.

Durante a. liquidação os poderes da asscmbléa gera! contínu.irão corno durante a exlsteucia da sociedade; ella approvnra as
contas de Ilquidação e tl,\rú quitação aos liquidantes.
Dep.)i::: de liquidado
pneslvo, o saldo do actívo

°

S3r{L

em-

pN:.gttc!.o, prlmah-nmento, no paga monto aos acclonlstas dnstqucntlas ígnaos

i.'LO

capital pago ou realizado sobro as acçõcs e não

amo-tlzado.
O restante, constituindo cs lucros, seri.t repartido como tat

entre as aecõos c as par-tes do fundador- nas proporções indicadas
no a.rf.. 39.

TiTL:LO XI

Art . 113. Todas as dlssídencías quo possam snro';ir O.lÜl'O 03·
ussociados com retereucia ãexecução dos presentesestatutos, serão
submettidas á. jurisdicçào dos trtbunaes competentes do Serra.
As dlsskleuclas referentes ao íutcressc geral -c collectívo da
sociedade só poderão SOl' dirigidas contra o conselho do admínístr-a-

eão (:lt contra um de seus membros, em nome de totalidade, .dos-

uccíonístas e em virtude de urna deliberação da assembléa ger<"'.l.
Todo o accionísta que desojar provocar uma contestação desta

natureza deve faze I-o um mez, no míuimo, antes da prcxlma as-

sembléa g ornl, communícando-a \),0 presidente do conselho dó admíuistração, que é obrigado a ínscrír lllJI'OPO,'!1<;.ão n2, ordem do dia.

dest». assembléa,
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Si.a proposlção for rejeita..da pela, assembléa, nenhum acetonista poderá tornal-a a fazer em Justiça, em ihterossepartJcuhtI' ;
si for acolhida, a assembléa geral designará um ou varíos :commíssartos para acompanharem 1), contestação.
As notificações couaeqnentes do processo serão dirigidas unica,mente aos commíssartos.
. Nenhuma notíücacão individual poderá ser feita ''.m acciometas.
No caso de processo, o aviso da assemblea devo ser submettido
aos tribunaes ao mesmo tempo que a requislção mcsmn .
No caso de contestação, todo o accíoníst».. é obríçajo a eleger o
sou domicilio em Pat-iz e todas a..s nottflcações o assiguações serão
validas e validamente feitas para o domicilio por ello eleito sem
levar-se em conta, o sou domicilio real.
No caso de não ser eleito o domíeilío, as notificações j ueli,ciarias.
e oxtra-judíciai-ías S81'âo valídamc.rte feitas no recinto elo Tribunal
Civil do Sena,
l\.. eleição do domicilio implica, formul OlI implicitamente,
attrilmição do j urlsdleção aos tribuna os competentes do departamento do scna, quer corno autor, quer como réo .
TITULO

XII

CONDIÇÕES DE CO;\STITur(~XO

.Al't.., 4A. A presente socícdaúe só sor.t definitivamente constítuida depoís.do cumpridas as formalídadcs da lei de 2:1 dê. julho
do 18M.

PaI' excepção, as assernbléas geracs constttuíntes serão convocadas segundo o modo indicado no art. 30.
Com dons dias francos parü, a primeira" deliberando sobre a síncerldade da declarução de subscripcão e de pagarueuto do capital e
sobre a nomeação do commíssacío para a veriflc~v.,;ão das quotas
"trazidas para a sociedade e das vantagens especiaes.
,E com cinco dias fÍ'<.1l100S para ri, segunda, estatuindo sobre 118
quotas trazidas e a"l vantn,gens o sobr-e a ucmeação o approvação
dos admínístmdores c dO:'3 eommtssaríos.
Esfes avís.a e prazos só serão obrigutorlos si todos os acetonistas 11[[0 SO aehru-am presentes ou r(),l?re:ionü\,'.lo.~ IW..3 assernbleas.
l'V13UCAÇÕl~S

PJ.,l'~), a publicação dos presentes est<tLlltos e dos netos constitutivos da socíedado são co;;J'cl'idm amplos poderes aos portadores
dos documentos.
Feito em quatro ot-lglnnes, (Lm3 elo., quaca paru as pubrícações
lcgaes ,
Em Pariz, aos l~ de março de ID07. Lido c approvadov-e-P. Le

Coínte,
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Em secuíde Icem-se as menções seguintes:
Regist.rado em Parlz, 2<) ofâcío, aos 12 de março do 1907, sob
n, GOL Recebidos 3 Ü',tUC03 e 75 centírnos.c-Assignado: (Illegivel},
Certificado verdadeiro.-P. Le Cointe,
Annexo á minuta original de um acto de deposito lavrado por
Maitl'o Devíamo, tabellião em Amiens, abaíxo-assíguado, aos 29 de
março de 1907.-De1iism,e. --G. Deoíeme,
Estava a chaneella do alludído tabellião ,
Visto por nós, G. Rafín, pelo presidente do Ti'íbunal de Primeíra Instaneía em Amíens, em impedimento deste, para a legaliza-ção da assignatura de Maitre Dovísme, tabcllíão em Amíens,
Aroiens,26 de abrii de 1907.-Rajin.
Estava a chancelJa do dito tribunal.
Visto para legalização da assifInatUl>a, deMaitre Rafin apposta ao
,presente instrumento. Parta, aos ~9 de abril de 1907. Por delegação
do guarda dos sellos. Ministro da Justiça.-De La Guette.
Estava a chanceIla do 1nnisterio da Justiça da Republíca Fran-

coza.

,

O Minlstro dos Negocias Estrangeiros certifica verdadeira a

assignatura do Sr. Do La Guette .
Paríz, a03 29 de abril de l!):)7,-Pelo Mlnlstro, pelo chefe de repaI'tição delegado,-Schneider.
E-tava a olrancella do Mimsterlo dos Negocies Estrangeiros da
Republíca Franceza,
.
Reconheço verdadeira a assignatura supra, do Sr.Schneidel', do
Ministerio dos Estrangeiros.
Consulado dos Est:tdos Unidos do Brazil em . Pariz, aos 29
.úe abrrl de 1907.-0 consul geral, Joac BetmiN Leoni,
Estava uma estampilha do sello consular do Brazil valendo 5$,
devidamente inutilizada pela chancella do alludido Consulado.
Reconheço verdadeira a. ussígnatura do Sr. João I3eJmiro Leoní,
CODBUl geral em Pariz (sobre duas estampilhas do so110 fedOl'al do
Brazil valendo collectivamente $550).
Rio de Janeiro, 4 de junho de 1907.-Pelo dircctor gera'!, L. L.
Fernandes Pinheiro,
.
Estava a chancelta do Mínísterío das Relações Exteriores da Rcpublica do Brazrl.
conadas ao documento duas ostampilbas toderaes valendo c61. lectívamente 5$,100, inutilizadas pela chaucella da Recebedorla do
Thesouro Geral.
Nada mais continha ou declarava o referido documento, que
bem e fielmente verti do proprio orlglual, ao qual me reporto, em
fé do que passei o presente, que sél'o com o sello do mel! ofâeío e
asslgno nesta. Cidade do Rio de Janoíro, aos 4 dias de junho de

1907.

Rio de Janeiro, 4 de junho de 1907.-11Ianoel de i11attos Fonseca ,
Eu abaixo assignado. traductor publico c int91'pl'etecommercial
juramentado da praça do Rio de Janeiro, por nomeação da Meritissíma Juuta Commercial da Capital Federal:
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Certifico })010 presente que me foi apresentado um documento
escrípto no idioma rrnncea, afim de o traduzir prtra o vernáculo,
o que assim cumpri em razão do meu offlcio, e cuja traducção é a

seguinte :

TRADUCQÃü
perante :i\JaHl'0 Gaston Dcvismc, tabellíão em Amíons, abaixo
assignado, compareceu o SI'. Geoi-ges Paul Le Cointe, engenheiro
residente em Obidos-c-Para (Brazil), domiciliado em Paria;
Boulevard Montparnasse 11. 70,
O qual declarou, em prirneiro Iogar, que de conformidade com
um instrumento de caracter partícular de ]2 de março de 1907, registrado em Par'Iz no mesmo dia sob u . 601, pelo recebedor, que
COPl'OU u-os francos e 75 ecntírnos, estabeleceu os estatutos de uma
sociedade anonyma com o capital de 500.000 francos, dividido em
1.000 acções de 500 francos cada uma, 11 subscrever em numeraria,
sob a denominação de :
COínpagme Agricole et Commerciale du Bae Amazone (Companhia
Agricola eCommercial doBaixo Amazonas), tendo por obieeto a acquísíção e a exploração agrícola e commercial depropríedades situadas
nas margens do baixo Amazonas (Estado do Pará-Brazil), principalmente para a cultura do caoutchouc em plantações de cacauzelros,
f} outros fins indicados no alludido acto. sendo a sede social da sociedade em Pariz, á ruo Salnt Placrc n. 9.
Declarou o comparecente, em seguida, quo as 1.000 aeções
de 500 francos cada uma, representando o capital na importancía de 500.000 francos da Gomp'1.gníe Agricole et Commerciale du Bas Anwzone, foram subscriptas e que sobro cada uma
dcllas foi paga a quantia do cento e vinte e cinco francos por cada

aceíonísta subscríptor.

Em apoio dessa declaração apresentou:
1.0 Um original dos estatutos da Compagnie Agricole et OOíl1,-merciale du Bas Ama.zone;
- 2. 0 Um documento contendo a lista nominativa dos subscriptores das acções, discrt minando o nome e prenome de cada um
delles, suas qualidades e domícllíos e o numero de acçõos subscríptas, bem como os pagamentos feitos.

Estes dous documentos, devidamente legalizados pelo Sr. Lo
COinte,ficam annexados ao presente, depois de haver sido feita a
respectíva menção.
"Finalmente. o Sr. Lo Cointe reconheceu como do seu proprio
punho D asslgnntura exarada no orígtnal dos estatutos e na declaIlação « lido e approvado », quo precede os mesmos e declarou, consequentementc, quo o acto contendo os estatutos da. Gompagnie
Agricole et Commercuüe dH Bas Amazone produz os effeítos de um
àeto authentteo.
Do que lavrou-se acto feito e passado em Amiens,l~lle de I'Amír"àl Courbet, no Cartorio de Maítre Devísme, tabellíão abaixo assíJ

gnado,
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N0 arme de 1907, em 29 de ID,;;"rço·() depoís de felta a leitura, o
cOlll:Qarééente assignoucom o tabellião.c--:-Le Cointe eG.Devisme;,
Em seguida Iía-se :

Registrado em Amíens (actos civis), aos 2 de abril de 1907.
VaI. 936, íís. 71, registro 12. Recebidos, tres rrancoa e 75
centlmos de díaunos.i--Jêcesscz ,
Segue-se o teor da lista dos subscríptoros da
Compaqníe Agricole et commeecieie du Bas Amazone
LISTA NOMINATIVA DOS SUBSCRípTORE':l DAS ?>IIL ACÇÔES DE QtiINHENTOS
FRANCOS REPRESENTANDO o CAPiTAl, socrxr,
]i;

eueaçao demonstraiica dos pagamen!;os feitos

Numero do ordem. Nomes, p rencme s
e domicilias dos subec ríp t oro s

1. Balzeau, Zulma Brim'd, víuva
de Celestin, proprictarta cru
2.

1.000

~50

iO

3.000

1.250

2

l.G00

40

:20.0')0

5.000

2

i.coo

250

Tours, 38 rue dêl'Alma ...•.
Roger.negoclante
em p.u-tz, ,47, Pnubourg Saint

B;w1)ct~;:viassin,

Honoré

o • • • • • • • • o'

••••

3. Boaussieu Ferdinand , capitalista
em Asmcrca (:5:'cíno) , G rue
Amélle

'"

o

••••• o

4. Benrrclíer Hmu'I .lulc.s, livreiro5.
6.
7.

editor 0111' Parta. 5 rue de
Mczicro
, ....•..
Bi-Hlanlt Feltx, proprletar:o em
TOUl'I\ 5 rue Georges S[wd...
Becq Joseph, secretario de Faculdade 0111 Ltou, 1J rue Scr-vlent
Bcc.q,R<tymonu,ca.yiUlo,do Gcnio
em P.al'Íz,22 ruo du.Champ de
Mars ................••
Caro-c.Píerre.Luis Eugeuc, emprcitoll\) de .transportcs .em
TOl!:l'S, ,41. bís, .Bculovard Iíenoheloup , ',' ',', .

;i.OO)

13.1)00

3.750

iOO

50.00)

12.300

12

0.00l

1.000

o o o ••

8.

o •••• ',' o •

O. CI1a,rb011<l1.ol.HolU'Y,

o 0,0, ' . , '

•

crq)Hão do

artilharia colonlal em Par'Iz ,
~~ Sq tHl;l~C Albout
10. Cht~lis-sQ]niche,Benjm)ül1 Ft'ançois, archítecto do governo
o

;

•••••

o

•••••
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"Numero de ordem. Nomes, prenomes
e domicilias dos s ubscr-lp tor-e s

em Pai-lz, 4 place Saillt
Michel , ...
11. AUlal'cl,Alfl'cd Dedré, impressor
em Parrz, 49 ruo das Vinal-

griers
'
'
12. Clorncntz, Clw,rles:Michel, tndustl'lal .em Ortty {Haute saone).
13. Colin, Blanchs Badin, víuva
Arrnantl, capitalista. cmPa1'13, zoulcvard St. Gopma.in
i74..
.
.
14. Delalain, ,H0l1ei Hippolyte, chefe
de batalht.o do ocnio '0111
Parfz, 5 rue r.ccourbc.
15. Demoge, .Lo.,n Cha.rlcs Jusrin,
negociante, P,ll'iz, 4 rue du
Luxembourg . " . '. .",.." ..
16. Dulgcon , Alexandre John, cng;Jllheil'.o.,Londl:cs, 03 SCiHIcnho']l stl'cct.
.. ....
17. .Du.lgeon, .Fl'o 'orlek, engenheiro,
Londres, 3) Ore!1t St . Helene ,

2

I. .000

2

1.001

20

In,OO!)

;~.50(J

20

!<I.OOO

,'?500

2

l.fJOO

,'?50

:1,000

.700

·[(;.OU0

11.500

In.ÜGO

2.. 500

70
ij

18. Esnau:t Pclteríc Albcr, índus19..

20.

trlal em P<1J:-lr" II 1'U0, St.
HiIan
..
Fou -s.er, .Augusto Achille. uezocíantc em Parlz, 2~l Bonlcva.rlSl , :\1Jrtin.
.:«,
Galbrun, Charlcs L'Hlls, .subche.c-elo.secí-etai-íado dis.musons nactonac«, Paríz , rue
de LH... Rsuaíssaucc.
Gar'y, Aimé Joseih, c:nprcgado
em Par'Iz., 5.3 Avenue V. Hugo.
Jenest;Vüc,tal' Leon Claude.ialugarlor de carros em TOU,)3,
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õ

21.
,.22..

4U rue

~iarce[l,tJ....

. ...

:ê3: Hanotcau, Heurl Paul , Onge~
nheiro em vinconnes, 4 Ave-nuc.des Minunes
~ .. "

:3000»

2

1.000

23()

1.000

250

20,000

5.000
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Numero de ordem. Nomes, prenomes
Co domiciltcs dos subscr-Ipt or ea

24. Hardíon

Jean. architccto em
Tours, 4 ruo 'í'raversícre ....
25. Hefty Oswald, negociante em
pm-lz, 25 Boulevard Suchet..
26. Jou, Alphonse Léon, propríetaria em To1.11's, 40 rue Jean

27.

!O

5.000

1.250

4

2.000

500

2

1.000

250

esposa de Alphonse Léon do
Tours, 49 rue Jean Macé•.••

2

1.000

250

ante em TOUl'S,

2

1.000

250

2

1,000

250

20

10.000

2.500

2

1.000

250

160

80.000

20.000

2

1,000

250

!O

5.000

1.250

6

3.000

750

6

3.000

750

4

2.000

500

2

1.000

250

500

125

500

125

Maré ...•..•.......••......•
Léoníe Marie Julie Peletíer-

J011,

28. Joubert, Alphonse Louís, negooí7

rue Rapiu ..

29. Kuhwarth, Félix Heuri, negociante em Paríz, 66 avenue
de Versailles, ..• , ........•. .
30. Lambert, Bernard Louís, negociante em Gray (Haute Saone)
31. Lavonant, Augusto, negociante
em Tours, 75 rue des Halles,
32. Leelerc, Maxime, livreiro editor
em Pariz, 5 rue Mezteres, '"
33. Lepingle, Albert Frédérie, carroceiro em Tou1's, 7 rue
George Sand
.
34. Mairot, Léon, negociante em
Pariz, 34 rue Verrerie
.
35. Mieg, Daniel, industrial em Muihouse (Aisacia)
.
36. MIeg, Léon, industrial em Mulhouse (Alsacia) •••.....•••..
37. Mirault, Mareei, negociante em
Tours, 15 rue du Change....
38. Mirault, Fromont Louis, mercíeíro de Tours, 36 rue de
Clocheville
'
.
39. Monrey, Angélíne, celíbataría,
sem profissão em Chantonnay
(Isere)
,
,
,•
40. Morey. Seraphin, preceptor aposentado em Chatonnay (lsere)
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Numero de ordem, nomes, prenomes
e domiclllos dos subacrlptores
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41. Paes de Carvalho, José.rnodíco
em Pat-íz, 9 rue Gust. FlobOl't
42. Plantron, Eugene Emite, manufactureíro em Oísel (Soiuo in-

íéríeure .....•..........••..

43. Popelín, Gastou Elle, industrial,
Par-lz, 7 rue saínt Flacro ....
4·1. Papon, Léon Henri, proprletarío
em Tours, 78 rue Golbert ....
45. Prud'hommo, Georg(3s, negooíante em Pa.i-iz, 49 boulevard
Rlchard Lenoír ..............
46. Robert, Gusta ve, proprtetarto
em Parlz, 12ruo de Sein.....
47. Sigogne, Lucien Pascal, advogado em Par!s, 27 ruo Larépede •.••••••••.•••.•.......

48. Sneed Rufas, dentista em 'í'ours,
3 rue Gcorges Sand....•....
49. Tellíer, Paul Edouard, agente
marrtímo em Pariz, 11 rue
Baudin .....................
50. Teissler, Joseph Antoíne Raphael
Hcnrl, director de agencia do
«ComptoirNational d'Escornpte», em Nice, 22 boulevard
Dubouchage.•.•..•••.••.•.•
51. Vícat; Honrl, tabelllão em Ohatonnay (Isere) ..............

Total. ....
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4j.~

~

S
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60

30.000

7.500

20

10.000

2.500

10

5.000

1.250

2

1.000

250

80

40.0:l0

10.000

20

10.000

2.500

2

1.000

250

2

1.000

250

20

10.000

2.500

50

25.00)

6.250

4

2.000

500

------- ---1.000 500.000
125.000
---- ---- ----

Certiflcado verdadeíror--P.; Le Cointe.

Neste annexo Ilam-so as seguintes menções:

Annexado ao original de um acto lavrado por Maitre Devísme,
,tu.1>ellião em Amiens, abaixo assignado, aos 29 de março de 1907.G;, Devisme.
Registrado em Amíens (actos civis) aos 2 de abril de 1907.
Volume 966 bis, Ils, 71, rogístro 12. Recebidos 3 francos 75 centímos,
-Roussel.-G. Deeisme,
Estava a chaneolla do alludído tahellião.
Exeeutiv!) -

1907
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Visto pornós G-.Rafln, juiz, no imp~dime?-to elo. SI'. presidente

do. TE,ibunal d~ Qrlme1ra ínstancia do .AlUIeUS, lmp.~dldo, p;'J"ra .lega-

liraç,ao da aSSlgnatura de M. G. Devisrne, tabelliao em. Amiens.
Amtens, 26. de alil'ii de Hm.- G. lIa(tn.- Chaucella doanudido:tribunal.
Visto para: legalização da asslgnutura de 11. Raân, aI!P0sta.
ao presente - Pariz, ~o? 29 do abril de 1907 - POI' delogagao do
~u~t'da dos sellos - Minístro da Juetlça - O sub-cuefe de reparttção, De La Gveue, - E:::tM a a chancolla do Mtutstono da Justiça
de. jtrança .
. O Ministro dos Negocias l."'strangoiros certifica verdadeíra a
assígnatura do SI'. De La GU8ttC - Paviz, aos 29 de abril de 1901.
~'Pelo "Ministro. pelo chefe de repartição delegado. --'" Schneíder,
-' Estava a chaucella do Minbterio do Exterior da França.
Reconheço verdadeira a assíguatura verso do Sr. Schneider do
Mínieter-ío de Estr<1ngoiros'- Consulado dos Estados Unidos do
Bru,zil em Pariz,"- Aos 20 de abril de 1907.- O consut gerJ,l, João
Be'miro Leoni... . . ;, EstD'va a cha.ueella do Consulndo Geral em Paríz
inutilizando uma estampilha do se110 consular valendo 5$000.
Colladas ao documento, achavam-se tres estampilhas feder11e3 valendo collectivamente 1$800 devídamento inutilizadas na.
Recebe.Ioeia do Thosouro Federal.
Reconheço verdadeira a asslgnatura elo S1'. João Belmíro Leouí.
consul geral em Pariz (Sobre duas estampilhas federaes valendo
collectívamente .S550. - Rio de Janeiro, 4 de junho de 1907. Pelo directoi- geral - L. L. Eerviaruies Púthei'i·o.-'- Estava achancella do i\linisterio das Relações Exteriores do Bi'üzfl,
Nn.da mais continha. ou declarava o allurlído documento, que
bem e fielmente verti do propr!o orígtnal, í10 qun.l me reporto.
Em fé do quo passei o presente (1U8 sél!o com o .'.;0110 (lo lUOU
orüctc o assiguo nesta, ctda-lc (lo Rio do Jancü-o.uosd dias do junho

de i907.
Rio do Janeiro, ,i de junho de 1907.- Ma'no;,,'t ele Mattos
Fonseca.
Eu, abaixo assígnsdo, trnductor -pubhco e íuterpi-ete COll1~
rnercial :iul'amentado da praça do Rio de Janalco, por nomeação da.
Metitisslma Junta Commerclal dn Cauital Foderal ,
Certifico polo presente que mo fõi a..p resentado 11fl1 documento
oscrlpto no idioma rrancez, afim do o truduzu- para o vernaculo, o
que assim cumpri, em razão do meu offlcio, e cuja traducção é a
seguinte:
THADUCçAo

. Perante Mi1ttÍ'e Gastou Davisme, tabellião em Amíens, ubàtxoa.8s,ignado, compareceu o Sr. Furnaud Isldore Poil'et,(~qll~ador.
;~~j,dente cm:,1\J{l~.ens) rue d'Engoulevent n. 1, o qual,','çQfn:O presénte instrumento passado em notas deMaitre-Devtsme, tabellíão
abaixo assignado, para,serem del la extrahidos quaesquorextractoa
ou cópias que preciso fór, depositou os seguintes documentos:'
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l.0 Bm original da resolução de 11 de abril de 1907? d&
prímeíra assembléa geral constituinte da Compagnie' Agrico&e·et
O'o:;nmq}'ciale du Bas A1nazone, socíedade anonyma -com sede em

Paziz, rue SaintFiacre n. 9.

2.' Um original da resolução de 19 do mesmo mez, aa,segunda

assembléa geral consütuínte da Companhia Agi-ícola e Commercíaã

do Baixo Amazonas (Compctgnie Agi"lcole et Oommercialé du Bae
Ama.zone), 110S termos da qual esta sociedade ficou definitivamente

constítuída.
Consequentemento, os documentos depositados frearam arme-

xados ao presente aeto, depois de feita a respectiva, menção'.
Do que se- lavrou acto feito e passado em Amlens, no cartorto
de Maitre Devlsmc, abaixo assignado, no anno de 1907, aos' 25 'dQ;
abril ,
Edol)ois de feita a leitura, o comparecente assignou 'com o ta-

belllão , - Poíret o G. Deoieme,
Lia-se em seguida. :
Reglstr-ado em Amíens (actos civis), vol . 9,}7 a, aos 25 da
ahril de 1907, fls. 4, registro a. Recebidos tres francos c": 75 centimos de dlztmos.c-- Icoueset,

Segue-se o teor dos anncxos
PRIMEIRO ANNEXO

« CO:líPiiGNIE

AGIÜCüLE ET CO:\1l\fERCIALE DU BAS A'MAZONE
PRDIElRA ASSEl\IBL1~A GERAL CONSTrrUlNTE

»--

Na quínta-reu-a, 11 de abril do 1907, ás 2 J/~ horas da tarde,
em Parfz, l'UG Saínt Fh:tc!,o u. O, os accíouístas de Corhpa.gnie:
Agricole et Commcrciaíe d1h Bae AmCt.,one,sDciodadc anonyma em

formação, reuniram-se em primeira assembléa goraI constítutnte.
. A assornbléa designou para presidi!' a sessão o Sr. Esnault;
Pelterie.
O presidente chamou pctra desempeuuar as Iu.acções do secretarío os dons maior-es uccíonístns, que acceítam, o são:
O Sr. Carré ; e
O Sr. Gustavo Robcrt ..
A mesa escolho para, secretario o Sr. Meuuíer-,

O Sr. presidente apresenta e deposita para sorcmannexados
á acta :

1.0 em exemplar legalizado do Petiies Affir:)le'~l devô de abri!
de 1007, contendo a viso de cou vocação para a presente reunrão ;
2.° Uma folha de presença certí âcada pejos membros da.mesa,
constatando a presença de pessoa, 011 por maudutrríos, de 51
aceionístaa, representando a totalídade do ca,pital social,

. O presidente expõe á assemblea que ella é convocada atIra'de
dellberar sobre a. seg'uinte ordem do dia:
«Verificação da smcertdadevda declaração notaríada de sub....
soripção e do pagamento do capital social,
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N()meacão de umqommissario para apreciai' o \'a~or das
quótas trazidas em espécie e a causa das vantagens partícularos
e.~tipula.das nos estatutos.:
O presidente lê á assembléa um acto lavrado por MaUro Devísme, tabeUião em Amícns, aos 29 de março de 1907, pelos termos
do qual o fundador da Compag'fl,ie Ag}'icole e Commercçale du Bah
Amazone declarou que as 1.000 acções de 500 francos repreaen..
tando o capital desta sociedade focam subscríptas na sua totalídade por 51 subscríptores e que por cada um delles foi paga a
quantia de 125 francos por cada acção quo subscreveu.
Foi collocada sobre a mesa uma cópia do auto de declaração
com a lista nominativa dos subscriptores e 11 situação dos pagamentos annexada e os documentos relativos ás subserípções e aos
pagamentos.
Depois de diversas explicações, o Sr. presidente submetteu
successivamente a voto da assembléa as seguintes deltbcrações r
Primeira resolução:
A assembléa, depois de verificar o neto abaixo .exarado e'03
documentos em apoio do mesmo, reconhece a. sinceridade da. de..
claraçâo feita pelo fundador, conforme o aeto lavrado por Maitro
Devisme, tabellião em Amlcns, aos 29 do março de 1907, de subscrlpção, da totalidade das 1.000 acçõos de 500 francos, representando capital da companhta Agricola e Commercia.I do Baixo
Amazonas e do pagamento dos 125 francos sobre cada acção sub..
scripta.
Esta resolução foi unanimemente approvada,
Segunda resolução :
A assernbléa nomeia o Sr. Paul Tellier', commtssarío, encarregado de apreciar o valor das quotas entradas em natureza, feitas
,á sociedade e a causa das vantagens particulares estipuladas nos
estatutos e de fazer a esse respeito um relataria, que será impresso,
posto á disposição dos accionístas durante o prazo logal e submcttido <t segunda assernbléa geral constituinte,
Esta resolução é unanímemento approvada, á, excepção do fundador, que se absteve de votar.
Esgotada a orlem do dia, levantou-se a sessão ás: 3 horas.
Do que ficou dito, lavrou-se a presente acta em quatro o:dgi~
naes, assignados pelos membros da mesa, sendo dons dos orígínaes
destinados ás publicações legues.
Q presidente, Eenault Pcllerie.-Os eserutadores, Cal'f'(J.-G.
Robert.-O secretavío, llfeBnt·ei·.
Neste annexo Iiam-so as me içõos seguintes:
Annexado ao crlglnal de um acto lavrado pelo tabellião, em
Amiens, abaixo asaíguado, aos 25de abril de 1907 .-G•. DeviMn8.
Registrado em Amiens (actos civis), vol, n, 9G7:, a, aos 25
de abril de 1907, tis. 4, registro 2. Recebidos 3 francos i5 centímos
de dizimos. - RQussel.

°
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SEGUNDO ANNEXO
~ CO)-IPAGNLE AGRICOLE ET Cmo,IEROIALE DU BAS AlIIAZONE », SEGUNDA

ASSE:'!IBLtA GERAL OONSTITUI:'iTE

Na. sexta-feira 19 do abril de 1907, â~ duas horas e meia da
·tarde, em Pariz, rua S(),intFiacro u. 9, os accionistas da Compagnie
A,grico~e et Commercíaie aw Bas Ama~olle, sociedade anonyma em
formação, rcunil'<1mMse em 2a. asscmbléa geral constituinte.
A assemblea designou para. presidir os trabalhos o Sr. Esnault

Pelterie.

O Sr. presidente convida para escrutadores os dous maiores
accloníatas, que acceitam , e são:
O Sr. Leclerc e
O'Sr. Carré ,
A mesa escolhe para exercer as funcções de secretario o Sr.
Meunler ,
O Sr. presidente apresenta o deposita, PO,l'<1 serem annexados á
acta, os seguintes documentos :
Lo Um exemplar legalizado do Peiitos Alfiches, de 13 de abril
de 1907, contendo o aviso de convocação da presente reunião.
2. o Uma, folha de presença cortíücada pelos membros da Mesa,
constatando a presença de pessoa, ou por mandatarío, de 51 acetonistas representando a totalidade do capitalsocial.
O Sr , presidente lembra <.t assembléa que ella é convocada
para deliberar sobre ,I, ordem do dia, que se acha transcrípta
abaixo, e a que se refere o aviso de convocação:
« Leitura do relatorio do commíssario. impresso desdeodia 13
de abril de 1907, (j, disposição dos accionistas,na séde social)
designada.
Approvação das quotas trazidas ú sociedade em natureza c
das vantagens estatutorías.
Nomeação c approvação dos administradores e dos commíssarlos,
Estabelecimento de gratificações.
Autorização aos admlnlstrudoi-es ,»
A convite do 81'. presi-Iente, o Sr. Paul Tolliei-, commíssaeío
nomeado pela asscmbléa de II de abril do 1907, para apreciar o
valor das quotas trazidas à sociedade em natureza e a causa. das
vantagens estatutorías, Pl'OCCUCU Ú leitura do relatario por elle
feito aos 12 do mesmo mez.
Depoisde feita, a leítura deste relatei-lo e apõs certas explicações,
o Sr. presidente submetteu succcssívameutc á votação da assembléa as seguintes resoluções :
Primeira resolução:
Aassembléa, depois de haver tomado conhecimento do rela..
torto do commíssarto, impresso desde o dia 13 de abril de 1907-, e
posto á disposição dos accíonístas, approva pura c simplesmente as
.quotas trazidas, em naturesa para. a sociedade pelo Sr. Le coínte

e as vantagens particulares estipuladas nos estatutos.
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Esta resolução foi approvada unanímemente, á excopçl0 do
fundador, que S0 absteve de votar.
Segunda resolução :
A assembléa, na conformidade do art. 18 dos estatutos. nomeia
administradores por seis anuas socíaes, isto é, até á assembléa convoeada para estatuir sobre as contas do 60 exerclcío, 03 Srs:
Eugene Oa1'1'á, Léon Dérnogé, Alberto Esnault Pelterle, HO,lrl
Hanoteau, Georges Prud'homme o Gustavo Robei-t.
Esta. resolução foi unanimemente approvada.
Terceira resolução:
A assernbléa nomeia comuüssar-los para o prlmelrc exercício os
81'3. Henrí Charbonnel e Felíx Kuhwat-th, o fixa a quantia de
600 francos para gratificação aos commíssarlos, sendo metade para,
cada um.
Esta resolução foi approvada unanimemente.
Quart:.t resolução:
A assembléa constata que os admlnístradores e os commíssarâos nomeados, por si ou representados por mandataríos, aceitar<:'"m
respectlvamente os cargos de que foram investidos.
Consequentemente, declara definitivamente constituida a socíe>!lado e dá ao portador elos documentos todos os poderes para proceder ás publicações exigidas por Iei ,
Esta resolução é unanimemente approvadu.
Quinta. resolução:
A assembléa fíxa à tOJ'/ait uma quantia global annual de 4.000
franeos para o valor das fichas de presença concedidas ,1,OS admínlstradore.3, n03 termos do art. 24 dos estatutos.
Esta resolução é unantmememte approvada,
Sexta resoluç ío :
A assambléa autoriza a cala um dos administradores supra
nomeados a fltZCrem com a sociedade, em seu nome individual ou
'Como administradores, dírectores ou gereutes de quacsquer. outras
sociedades, quaesquer negocios on transaeções, devendo, entretanto,
dar conta de taes negocias ou transacções (~ assembléa geral.
Esta resolução é approvada unanimemente.
Esgotada a ordem do dia, levantou-se a sessão ás 3 1/2 horas,
Do que fica dito acima Iavrou-so a presente acta em quatro
ortgtnaes, assígnados, pelos membros da mesa, ficando dons ortgínaes destinados ás publicações Iegaes.
Opl'esidente, Bsnatdt Peíserie.c-rss escrutadores, Lecíerc-s-Corre.
-o secretario, Meunier.
Em seguida Iiam-se as seguintes menções:
Annexo á minuta do aeto orlgíual lavrado pelo tabellí ão de
Amien$. abaixo assignado, aos 25 do abril de 1907.-De'Visme.
Registrado em Amíens (actascivis),vaI. 967 e. aos 25 de
abritde 1.907, rls. 4, registro 2. Recebidos 1.000 francos ; deci-nas
250 francos.- Ro~~sseZ.- G. Deoíeme,
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EstaVH.. a chancella do alludído ta1)el1ião G. Devisme.
Visto .por nós G. Rafín, juiz pelo presidente do tribunal de prímeíra ínstancía de Amions impedido, para legaHwção da assignatura de maítre Devísmo, tabellião em Amiens.
Amíens, aos 26 de abril de 1907, - G, Rafin.
Estava a chancella do 'I'r-lbunaldc PrímetraIustancia -de Amiens.
Visto para legalização da assígnatura de Maítre Rafin apposta ao

presente.

Par!z, aos 29 de abril do 190i .-Por delegação do guarda dos
sellos, ministro da justiça.-O sub-chefe de repartição, De la Guette
-Chancella do referido mínísterío.
O Ministro dos Negocias Exteriores car-tiâca verdadeira a assígnatura do Sr. De h Guctte.-Paris, a0829 do abril de i907.-Pelo
mtnlatro, pelo chefe de reparücão delegado, Sdinetâer ~
Estava a chancella do Míuísterío das ReLtções Exteriol'cs da
Franç~t.

Reconheço verdadeira a assígnatura supra do Sr. Schneider, do
Mlnisterío de Estrangeiros.
Consulado dos Estados Unidos do Braxil, aos 29 de abril de 1906.
-O consuí geral, Iodo Belmêro Leoni .
,
.
Estava a chaneclla do Consulado Geral do Brazil em Pariz.,
inutilizando uma estampilha do 80110 consular valendo 5$000. _
Reconheço verdadeira a assígnatura do Sr. João Belmiro Leoní,
consulgeral em Pariz , Sclbl'O duas estampilhas fcleraes valendo
collectívaruentc $550)~ - Rio de Janeü'o,4 de junho de 19~)7.
Pelo .dírector geral, L. L. Fernandes Pinhei1'O.
Estava HJ chancclla do Mlnlstei-io das Relações Exteriores do
Brazil em Partz ,
Colladas ao documento tres cstampíthas fedoram; valendo colIectívamente 18800, devidamente inutilizadas com a chancella
da Recebedoría do Thesouro Federal.
Nada mais continha ou declarava, o referido documenta, que
bem e fielmente verti do prcprío original, ao qual me reporto
Em fé e testemunho do que, passeí o presente, que sellei com o
sollo do meu orâeío c assigno nesta cidade do Rio de Janeiro aos 4
dias, de junho de 1907.-:iianoel de Mattos Fonseca.
DECRETO N. 6530 -

DE

2)

DE JUNHO

DE 1907

Pl'orogao prazo marcado no ccntr-acto das obras da. Eattada de Pen-e
liJadeh'!1 e:tlIamoreparn apresentação dos estudos definitivos do-prtmeteo trecho da mesma estrada.

o Presidente' da Republíca dos Estados Unidos do Brazf],
attendendo ,ao que requereu o contractante das obras da Estrada de Ferro Madeira c Mamoré, deereta :
. Artigo uníco , FIca prorogado ttM 14 dü a:gosto proxímo
vindouro o prazo marcado nas clausulas XVI, n. 1, das que -ba;l,.
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xaram como decreto n~ 6103, de 7 <l2 agosto do 1906, e XV
do respectivo eontructo, para apresentação dos estudos, definitivos
do primeiro trecho da referida. estrada de ferro a partir do portode Santo Antonio, na fôrma do alludido contracto.
Rio de Janeiro, 20 de junho de 1007, 10° da Republíca,
AFFONSO AUGUSTO 110RElRA PENNA.

J.lfiguel Calmon cht Pin e Almeida.

DECRETO N, 6531 -

DE

20 DE

JUNHO DE

i007

Appr ova a reforma dos estatutos da Emp r eaa Frigorifica Paulista,

O Pl'esidente da Republloa dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Empresa Frlgoriflca Paulista, devidamente representada, decreta:

Artigo uníco , Frca approvada a reforma dos estatutos da Em-

preza Frigorifica Paulista, de accôrdo com as resoluções votadas

em assembíéas geraes cxtraordínaeias dos respectivos aceíonístas
de 1 de abril c 6 de maio, ambos de 1006, ficando, porém, a
mesma empreza obrigada a cumprir as formalidades ulteriores.
rccommendadas na legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 20 de junho de 1007, lO' da Republíca ,
AFFONSO AUGUSTO

IvloREIRA PENNA.

1I1ifjuel Calmon clH Pin e Almeida.

Ell'lpreza Frigorifica Paulista
ACTA DA ASSE;\IBLÊA GERAL DA E::-'IPREZA PRtOORIFicA PAULJSTA, PARA
TOMAR CONHEcnIENTO DA CORRECÇÃO DOS ESTATUTOS E tNTEGRA~
LIZAÇÃO DAS ACTUAES ACÇÕES

Em 1 de abril do 1903, na Lapa, no escriptorio da EmprezaFrigorlüoa Paulista, á 1 hora da tarde, reunidos aceionístas que
representavam mais do dous terços do capital social, o Sr. coronel
Serafim Leme da Silva, assumindo a presídencía convidou os srs.
Drs, Frederico L. DuIley para I o secretario e Antonio Ribeiro da
Silva Braga para 2° secretario, os quaes tomaram assento junto
á-mesa.
O SI'. coronel presidente declarou aberta a sessão e determinou que o SI'. Dr, secretario lesse a proposta da directoría o
parecer do conselho fiscal, que o mesmo Sr. coronel presidente paz
em discussão.
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. Foi proposto 1)010 Sr. Dr, Paula. Machado que a proposta 411
dircctoria para corrigir 08 arts. 40, 5°, 14, 33 o 38 fosse posta
em discussão por partos, ar·tigo por artigo.
O Se. coronel presidente ordenou qne se flzcssc a Ioítura artígo
por urtiga c :::0 ferisse a discussão de cada um.
O art. 4° d08 estatutos, depois de discussão entre todos os
accíonlstas, ficou redigido e approvado unanimemente assim:
«Art. 4.° O capital social, que actúalmento é de quinhentos contos
(500:000$000), representado em quinhentas aeções de um conto de
réis e do qual já 130 fe.r, entrada de vinte por cento, fica reduzido a
cem contos ()(;O:OOO$OOO), representados pela transformação das
quinhentas aCç0C:':I já subscr-lptas em quinhentas acções de duzentos
mil réis cada uma». § 1.0 «O oapttaj social é de com contos, dívl<lido em quinhentas aeções de duzentos mil réis ji'L emittídos, transformado C lntregaUzn,do, de aecôrdo com .estc artigo, podendo,
ser elevado 1)01' deliberação da. dírcctoría e approvação
ela asscmbloa ,gol'rd, a qulnhentos oontos 1'01' nova subscrípcão de
acções, cabendo preíeroncia aos primitivos acoíonístas e incorporadores que não tenham vendido as acçõesquo subscreveram oríginaríamcnto». § 2. ° «Além da elevação do capital do pal'agrapho antecedente, poderá SOl' elevado a cinco mil contos por deliberação da

assembléa geral».
O art , 51) dos estatutos, depois do discutido, ficou unaníme-

mente approvado nssnu . e Art. 5.° «O capitu lreferente ás novas
emissões sora realizado da seguinte fôrma: quarenta por cento no
acto da subscrlpção o o restante, sessenta 1)01' cento, parcelladamente, nunca superior a vinte por cento, a juizo d:1 du cctoría».
O art , 14 dos estatutos ficou assim corrigido, depois de díscussão e unanimemente approvado, onde se lê:-«cm dezembro»-·
leia-se c corrija-se «e111 fevereiro do cada anno»,
O art , 33 foi discutido o assim unanimemente approvada a
emenda: onde se íliz-«10 ou mais IWÇÕCS» diga-se-«cinco ou mais
acções ».
O nrt , 38 [oi posto em discussão o ficou unanimemente approvada a seguinte rodacoão: Art. 38. «Dos lucros Iíquídos provenientes
dos negoeíos realíaados no semestre sera tirada a somma para divídendo s aos aecionístas, nas condições seguintes: O dividendo
nunca SCl'i:Í maior do 12 % ao an110».
«§ 1.0 Os lucros quo excederem serão divididos em tres partos
iguaes : uma para se dividír entre os dírcctores, outra para os
auxllíares da emprczn e o terço restante como dividendo complementar entre os accíonístas primitivos íncorporadorcs.»
,
- Ver'ificnda a correcção dos estatutos por esta. forma,' que encerro, a essencía da proposta da dírcctoría, com as emendas dos
srs. coronel Amarante e Dr, Paula Machado, bem como _do Sr. -W.
Harding, o Sr. coronel presidente declarou que em nome da Em..

prez. Frigorifica Paulista assígnara com o Sr. Dr, chaeles J .
.Dulley uma proposta de compra do Matadouro do Avar-é, posto
em hasta publica judicialmente, devendo SOl' ainda passada a
-oscríptura depois de haver approvação do syndíco da massa fallida
de WiUiam Fowles e do credor ponhoratíoío.
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o S1'o Dr, Paula Machado propõe que a. dircctoría ficasse autozízada a fazer a operação de credito necesaaría para occorrerás
despezas da osoríptura de compra do Matadouro de Avaré e do pagameuto de lO:OOu$, valor da proposta.
O Sr. coronel presidente paz em discussão 8, nínguem pedindo
ao palavra, em votação, sendo unanimemente approvada,
Nada mais havendo a tratar, o Sr. coronelpresidente encerra
a sessão o manda lavrar esta acta em duplicata para constare

registrar na Junta Commercial de S. Paulo, sendo assígnada pela
mesa e por todos os accíonístas presentes na assembtea geral, que
assígnaram o livro de presença, representando trezentas e cincoenta
e sete aeções,
Acçôes

Seraftm Leme da Silva, presidente.............
40
Antonio Ribeiro da Silva Braga 2° secretario. . . . . . . . . . . . .
20
Por procuração, Arthur Queiroz dos santos. . . . . . . . . . . . . . .
30
seraüm Leme da Silva
"
.
CharlesJohn DulIey.. . . . . . . . . . . . . . • . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
Frederico Luiz Dulley
,
"
"' .,........
50
Porprocuração, Carlos Browne........... ..
. . ..... .. .
5
Por procuração, Alcides 'I'elles Rudge ........•..,.........
5
Por procuração, Wflliarn B. Dulley... . ...•.. ,
"..
40
Por peocuraeão, Ann1. Luiza Dulley
',' ., _
12
Por procuração, Charles ,V. Miller
~......
10
Por procuração, Percy C. P. Lupton
, ........ ..
50
Por procuração de E. V. Striegler, Fred artco Luiz Dulley
10
Williaru Hat-díng .•....••••.....•..•. '•.••...•.......••..
João Baptista Amai-ante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .
10
Dr. Paula Machado.....................................
10
Como se vê, asslgnaram a presente acta aecíonístas em numere
legal.
Lapa" 1 de abril de 1903 . - Se/ali/ri Leme (.la Silva,-.'lntonio
Ribeiro da Silva Braga. (Estavam tros estampííhas fedoraes no
valor total de 900róis.)
CERTIDÃ.O

Certifico que a acta da assembléa geral cxtraordínaría

da

Empreza FrigorificB, Paulista realizada em 1 de abril do corrente

anno, acha-se arohívada nesta, repartição sob o n. 819, por despacho da. Junta em sessão de hontem.
Secretaria da Junta ',CommerciaI do Estado deS. Paulo, lS de
abril de 1906. Eu, Aristides do Oliveira, ofücíal ínteríno da secretario. da Junta, a escrevi, conferi e assígno ,'-:- .tkistides de OliMi1·a."
E eu, J. A. de Andrade, secretario da Janta Commercial do" Estado
de S, Paulo, a subscrevi, conferi eassigno e-V, A. de A:nd1·ade.
Visto; está conforme o origtnal. -O' ofücíal interino da Junta,....,...
A?'istides de Ouxeirc..
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AúTA' DA ASSEMBLÉA GERAL EXTRAORDINARIA PARA TOUAR CONHECI....
MENTO DA PROPOSTA DA DIRECTORIA SOBRE MODIFICAÇÃO TiA
DIVISÃO DOS LUCROS l EMISSÃO DE ACÇÕES l:i OUTROS ASSUMPTOS
URGEN'rES

Aos 6 dias de maio de 1906, na. Lapa, no escriptcríc d:1 Em.;
preza Fl'igoritica Paulista, á I hora da tarde, comparecer-am. os
aecíonístas que assígnaram o livro de presença por si c PM proouradores, representando mais de dons tCl'Ç03 do capita.l eocíal e o
Sr. nr. Charlas J. Dullev, assumindo a presídencía, convidou para
secretai-íos os 81'S. Dr, Fredcl'ico Luiz Dullev c Antonio Ribeiro da
Silva Braga, que compuseram a mesa . O S1'. presidente mandou
ler e pôr em discussão a proposta da directoria modntcando a dí...
visão de lucros do o,rt. 38 dos Bstfl,tutOS, mo.üâcados e corrigidos
em sessão de 1 de abril do COH81rte anuo, Igualmente mandou ler
o parecer do conselho fiscal. Depois de discutida foi approvada
unanimemente <t proposta fcita.l com pequena modlflcação, fi.;.
cando da seguinte fórma redigido o art. 38 dos Est:ttutos~
« Dos lucros Iíquídos provenientes dos negocíos realizados no
semestre sorá tirada a somma para dividendos aos aceíonístas nas seguíntes condições.:D epoís de cumprido o art. 36, os lucros até 15 o
annuaos sobro o capital orrccttvo serão divididos entre todos os acclontstas, sem excepçãoc Os que excederem a estes 15 o serão divididos em tros partos íguaes: uma para dívídír-se entre os direetores, outra para .auxrharcs da empreza e o torço restante como divídendo complementar a todos os accíonístas.
Pai-agrapho unico. Os lucros auferidos por aluguel ou venda
do privilegio do Dr-. Braga serão divididos, de aecôrdo com 00011tracto lavrado, e da parte que couber a cmprcza se deduzirão 10%
para. as 500 acções oi-lgínartas, a titulo do incorporação, e OS1'08tantos 90 o serão divididos como lucros, na forma estabelecida no
corpo desse aa-tlgo.»
O Sr. presidente fez ver que a directoría da, empreza estava
resolvida a cmttür o capital autortaado na a83ClU blea anterior, de
1 de abril deste anno, c quo as acções já íntogradíaadas podiam ser
transferidas quando fosso exigido pelos interessados que o fizessem,
pelo que a dírectoría se julgava apta a fazer os respectivos regis~
tros no livro competente. Foi posta em discussão esta proposta. A
assemblea geral unanimemente <1ppl'OVOU quo 0.,8 traneíereneías
feitas fossem registradas no livro competente e que a dü'ectoriu.
ficasse encarregada de emi.ttir as acções autoi-ízadas, fazendo todas
rÓ.

as despezas necessarías.o as operações de credito.

A a~sembléa resolveu mais, que fleasse unanimemente l'atitl;.;
cada a acb, de assombléa geral eTectnada em I de abril, apenas
com as modtftoações hoje approvadas , Nada mais havendo a trat,tl',
o Sr. presidente mandou lavrara presente neta, em dupücata, para
ser archívad a uma na Junta Oommerclnl de S. Paulo, sendo ambas
assígnadas por todos os accíonístas presentes, repr-esentantes de
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mais de dous tel~gos do capitll.l, como se vê do respectivo livro do
presença :
Acções

oharíes J. DuHoy, presldentc
..
Frederico Luiz Dulley, l° secretario
, ...•...
Antonio Ribeiro da. Silva Braga, 2° secretario
~ .::::~
Por procuracão, scraüm Leme da Silva
"
.
Antonio Ribeíro da Silva Braga.
Por procuração de Carlos Browne
"
.
Frederico Luiz Dulley.
Por procuração, Alcides Telles Rudgo
Por procuração, William B. Dulley
Por procuração, Anna Luíza Dulley
POI' procuração, Charles W. :Mül1C1'

,

.
.

..
.
.
.

Por procuração, Perey C. P. Lupton
Por procuração, E. L. 8triegler
Po~ \,rocUl'ação do Dr, Arthur Stuaí t, Froderico Luiz Dulley
Wllllam Harting
.
João Carneiro de Mendonça
.
Por procuração de Arthur Queiroz dos Santos, Antonio Ribeiro da Si!va Braga,
.
.
José Getulio Monteiro

55

50
20

40

fi
40

12
10
50
!O
G

!O
G

30
G

João B~tista Amarants ................................•

iO

F. Matarazzo & C01Up
Marcello do Toledo Piza e Almeida

!O

C. P.

íanna

,

.
.
.

10

lO

Como se vê, assígnaram esta acta accíonístas em numero
legal.
Lapa, 6 de maio de 1906.-0h(O·(88 J. Dulley.-Frederico Lui.J
Dulley.- Antonio Ribeiro da SU-V(t Braqa , (Estavam duas estampilhas federaes no valor do 600 réis.)
. Certifico que a acta da assembléa geral extraordínaría da
Empreza Frigol'ifica Paulista, realtzada em 6 de maio do COl'~
rente anno, foi archtvada nesta repartição, sob n, 825, por despacho da Junta em sessão de hoje, do que dou fé. Secretaria da Junta
CommereiaI do Estado de S. Paulo, em 15 de maio de 1906. Eu,
Aristíues de Oliveira, offlclal interino da secretaria da -Junta" a
escrevi, conferi e assigno.- kl'islide8 de OUveira, offlcial interino.
(Estava uma estampilha do Estado, de 200 réis, e o sello da Junta
oommevctaí. )
Visto; esUt conforme o origínalc-- O ofüeial interino da runta,

A1'istid~s

de Olí'lieú·a.

12:?1l

AGTOS.OO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 6532 -

DE

20

DE JUNHO DE

1907

Approva o regulamento para a execução do decreto Ieglelat lve
n • 979, de 6 de janeiro de :1903.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorízação que lhe confere o art. 48, n. 1, da Oonstituíção, decreta:
. Artigo.llnico. Fica ap~rovado o regulamento que com este
baixa, asstgnado pelo Mimstro de Estado da Industría, Viação e
Obras Publicas, para a execução do decreto legislativo n, 979, ele
6 de janeiro de 1903.
Rio de Jaueiro, 20 de juuho de 1907, 19' da Repubüca.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA •

.:.l1ig'uelOalmon dM Pin e Almeida.

Regulamento dos Syndica.tos Agricolas, a que se refere o decreto
n • 6532, desta data

CAPITULO I
DOS SYNDlCATO;3 AGRICOLAS

Ar&. 1.0 E' permíttída a. organíaaçêo de ~::,,-ljcatos agrleolas,
que. para os effeitoa Iegaes, são as assocíao.» formadas entre
proâssíonaes da agricultura e ín.íush-las ruraes de qualquer genero,
para defesa dos Interesses de ordem ooonomíca, social ou moral,
eommuns aos associados.
Al't. 2. 0 Os syndíoatos terão uma. denorniuação particular ou:
que indique seu objecto de modo a, se díüerençarem de qualquer
outro; sua duração poderá. ser indefinida; podem organlzar-se
independente de autorfzação do Governo e são isento, de quaesquer
restrleções ou onus,
Al't.S. São característicos essenoíaes dos syndícatos agrícolas:
a) numero mínimo de sete associados;
b) 0, qualidade peculiar' a todos os associados de profissional
da, agricultura ou de Industrla rural de qualquer genero;
c) a exístencia de um patrímonio constituindo capital da.
Q

°

assocíação

j

,

d} a ror-ma de mutu ilídade em todas as operações e actos dos

syndicatos.
Art. 4.' Consideram-se proâssíonaes para todos os effeítos
da lei:
O proprtetarío, o cultlvador, o aerondatarío, o parceiro, o
criador de gado, o jornaleiro, e quaesquer pessoas empregadas
.em serviço dos predlos ruraes, bem como a pessoa jurídica cuja.
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exist:~ncÍ(t tenha por nm.a.exptoracão da agrtcultura ou

outra. in ... ,

dustria rural.

Paragrapho uníco, Perderá essa qualidade todo aquelle que

deixar de pertencer a. qualquer das classes de que trata. este
~rtjgo.

Ar'i;, 5.° O patrimonlo do syndicato agrícola poderá SCl' li..
mira-lo ou tlümítado, mas pertencerá ao fundo da associação, não
podendo em caso algU111 reverter aos associados.
Paragra,pho uníco. Será ordinariamente constituído:
a) pelasjoias, mensalidades ou annuidades estabelecidas nos
estn.tutos para que os associados possam gozar das vantagens e
servlços da a~:socin,ç'ão;
.
b) pelas commissões sobro compras e vendas folhs ou agen..
dadas por conta, dos associados;

oI pelas taXt1,'; que forem 03ta,hcIccidas para. outros serviços ;
d) pelas multas determinadas em estatutos ou regulamentos;
e) por emprestimos, subvenções, donativos e legados.
Art. 6. 0 Todos os-saldos c proventos applicam-se ao augmento
d.o patrtmonío, não podendo ser dístríbuldos lucros aos associados ,
Art. 7. 0 Poderão estes formar entre si caixas especíaes de
soco-rros c de aposentadorias ou quaesquor instituições de m utuaIidude e cooperação I sem prejuízo do patrímcnio social, e constituindo ellas associações distinctas com inteira discriminação de
responsabilidades.
Art. 8. o O associado que se desligar do syndicato poderá, todavia,
continuar a fazer parto das catxae especiaes a que se refere o artigo
anterior, mediante as condições que nos estatutos forem fixadas.
Al't. g. o O nu.noro de associados potlera SOl' HUmitado, c nos
estatutos devem sei' determinadas as condições de admissão e eliminação, as vantagens c onus, hem como fi, responsabilidade dos
mesmos associados.
Art. 10. g' Itvm a todos QS associados retirarem-se _em qualquer tempo, perdendo, porém, todos os direitos, -concessões e vantagens ínnerentcs ao syndícato em fuvor dosto, som direito a. reclarnação alguma o sem prejuízo elas responsnbíüdadcs que tiverem
contrahido (Dec. n. 970, art , Co).
Paragrapho nníco . Tacs reaponsnhiiiéades-subsistirão omquauto
não forem liquidadas.
_
Art. 11. A responsabilidade a que 130 refere o' ,art. lU só se
considera rertectíva para o assooía.lo que se rettra' em relação
ás obrigações contrahtdas pelo syndicato até ao db (1<:1. comrnunícação eserípta da sua retirada.
.
Para.gt-apho unícov o associado que se retira é responsável
pelas encommendas que tenha feito dírectamente ao syndícato ou
a tereen-o por íntcrmedlo delle, assim como pela cotização do anno,
caso' não tenha sido satisfeita.
Art. 12. A organização de cooperativas de producção ou de
consnmo,caixas'l'uraes: .de credito agnicola, associações de seguro~de:previdencit~, de asslstencla, etc" não envolve respo:nsabili~
dado dírecta do syndícato nas .transacções, sondo a liquidação - de
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taes organízações regida pela.Icíicornmum das sociedades civis
(Dee. eit. n. 979, art. 10).
.
Paragrapho uni co. Os bons empregados nessas organizações
não ficam sujeitos ao disposto no art. 39, e sua liquidação corre sob
a responsabilidade dos respectivos socíos.
CAPITULO 11
D.A OFWANIZAÇÃO DOS SYNDlCATOS

Art. 13. Os syndloatos agricolas constituem-se por deliberaCão da assenibléa geral dos associados, que será convocada para esse
fim pelos fundadores, depois de organizados e assignados os estatutos
por todos os associados.
.
Art. 14. No dia designado, reunidos os associados em assem..
bíea geral, os fundadores apresentarão os estatutos 0, lidos
estes. será submettída a votos a resolução de estar o syndlcato definitivamente constltuido,
Sendo essa. resolução approvada por deus terços, pelo monos, da
numero total dos associados, Iavrar-se-ha a acta da ínstallação, em
duplicata. para ser asslgnada por todos os associados presentes.
Art. li:>. Approvada essa resolução por dous terços, pelo menos,
do numero totn.l dos associados, será eleita e, em seguida, empossada a primeira admíntsn-ecão. devendo a actada Inssallação do
syndtcatc lavrar-se em duplicata c ser assígnada por todos os
associados presentes.
AI't. 16. Dous eXOlYlpÜl.I'ÜS dos estatutos, da aeta da ínstaltação
e da Ilsta dos associados, uuthentícados pelo presidente, e pelo secrotarío do syndicuto agrteola, serão depositados no eartorío do
Registro de Hypothec is do distt-icto respectivo, ahi ficando archívado um de cada exemplar- (Dec. cito n. 979, art. 2°).
Art. 17. O outro exemplar sera velo orâcia! do .Registro de
Hypotheeas enviado, dentro de oito dias contados da apresentação,
{t Junta CommerciaI do Estado respectivo.
Art. 18. O deposito dos estatutos e da lista dos associados será
pela mesma forma r-enovado sempre que no anno antertor houverem soffrido modificações. o em todos os casos o recibo passado
pelo ofâcial do registro baatar-é para provar o mesmo deposito.
Paragrapho uníco . O rog istr-o dos documentos e respectivo
.recíbo ficam isentos do quaesquer OllUS G serão feitos no aoto da
apresentação dos mesmos.
Art. 19. Os estatutos declarar-ão o seguinte:
§ 1.0 Denominação, fins, forma, duração o séde do syndícato
agricola.
§ 2.° Modo pelo qual este d. admlnístrado e representado em
Juizo e, em geral, nas suas relações para com terceiros.
§ 3.° Responsabilidade dos associados.
§ 4.° oondícõ.s de admíssão e eliminação, 03 díreítos, vantagens e onus dos associados.
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§ 50 Condições de dissolução dosyndtcatoe destinoquenessecaso
'será dado ao pro dueto do acervo social, nos termos do deerv n, 979~
Art. 20. O registro indicará mais:
§ L' A data do deposito dos documentos.
§ 2.° Os nomes dos admínístradores ou dírectores do' syndicato.
§ 3.° A entrega do recibo a que se refere o art. 18.
Art. 21. Desde a data do mencionado deposito e reglstro , o
syndicato agrícola adquire personalidade j urídíca, como pessoa'
dístíucta da dos respectivos associados e pôde exercer todos os di-:
reitos civis relativos aos seus interesses.

CAPITULO lI!
DOS AD:1IIIKISTRADORES

. Art. 22. Os syndicatos agrícolas serão.1il'igidos pOI' deus on

maís administradores, eleitospela assemblõa geral entre os associados inscrtptos c quites, i1u~Hiados porum, . conselho administra-tivo com o numero de assoclàdos que os ':est,atutos determinarem,
Paragrapho uníco . E' reqiíisito íudlspeúsavcl ao presidente do',
.syndícato ser cidadão braztleíro no gozo de seus direitos..
.-"
Art. 23. E' expressamente vedado aos administradores e bem
assim aos fundadores e incorporadores dos syndicatos ou uniões de'
syndícatos agrícolas auferírem lucros ou vantagens de qualquer

especíeou natureza,
..Paragrapho uníco, Não se comprehende nessa probibição a
remuneração dos empregados necessat-íos ao 1)0111 funcclonamento
e servíço dos syndicatos, os quaos poderão ser cscolhídos entre os
associados.
'
art. 24. Os administradores o os associados que authenticarem e assignarem os documeutos depositados, nos tCI'11l0S do
a,rt. 16, respondem collectivamente 1)01a8 declarações nelles contidas, tornando-se, civil e crímlnalmcnto. rcsponsavcís por ellas,
Art. 25. A oompeteneía da adminlstração dos syndícatos agri..
colas limita-se a actos administrativos, não podendo alienar bens
Immovels da associação, a não ser com poderes espocíaes conferidos
pela assembléa geral, de conjormídadc com os estatutos.
Art. 26. As funcçõcs do conselho edmlntstmttvo consístom em
fiscalizar Os actos da. dírectoria e em auxiliar a mesma nos serviços
próprios do syndieato, de aceôrdo com os estatutos.
Paragrapho uníco, Assiste ao conselho o direito de examinar
em qualquer occasíão os livros e o urchlvo do syndíeato,
CAPiTULO IV
DA ASSEM:nJ,~a GERAI..

Ai't. 27. A' administração do syndicato agrícola cumpre convoear a assembléa geral, sempre que julgar conveniente, 0I pelo
menos, uma vez ao anuo.
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Art. 28~ A convocação para as. nssembléas geraes será feita
por annuneíos na imprensa local. ou por meio de cartas registradas,
com deus dias de antecedeucta.
Art. 29. Par-a que a assernbléa geral possa validamente runocionar e deliberar, é tndlspensavel que esteja presente um numero
de associados quo represente, pelo menos, um quarto do numero

total.

Art. 30. Quando, porém, a assembléa geral for convocada para
constituição do syndieato ou para a modificação dos estatutos, é
índíspensavel que estejam presentes dons terços, pelo menos, do
numero total dos associados.
Al't. 31. Não se reunindo associados em numero legal, será.
novamente convocada a assembléa, com intervallo de oito días, pelo
menos, e nessa nova reunião ella deliberará com qualquer numero.
Art. 32. 0::1 associados não podem ser representados por procuradores na assembléa geral.
Art. 33. O associado que não assistir á assembléa geral será
considerado como acceítando as deliberações nella tomadas.
. . Art. 34. As assembléas geraes teom poder para resolver
todas as questões da sociedade, excepto as que se referirem á appIi~
cação do patrímonío social, quando já isto estiver determinado
Pelos estatutos.
Art. 35. A's assembléas geraes cabe approvar as contas da
administração do syndicato,. votar o orçamento, realizar as alei..
ções, deliberar sobre os assumptos que lhes forem propostos.
Art. 36. Todos os associados, no gozo dos: seus díreitos, podem
tomar pnrte na assembléa geral.

a,

CAPiTULO V
DA DISSOI,t;ÇÃO

nos

SYNDICATOS AGRICOLAS

Art. 37. Dar-se-há a dissolução dos syndícatos agrícolas :
a) quando o numero dos associados ficar reduzido a menos

de sete por um prazo superior a 15 dias j
b) quando a unanimidade dos associados, no gozo dos seus di~
l'eitos,-resolver a dissolução (Dec, cít., n. 979, art. 7°).
Art , 38. Elll caso de dissolução, o acervo social serã Ilquldado judicialmente e o seu producto Iiquldo t81'á a applícação
indicada nos estatutos.
Art. 39. A applicação do que trata o art. 38 só poderá. ser
em obras de utilidade agrícola ou para augmento do patrímonío
de instituições congeneres (Dec. cít., n. 979, art , 3D) .
CAPITULO VI
DAS

uxiões

DE SYNDICATOS

Art , 40. Os syndícatos agrícolas podem fundar uniões de syndicatos ou syndícatos contraes, com o intuito de regularizar o funcExocutivo -1907

7.3
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.:ejo,I).amleuto dOI:) syudtcatos locaes,c0.ordenando;.e concentrando
Sl}J,J;$,9S:'Íorç,Os, aUgplelltandoseus. mOlOS de ,acçao, de :mo.do .a
pode!' prestar a maior somma possível deservícoa.aos associados;
p(l1~agrapho uníco, As uniões deverão .abranger syndíeatos
Hgados 1)(>1' tntoressesccommuns, tCl:ritol'iaes ou :W'ofissionaes
dD~G •..cít., n, mo, art. 11).
_Art. 41. A~ uniões de syndicatos e 03 syndtcatos ceutraea adquii'l:r.a.o .personalidade jurídica separada, do mesmo modo que os

$Lmp.19s·,syndicatos.

. Art. ,;12. Constítuír..se-hão na forma preecripta para, .os, syndí""
(latos e terão os mesmos característícos que estes, sendo tarnbem
-regtdas . pelo presente regulamento.
Art. .43. Além 0-09 syndicatos organizados e constituidosdú
aecôrdo.com,este,l'cgulamcnto, poúerão ser adnnttddos como assoeíados.das unlõcs.dc syndícatos e syndicn.tos.centram; as associações
agricolas ou ele mduatrtas 1'1.11'1108 c, .do mesmo modo,.es-socíos
cl.es.t~s: tnstttniçõcs.
Art. 44. As.untões üe syudícatos Gossyndicatos ocntraes
;gQz;,fwão,,dc todas. as .íaculdados q no.o proscnte regulamento confere,
4), estão .'H}je-i:tosás. suas'.lwoscripçõos,qlw,nto. {I,. fundação, modo de
;3,13\1' edeIiquidar.
,. Al't. 45. Estas associações, bem como 08 syndicatos agrícolas
«O;~'ganizados de .accôrdo com o presente regulamento, ficam isentos.
;para RSU(\ orgnnizuçãc e íuncolonamento, de quaesquer onus.
CAPITULO VIl
DisposrçõES GERAES

Art. 46. Não gozarão d03 favores aqui coneígnados os synd!<catas 10C<108, as uniões e os syndlcatos centraes que estíverern em
41esaccôr{lo coro esteregulamento ,
AI'L !17. Não é perrnittido .a nenhum syndícato especular com
tttulos de qualquer éspecíe, podendo, porém, a-lqulcir bens immc'Veis.s,e:m.otltra,.1',Jstricção a.não ser a applicação destes aos 8'31'viços e ünsprevtstos nos respectivos e.tatutos.
,Art,.4S. São da esctustve. coropetencío do juizo commercíal
:as.:;qy.cstões relativas 6, oxtstencíado syudioato agrícola, 1:1,.08 direitos
e obrigações dos associados para com clle e entre si e a dissolução
e, ã.Jíquídacãc do mesmo.
.ÀI;t. 49. 0s livros de esccípturação dos syndicatos agricola.s
.serão rubr-icados, .!)ara terem fé em juizo, pelo membro do conselho
.administrativo que o presidente designar, e são isentos de se110.
Art. 50. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 20 de junho de 1907.-Jiig1.~el Calmon clt/, Pin e
""oiUmeida.
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DEORETO N. 6533 -

DE

20 DE JUNHO DE 1907

-Fixa p raz ca vpar a a conclusão dos tr-abalhos de cone truccão das
linhas de concessão da Companhia Estrada ele 1,'e1'1'o S. Paulo
ao Rio Grande e di outras providencias.

o Presidente da [{cpublica dos Estados Unidos do Brazil, attendendo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro S. Paulo
ao Rio Grande, decreta:
Artigo uníco , Ficam fixados os prazos para a conclusãovdos
trabalhos de oonstrncçâo da linha União da Victoria ao Rio Uruguay
e da primeira secção do ramal de Jaguartahyva ao valle do Pabrná~
panema, e prorogado o prazo par-a a apresentação de estudos, ao
qual se rerer3. a clausula XXVII do decreto n. 39'17, ele 7 de março
de'l901,de conformidade com as clausulas que com. este b'aixa;~
assign~clas 1)010 Miulstro de Estado da Jndustrla, Viação.e Obras
Publicas.
.
Rio de Janeiro, 20 ele junho de 1007, 19~da Republlca ,
AFFO:-lSO AUGUSTO :MOREIRA PE:"iNA.

Jligtwl Calmon dH Pin e Almeida,
O.hvo.sulfts n.. '"q:',Ú,) se r-ee'eo-e o- cãec'e-e't.o
dest,a, data

11.,

6ã3S

I

. Fica marcado o prazo. ímprorogavel dü tres annos para a con'éhrsão dos trabalhos do construcção ela linha, de União elot Victoría
ao Rio Uruguay, procurando-se o ponto mais conveniente á tra.vessía deste, de mo.lo a facilitar-se 11 ligação com a rede 'de
'Viação íerrea do Rio Grande do Sul.
II

No prazo maxlmo de tres annos sunmetrera a companhia ,á
approvação 0'5 estudos definitivos da linha de S. FranCISCO ao Rio
Paraná.

m
Dentro do Pl'a,ZO de -oito mczes a compauhía -,,:preserital'á
ao ,Governo o ,recon'lléci"mento geral' do traçado desta finha'âs
margens do Paraná, 'Iluer em demanda delígaçãc com t\$ eS~~'a~,as
de l~r"o. do Pa~a~uay, 'lue~ :p~rmittindo acommunicaQão. do
curso do Paraná '_acirn'aAé Sete Quedas e d'o curso d6'I'guassú
acima de Guahyra com a linha tronco.

123G
IV

Fica prorogado por n-os annos o prazo paro. apresentaeão dos.
estudos dénntttvos do ramal de Jaguaríahyva ao vnlle do 1'10 Para';
napanema, obrtgamlo-se a companhia a constrnír em igual prazo
a pr-ímelre, secção. Cqj03 estudos foram approvados pelo decreto
n. 6395. do 28 de fevereiro do corrente anno,

v
Todos 03 prazos :1(;ÍnH1 l'cferidos são contados a partir da pre..

sente data.

VI

A companhia obrlga-so 11 adaptar DOS estudos que tiver de excontar a decli vidade maxíma de 2 o e o raio de curva mínimo de
150 metros, devendo, outrosím, proceder (L revisão dos estudos
approvados pelo decreto n, 6395, acima citado, afim de appücar ce
mesmos limites technícos á ,l)l'irneira .secção do ramal de Jaguariahyva ao valle do rio Paranapanema,
VIl

A companhia contríbnint annualmente com a quantia de
36:000$, a contar do l° semestre corrente, para as despesas de
fiscalização. Essa quota ser~t reduzida [!, 30:000$, logo que ficarem
concluídas as diversas linhas da concessão da companhia.
Vlll

o. povoamento das terras rnargínaes ou proxímas á estrada
deverá ser emprehendtdo e actí vado pela companhia. independente
de qualquer iniciativa do Governo Federal ou dos Estados"de associações ou de particulares.
§ 1. c O povoamento effectuar-se-haimediante a localização,
definitiva de famílias de ímmtgrantes, habituadas a trabalhos de.
agricultura ou de índustría, agro-pecuaríu, como.proprietariosde
lotes regularmente medidos e demarcados, situados Il margem ou
dentro da zona de 20 kilometros para cada lado do eixo da ostFada" formando nucíeos ou linhas colonlaes, isto é) estradas de
rodagem ladeadas de lotes.
§ 2.° A escolha das localidades mais apropríada.s aos' nucteos
obedecerá a prévio estudo de todas as círcumstancias essenctaes ao
seu desenvolvimento, attendendoespecialmente á benignidade do
clIma c salubridade; abundaneía, qualidade e distribuição. das
aguas : condições orographicas, natureza e fertilidade das terras e
\~ua,âptidão produetíva ; extens~o em mattas, capoeiras, campos.e.
\iwlturas; área disponível e tudo quanto sejade interesse para mais
proveitosa collocação de Immlgrantes estrangeiros.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

1237

§ 3.' A escolha das localidades, feita pela companhia, fiea
sujeita a estudo e informação do respectivo engenheiro chefe da
fiscalização, exame e acceitação do Governo Federal.
§ 4.' O plano geral, cornprehendendo a divisão das terras em
lotes, ãrea destes, estradas de rodagem e caminhos vlcinaes por
construir, e typos de casas para os immigrantes, será. submettido
pela companhia i approvação do Governo Federal e executado na.
conformidade do que for approvado, 301) pena de não serem prestados os auxilias o favores de que trata o § 17 da presente clausula.
§ 5. 0 As t(n~ras neeessarias para os nucleos ou linhas coloníaes
serão adquiridas pela companhia, por compra, concessão, ou
accôrdo com os Estados ou com 03 propríetartos. podendo, quando
neoossarío, realizar-se a desapropriação, de acoôrdo com a dlsposi,ção constante do n , XlU, !ettra b, do art. 35 da lei n . 1.617, de 30
de dezembro de 1906.
. § 6." Em cada lote, nas proximídades da casa de morada, a
companhia farâ preparar o terr-eno para as primeiras culturas.
§ 7.° Sempre que, a juízo do Governo FedOl'aJ, D, aítuação do
núcleo ou a quantidade de lotes ruraes exigir o preparo de uma
sede ou futura povoação, a companhia Iuurlu.l-a-ha, COT'.1 os compe..
tentes lotes urbanos c segundo o plano approvado.
§ 8." A' proporção que os lotes ruraes forem ficando promptos
e servidos por víaçâo regular. serão localizadas as f:tlUilias de rmmigrantes.
§ 9. o A companhia manterá, pelos meios mais conventcntea ao
seu alcance, um serviço de propaganda no exterior para, a venda
dos lotes, devidamente demarcados e preparados, a immigrantes
exercitados em trabalhos de agricultura, ou de índustria agro.pecuaría, em ordem a, nos mesmos, virem esta.. belecer-sa.
§ 10. O Governo Feder-al poderã autoria 11' ou promover,
por sua conta, a íntroducção de immigrantes destinados aos, nueleos, concedendo passagem desde o porto do paiz de origem
até ao porto de destino, bem como os meios de desembarque,
nospe1agem e transporte até á estação mais proxíma do nuclec,
§ 11. O serviço de localização, inclusive auxilias para o primeiro estabelecimento, correrá aoxpensn.s da companhia, que
deverá fornecer aos ímnngrantes reccm-chegados ferramentas e
sementes, e proporcionar-lhos, sempre que não houver ínconve.niente, trabalhos a salarro na estrada. ou nas proxírnidados do lote,
.aâm de se tornar facíl a manutenção dos mesmos, fazendo-lhes,
quando preciso, adiantamentos em geueros alimentícíos ou em
moeda, até á primeira colheita.
§ 12. Os lotes ruraes , com as bemrcí tortas que tiverem, serão
vendidos aos ímmígrantcs, mediante pagamento (L vista. ou a
'pl'azo.
§ 13. O preço dos lotes o das casas c as condições de pagamente dependem de approvação do Govorno Federal, que se reserva
a. faculdade de exercer aeçâo J)scal sobro tudo quanto for de in..
teresse para a prosperidade dos colonos e rolaüvo aos díreítos que
lhes são garantidos.

xcros
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§ U. A. COIUJ?l111hia fica. obrig,ad,'.t. a facilitar o tra,l1sp:n'i}3 dos

productos ooloníaos, concedendo abatimonb ou reducção de fr8tes

na razão de 50 o/ (} das tarifas em vigor,

du~'ant~

cínco au110 8; . a.

contar da datado ostabele rlmento d(l" primeira familia em.Iote da:
nuclec COlonla,l,Cll'j' í1: ,f!1!1àa9ãq se r~~pzw 111,$, condições deste. contra-

e4o,oll 1'01'. J) O1p1'o wndlda.-pela Uuíão ou p~lO$ E:3tados~ pJr assocla-

ções: ou.por p~l'ticulal'ps, com a locallzação de irn:nigranfe.3 estran..
'
geíros, como. propríetartos.
§ 15. A companhia prop.roionarã aos lmmigrantes localizados,
todos os meíos ao seu alcance, par<1 o melhor beneficiamento _dos
produçtos, animanúo.n creação e o íucremento de pequenas índustrías;.IH'ólllovcr(1t estabelechn ento de escolas de instrucção púlmania e pl'ofbsiontLl gl'CLtpib c, (lo ca:n pos de experícncla. e de-

°

°

rnonstração, o constítuira templos pat-a culto relígíoec protessadopelos ímmígrantes.
§ 16.. Os inllnigri1utos estrangeiros, c nua os nacionaes, gozarão
de inteira. liher.dade dentro da lei e nenhum genero do.cultura,
de commerc!o, ou Industrta., lhes será vedado, desde que não.seja
contrario (lts.egllra,nça, á saude e aos costumes publicas.
§ 17. O Governo Federal conce.Ierã, a titulo ele, auxilio, os
seguiu tes premias Clt companhia, si effectuar, com regularidade,
a Iooalízação ele ímmigrantes, como proprletarlos, nos termos

deste contracto:

I o,até 200$ por casa construída em Iots rural, uma,

s~.ia.

do typo ofüclalmente approvado e. pertença a

i:rpmigrante~ ;

VOZ. que
fàmili~.' de

,
'
:por fa ll1il ht de il11lnigr8,.l1tes, íutrodnzlda, do, estrangeiro,
<1. cp.~~a. .da eompàrihía, c não já rcaídonte no pnfz,localiz'1.da,em
.~().

lote rural:

a) até 100$, q uando [1,. família contar seis mezes de localizada;
b) até 2\)0$, quando a Iamilía estiver a um anuo localizada

e houver

desenvolvido a cultum ou crlação com animo de
continuar- ;
3"', até 5:000,-;~OOO, por grupo ele bOlotas ruries, occupados por
tamílías dc ímmígrantés, quo, no mesmo núcleo, e dentro de dons

annosapos effectíva localização, houverem recebido os titulas.
d~ft,tii.t'ivosde

propriadado dos respectivos Iotes.

", .. §' '18:. Q~lft,ndo os ímmígrantes não forem ,int,roduzidos doostrangeíro <:1' cU0t~"{ht Companhia, obrign-sc olla <:t lO,calizat-os nas me~

mM'condiçõcs dosque houver introduzido, . mediante a concessão
dos prémíos dos n~. 1 e 3 do paragrnpho antecedente.
§ 19. li' lícito [t Compauhi., obter dos Estados interessados
quaesquer outros favores e auxillos, além dos que constam elo § 17.
§ 20~ A Compnuhia sujeita-se ás medldas regulamenta. 83 instituídas ou mandadas observar 1)810 Goveroo Federal, em be.n. do
servtço clJ colonização.
§ 21. o Governo Federal obr-iga-se <I, solicitar dos governos e,stadoaes cessão gra.tnita li Cl11p1'eZí1 das terras devolutas margtnaes
ou proxlmas ,t estrnda., pm>[1, serem colonizadas nos termos deste

con emcto.
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§

22. Os auxilíos prestados á compauhla palo Governo Feder"al,.,.

];)<11'GtO ·povoamento das tenas comprehcndidas na z inn privile-

gíada da estrada, serão Iimftadosna.medida dos recursos para estefim consignados 11::> orçamento.
§ 23. A companhia apresentará, parn cada secção de lGO lcllometros de estrada" o plano ,goraI do organização de cinco>
nucleos colo.uaes, te.ido no miniuo cada. um 10) lotes rUNt83 apropt'ladoa a agricnl-tuNli ou (lt.indltstrtia,agr.)-p:;cua rta.,
Os prazos para preparo e con-tltuição definitiva d05tCS nucteos

serão de dous annos, a contar da. data da '1'Q.l!rovação dos estudos.

definitivos de cada.. trecho pelo Governo..

§24. Por Iulta de.cu.mpr-ímentó do disposto no pí1ragr:a:pho anteror, o Governo Iruportt <t Compnnhin a multa. de 2a:OOO:t· c' o

dobro 'na. rclncídcucla .

IX

No

0<180

de infraoção de qualquer das pr-esentes

Ch1,11SUlaS~

a

companhia ficará sujeita ás multas edomals-penas commínadas
nas respectivas clausulas do decreto n. 89,17, de 7 do ma rço
de 1901.
Rio de Janeiro, .20 do junho ele lOÚ7.-1l:Bgucl ('a!íl10íi du Pi@
e Almeida.

DEORETO N. 6534 Appro vu

U

DE

27

DE JUXHO Dl::

1007

rcfo r-mn dos estatutos da Comp aub ia de Seg ueos Mu-.
rit.lmos e Terrestres «Tudcmnte adoea »).

O Presidente da Ropublloa dos Estados Unidos do Braz i], att.on(lendo ao que requereu a. Companhia. de Seguros rl'1,),l'itimos e Ter-

rC?51I'OS e Indcmnizadora », por seus dírectores:

Resolve approvar o.') estatutos que este acompanham, pelos

quaes se rOXCl'l.t a mesma companhl.v, de couformidade com a 1'OSO-

lução (la. ussembíea gCl'JJ extraordínaríu tio SC·J.3 acclouistas, realizub em ?28 de foyo1'ei1'o do corrente .aano : fícando, porém, supprírnulo o § lodo art. ô O , que diz: « O commíssc não Isenta .o accionísta
da responsabíüda-Ie legal para os credores da, sociedade, caso
esta se tJl'ne ínsolvavel » e passando a SOl' paragrapho umíco

daquelle artigo o § 2'\ quo diz:« 03 accíonistas são somente rosponsavoís pelo valor das acções que possuírem».
RiQ do Janeiro, 27 ele junho de 1907, 191) duRepublica..

AFFONSO AUGUSTO MOREiRA. PENN·A.

D'avicl Campista •.
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Estatutos dGl. Co!upanhia de Seg'ul:"OS Mari..
tilUOS e
Terrestres « Indemnizadora »,
apresentados á assembléa geral extraor"
dil1aria de :trevereiro de 1.90'7'.
CAPiTULO 1
OHGANIZAQÃO DA CG:\IPANHIA,

SEU

FIM E DURAÇÃO

Art. Lo Fica estabelecida nesta, praça uma companhia ano-

nyma sob a denominação «Indemuízadora».

Paragrapho uníeo . A companhia poderá ter agencias doutro

e Jóra dlt Republíca.
Art. 2.° A companhía tem p01' fim:

§ 1.0 Segurar quaesquer- perdas o avarias contra todos

os

riscos marítimos 0 fluviaes, inclusas as que forem oecasionadas pOi'
mcendío, inundações, raio ou suas consequencías, observadas as
dísposicões dos arts. 685 o 686 do Codigo Commercial, sendo cascos
vela e a. vapor, mercadorias, etc.
§ 2.(> Segurar contra todos os riscos c prejuízos terrestres que
forem produzidos por incendio ou com intenção de evital-o, pelo
raio ou suas oonsequenclas, propriedades rustieas o urbanas, gene1'08 em tramito. mercadorias depositadas nas alfandegas, trapiches
e armasens particulares, moveis, roupas e louças existentes nas
ã

habitações.
§ 3.(> A dh-eotoria fica autorizada a operar em seguros de vída

quando julgaI' conveniente e depois do obtida oonocssão nova.' c
especial e do preenchídas as disposições das leis em vigor.
Art. 3.° O tempo o duração da companhia sera de 30 annos,
contados da data da sua. ínstallação, podendo S81' díssolvida antes
deste prazo nos casos previstos no Código Commercial,ou por
doUberaç5.J da asseznbléa geral dos acotonístas, expressamente
convocada para. esse fim c constítuída, pelo menos, com dons terços
do capital reallzado.
CAPITULO II
DO CAPnAr~ DA COllIPANHJA, DISTRIBUIÇÃO DOS L'CCROS
DE RESERVA

r:.

FUNDO

Art. 4.' O capital é de LOOO:OOO$,dividiào em iO.OOO aeções de

100$ cada uma, emítüdas em uma Só serle.
§ 1.(> O capital social, uma vez realizado, podera,

C';);11

autort-

zação da assembloa geral dos accionistas, ser elovado, emlttindo-se
segunda sorte de aceões c guardadas as disposições Icgaes. sendo.na
distribuição preferidos os pnmíüvos acclonistas.
§ 2.(>'0 capital re.utzado, o fundo de reserva e c',) llLCl'OSSUS"
pensos serão convertidos em apolíces da divida publica ou em '111'i"
meíras hypotheeas de predíos no Dístrlcto Federal.
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§ 3.' As apolíces da divida publica de propriedade da compailhia. serão nominativas.
Art. 5.° Logo que se achem approvados 0,3 estatutos sará
realizada a ímportancía das acções subscríptas em prestações,
sendo a primeira de 40 % ímmedíatamente realizada e 8,8 seguintes por deliberação da directoria.,de accôrdo com o conselho
fiscal, annunclando-se com antecipação de 60 dias, e nunca excedendo do 20 %'
Art. 6/' O accíonísta que não realíaar em tempo a prestação
correspondente a qualquer chamada, incorrerá na multa, de 10 %
e, si 30 dias depois não a houver realizado com a respecüva multa,
promoverá a directoria o respectivo eommísso, e as mandará
vender em Bolsa por conta do accíonlsta remisso, ficando o
producto das mesmas depositado na companhia por conta do respectivo dono, ao qual será entregue depois de deduzidas todas as
despezas.
§ 1. o O commísso não isenta o acclonista da responsabíhdade
Jegal para com os credores da sociedade, caso esta se torne ínsolvaveI.
§ 2. Os aecíontstaa são SÓ111ente responsaveis pelo valor das
il,COÕCS que possuírem.
.sit; 7. o Do lucro liquido de cada semestre será retirada uma
quota nunca inferior a 20 0(0 para o fundo de reserva e o restante,
depois de fixado o dividendo para os acclonístas, será levado á conta
de lucros suspensos.
Art. 8. 0 O fundo de reserva serã exclusivarnente destinado a
Jazer face aos prejuízos verificados semestralmente.
Art. 9. 0 O dividendo será semestralmente dividido pelos accíonistas.
§ 1. o A importancía dos lucros suspensos s~r-á applícada a àjvi~
dendo e em qualquer semestre em que não l1<:lJa lucros e ainda <1
preencher a conta de capital.
, § 2. o Não se fará distribuição de dividendo cmquanto o capítal
s icíal, desfalcado por prejuízos, não estiver integralmente I'BCOnsütutdo .
§ 3.1) Os dividendos não reclamados dentro do prazo de cinco
anDOS, contados da data do annuncío 1)3.1'<1 sou pagamento. preserevem em beneficio da companhia.
§ 4. o Qualquer saldo existente em caixa e que excela de 2:000$
1501'6, depositado em um banco de reeonhecido credito.
(I

CAPITULO III
DAS ACÇÕES E DOS ACCLONI$TAS

Ai't. 10. As acções SEH'ão nominativas, asaignadas pela direetorla, e em cada uma dellas se fará expressa menção do valor
nominal que representar. bem como da ímpot-taneia das prestações
pagas.
Art. 11. São accíonistas os possuidores do uma ou mais acções
ínscríptas no livro da companhia.
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Art. l.~,. Os acoíonístas são responsavojs pelo valor. das :acções.
que possuu-em .
"
~
Art. 18. A transjereucia das acçoes 0, effcctuseã no livro
oornpetente da cornpauhia o por termo nasiguado pelo. cedente, e
casstonar-io. ou proourndores com podere: espeeíaesparn. o Reto.
_Ar.L 14. Pormorte .?U íillencía de aJgul1.l acelo.ústa :-SÓ'p0~
derüo ns rospeetivas ,,\0900$, que possuirorn 801' ycnclidas,G1U Bolsa
por ma-ularlo do respectivo juiz, como determtnn a lei.
CAPITUL') IV
DA A8S:Ei;),uniBA GERAL

Art. 15. Aasf3omlJléa. geral ccmper-se-ha de uccíonístas que
possutrem uma ou maís acçõcs, uma vez que a posse dcllas esteja
tnsertpta no rogistro da companhia.
§ l ," Oada gt-upo de Iüacçõos dará direito a.um voto, quando
as respcctívas t1CÇÕCS estejam ínscrlptaa no 11v1'o <L\. companhia
60 dias antes da assemblea, porém não serão contados mais de
20 'votos a cada accíonlsta, seja. qual for o numero de acçõesque
possuir.
§ 2.° A cauçào do acções não prejucHc1, o .direito conferrdo aos
acclonietas por este artigo e seus correlattvos.
Arf.. 16. A assembléa geral será eonvoeada.orrlínarta e extraordinariamente pela directoria, por annuncíos por ella firmados
nas folhas dii.l,I"ül,s de maior circulação e com l5dia.s" de .ante-

cedencía,
Art. 17. A du-cctorta convocara ai13sornhli:ia geralordinaria
no mez de rever-eu-o de cada anno, pira esta tomar conheci..
mente do i-elatcrto da admíníetração e do ::r),;1r0.cor (10 conselho
fiscal, os quaos serão publicados em um d03 jornacs diaa-los. pelo
monos, oito dias antes daquelle marcado pal',;t [\, reunião.
Art. 18. A asscmbléa geral ordinaría. se julgará legalmenteconetítulda achando-se representada a quarta, parte do capital.

realizado.

Art. }9. Quanào nem na primeirn nem na segunda reunião da

assembléa geral não comparecer numero SU íllctente de acctonístas
pnrn deliberar, far-se-ha nova convocação, declarando-se .os motivos della; c' nessa reunião pcderae-ha deljbernr com o numero

de acctontstas presentes.

Art , 20. A assernblén geral püdcl'{Í, SOl' convoc ...da extracrdi..
narlamente quando a dírectorla o julgar conveniente ou lho for a
convocação pedida 1)01' sete ou mais accl.místas quo rcpvcseutem
pelo monos um quinto do capital social; não podendo h-atar-se
nOSSa reunião sínão do assumptc para. quo ror convocada, determinado .na petição. que ,á directonia fOl'dirigida c quo devera SOl'
declttrn.4o nos annuucios que se fizerem, de conformidade com.o
art; 16.
Art. 21. Podem votar na assemuléa geral os accíonístas. que,
se acharem nas condíções .determinadas na Iel , Os que se fizerem

representar por procuração bastante

C0111.

poderes espeeíaes..p ara
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o aoto c para esse fim outorgada 11 qualquer accíonísta da compr{<Illüa,. As flrmas soclaes por um dos sacias; os .pupiios por seus
tutores: as mulheres. por seus maetdosr os interdictoe POI,'· seus
curadores; as. sociedades ou corpnrfl.ções pOl' um direetor; os
acervos )11'0, iwli r rsc.pc! os:inventaríantes.
Art. 22. Qqttmlo a reunião da assembléa. g0l'altiver,p,o,r
objecto a: reforma, dos cstat;ltos,augmcnto .do capítal c díssoluçãc
d,:., companhia, so poderá deliberar t),CIHU1-[O~SO representados .pelo
menos dons terços do capital. soeía'.
A.rt. 23~ Na primeira reunião annual úa.assembléa.geral, quo
terá Iogar em fevereiro do cada anno, scra eleito o' conselho âseal
e supplentes em tgua.l numeeo que tívcrdc íuuccíonar ncsseanno,
bem como os membros da dircctorla, si estiver terminado o seu
mandato,
Al't. 2.1. A a,ss.3111bI6a geral s01',<'~ presidida. por um aceíonísta
nomeado p01' maioria de rotos ou por acela.mação de entre os
accíontsta., presentes, e este presidente desígnaru dous saci.\Jttlrrios.
que serão incumbidos de ver: âcar o numero de accíoaístas presentes, contar os votos, fazer apuracão das votações, Ier o expedíento e redlgi.. as actas.
Pai-agrapho uníco , A nomeação do presidente e. secretaríos
não poderá rccnhu- em membro nlgnm da. adminlsta-ação.
CAPITULO V
DA AD)lINISTRAÇÃO

Art. :25. Os interesses geraos da companhia, são geridos por,
urna dírcctorta inspeccíonados por um: conselho flsea] e julgados
pela, assembléa geral dos aceionistas, de conformidade com os
esbtntos.
Art. 26. /l.. directoi-ia é composta de tres membros, os·qu,aes
entre si o' por maioria detcrmínarão os cargos que deverão occupar ,
Art. 27. Os membros do,du-ector!a, RO tomarem posso do cargo
ou <:dé 30 dias depois de eleitos, eaucionarão. 100 acções nos
livros da companhta. das quaos não poderão dispor omquaato
durar 11 sua gestão o não forem approvadas as contas dasua

gerenoia..

Art. ~:~8. Findo aprazo do mau-lato «n uctual dh-cctoría,
que termíno.rn em 28 de rovcreu-o do 10U1. rlJ eleição da mesma
s::rti tettn, annue.l.ncntc, ptf,I'[l, cada, dtrectov. que exercc~'<~ o' seu
mD_\ld,),to, por tres annos, sendo íeita, por maioria de votos, em

escruttmo secreto, c~mtGndo.as cédulas a dcctm-aoão oxtomado
numero do votos, que ttvci-.c aecíonísta.
§ Lo !)arí.lr regularizar a;,ç'loigão annunl de. U1~1 di;t,'oc~or,a

°

prímeíra .directorlu- eleua eX81'C@.1'á- sou mandato d1.t seguinte
forma: o IUn.ÍS antuw da companhla por tres anuos; o ímmedíato eJ'11<lntiguidade, por dons aunos e" o mais moderno, pOl~
um.nnno,
§ 2;° Os membrcs da dírcctoria poderão ser reeleitos, 9, não O:

sendo, servirão atü que <t nova dírcctoz-ín tomo posso.
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Art. 29, Em caso de vaga do cargo pOI' morte ou renuncia. do
dírector, a directoria poderá chamar um substituto até a prímeíra
-assembléa geral ordínarta, em quo se procederá á eleição.
Paragrapho untcc. Dando-se a vaga por ausencía justifi0ada
por mais de seis mezes, poderá a dircctoria chamar um substituto
si assim lhe convier, sem prejuízo dos vencimentos e proventos dó
dit'ector ímpedido, unicamente durante o referido prazo de seis
mezes,
O director impedido poderá reassumir o seu logar quando as
suas condições de saude lhe permittírem prestar serviços á cornpanhia, considerando-se temporarío para todos os eüottoa o legar do
substituto que tenha sido chamado para o seu Iogar.
Art. 30. São attribuições da dírcctoría:
§ 1.° Nomear, suspender e demíttn- empregados o agentes,
fixa..ndo-Ihes os respectivos vencimentos o fianças que julgar neces-

sarías.

§ 2. o Apresentar annualmcnte á assembléa geral ordinaria um
relataria circumstancíado reíatí va ao estado social.
§ 3. o Organizar os regulamentos internos precisos o üxar as
tabellas dos premias de seguros.
§ 4. o Exercer li vro e geral administração.
§ 5. o Fixar no fim de cada semestre o dividendo que se ho,do
distríbutr ,
§ 6.° Executar as deliberações da assombléa geral.
§ 7. o Executar e fazer executar os estatutos o indicar no seu
relataria qualquer medida que julgue convonícntc aos interesses da
companhia.
§ 8.° Representar a companhia em juizo ou foi-a delle ,
§ 9.° Deliberar por maioria de votos.
§ 10. Convocar ordinaria e extraordinariamente a assembléa
geral dos accíonístas.
§ 11. Ouvir o conselho físcal sempre que julgar conveniente
aos interesses da companhia.
§ 12. Crear agencias dentro ou fóra do paiz, quando entendei'

neeessarto.

§ 13. Mandar vender em Bolsa, quando pracíso, apolíces da
divida publica, de 1:000$ ou outro valor, e bem assim quaesquer
outros titulo> quo tenha em carteira; sendo a. transferencía
assígnada por dous directores,
§ 14. Fazel' primeiras hypothecas de immoveís do Distríeto
Federal, transter-íl-as a outros quando houver conveníeneía, 1'13·
ceber os respectivos juros e dar quitação em juizo ou fóra delle,
Art. 31. Cada membro <la dírectorla percebera como honorarlo a quantia mensal de 1:000$, mais a porcentagem, de 10 %
-sobre o'! dividendos a cada ,directol'. sem prejuízo da -gratificação
de 200S; mensaes que já. percebe cada dtrector quando, a ~i8tr~"
buíção do dividendo não seja inferior a 10 % do capital reahz,ado.
Art. 32. No caso de dosaccôrdo entre os membros dadirecçã.p
será sempre ouvido o conselhofiscal, que decidirá juntamente com
.a directoria.

>
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CAPITULO YI
D) CO:\'"SELHO FiSC.U,

Art. 33. A flscalização dos: negocias e operações da companhia;
serã conf.ada a um conselho fiscal composto de tres membros,
eleitos pela, assembléa geral ordínarla aunualmenta, os quaes poderão ser reeleitos e exercerão as suas funcções gratuitamente; c
formado elle, aodgna.l'á do entre si a presídente .
Art. 3,1. Compete ao conselho flscal:
§ 1. o Assistír com voto consultívo às sessões da. directoría
todas as vezes que ella reclame a sua presença e consulta.
§ 2. Examinar os inventarias e balanços e apresentar é. assembléa geral o respectivo parecer sobre a sua regularidade, bem como
as observações quo lhe suggerír a marcha geral dos negocies da
companhia.
§ 3. o O conselho fiscal, durante o trimestre quo proceder á
reunião da assernblea geral, tem o direito de verificar o estado dI"
caixa e de exigir dos administradores Informações sobre as. operações socíaes.
§4. o O parecer do conselho fiscal deverá SOl' entregue á. dírectoría com 15 dias de antecipação, pelo menos. do designado para
a reunião da assernblea geral, afim de ser impresso c annexo ao
relataria quo tem de ser apresentado ü, mesma assembléa ,
Al't. 35. Por modo, impedimento ou resignação de qualquer
dos membros do conselho fiscal, a dírector!a cha.mar-ã o supplente
mais votado 0, na faltlL deste, procederá de conformidade com o
disposto nas leis em vigor.
Art. 36. A eleição do conselho flseal e supplentes será
processada por escrutínio secreto e pela maioria de votos presentes.
Paragrapho uuíco. Não havendo maioria absoluta de votos no
prímoü-o escrutinlo, proceder-se-há a segundo entre os candida.tos
mais votados, e, em caso do empate, a sorte dosigna,r(t os
eleitos.
0

CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES GERA~iS

Art'. 37. O anuo socíal é contado do 1 de janeiro a 31 de dezem-

bro do.mesmo anno,
_oAl't-. 38. As transferencías das acoões serão suspensas antes da

data marcada para a distribuição do dividendo, pelo tempo que for
necessarío para regularização do trabalho.
AI,t, 39. A dírectoria deve achar-se sempre representada no
escrlptorío da companha, pelo menos, por dons directores .
. .Ar!,; 40. Todos e quaes51uOl' casos cmíssos nestes estatutos
serâeregulados pelo que dispõem as leis em vigor, a cujo cumpri-
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mente em todas as sua-s. partes se 'obrigam a administl'ação e os
aecionistas da companuta de Seguros :'Ifal'itirnos c Terrestres
«jndemntzadortu .
Art -. 41. A companhia l?OUOl'ú. comprar ?~ construir predío
que convier ao seu estabctccímcnto nas condições c época acoor..
'dadas entre a dírectoría e o conselho üscal .
.
~io de Janeiro,}8 de. fevereiro de 1907.- Os cÜrcétOi'es:
Narciso Braga.- JOM Sant~ago.-B. B. de C};"q'ueú'a Lima.
DECRETO N. 6535-

DE

27 DE

.JUNHO DE

1907

Crêa uma brigada de cavallaría de Guardas Nácíonaes 118.
Ubeeabinlia, no Estudo de 1ilirias 001'::1'05.

COHl!.U'ca

de

OPI'csidcnte da Rcputütca dós EstadosUindog do HI'<:I.lZU, 'para
execução do decreto n . ·1:31, de 14 de dezembro de 1800, dcere'tu:
Artigo uníco, Fica. orca-la na Gu~n'da, Nacíona.l .da comarca da.
Uberabinba, no Estado de Minas Oeraes, uma brigada de cavallarla com a- deslgnacão de 94a , composta de dons l'cgin1éntossób
osns. 181 e 188, os qW),OS serão ovganizados com os guai-das qtra.,.
Iiflcados nos dístríctos ela referida. comnrca : revogadas <JS:d.H3\lOw
síçõesem contrario,
Rio de Janeiro, 27 de'junnc do 1907, 19° di. Repuhllca ,
h}~FüNSO

Auousro MÔlmIRA PEN::N'A.
Tal.la1"'es de bj'r'tti

At~gHSlo

DECRETO N. "6336-m; 27 DE J'VNlIO DE 1907
Crea mais uma brigada de iutantarta da Guardes Nacionaes na comarca de Janucr!o , Estado de Mmae G01'MS,

o Presidente da República dos Ksta,üoC:! Untdos do Bra..all, para
execução do decreto li, 431, de 14 de dezembro do 1896, decreta:
Al'tigO unlco. Fica creada na Guarda Naciona l da comarca do
Januar-ia, no Estado de Minas GCI'a,os, rnaís uma ln-ígada, de infantaria, com a designação do 209'\ composta de trei:! .\);;,talhôc3
do serviço actívo . D$: 625, 620,e 627 e um do . 4<1 l'ÜSel'VU, sob o
'no 209, os quaes serão crgànízados com os 'gúal'4as. qualifíeados
nos distríctoa da referida comarco : rovogadas as diSIJO~iç?j~fre"in
ê6ntral'ib.
Rio de Janeiro, .27 <lo jlinho de {GOl, él da Republlca,

rg

Ai"-FONSO AUGUSTO:\ldRlillRA PEN:'-iA.
AüjfiúIo Ta'üa'i~és(liJLf/i'á.
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DEClt'nO N. 6537 -DE 27

DE

JUNHO

DE

1607

Abre <)0 Minis ter.lo da Justiça e Negocios Inter-ior-es o cee tnc
especial de 69:157$314 'para 'pngarnent'o -dc dcspezas com
aulas supp lement.ar ea no 20 e 30ann-os do Gymnaaio Nacional.

o Presidente da. República dos Estados Unidos do Br;)"zH,
usando da autorização concedida no art. 12 da lei 11. 1617, de 30
de dezembro elo anuo passado, e ouvido o Tribunal de contas, nos
termos do art. 70, § 5'>, do regulamento approvado pelo decreto
n. 2409, de 23 de dezembro de 1896, resolve abrir ao Mínisterto
da Justiça e Negocies Interiores o credito especial de 60: 157$314,
parapagamonto, de accôrdo com a ,.demonstracão j~llta, (~e
despezas com aulas: supplcmentares dos 20 e 3° 0nnos do GymniJ,SlO
Nacional, sendo 32:963$775 no Internato c3ô: 1930539 no Externaúo ,
Rio de Janeiro, 27 de junho do 190'l 19° da Republica,
",~FFO:\SO AUGUSTO ]'JOR'E1RA.. PENNA.

Augusto Taooree de L!J1·«-.

Demonstração do credito esuecíaa.precíso paea paçamento-dep ratificações aos lentes, pi-oressores, rnen-uctor de gynmastica,
í.nspecüor'es: -deaãumnos, ajudante de ccatnuereo e serverrtss em
serviço de aulas supplementar-ee-dos 2°6 3°' eauros do In:ter,::nato
e Externato do Gymnasío-Nactonal e do material necessar-lo ao
Internato.
INTER:\'ATO

2° como, ia turma
3 lentes, a 200$ mcnsaes, de 2'c1c:'l11aio
a, 31 de dezembro de 1607
.
3 lentes, idem, de 4 de maio ,i'\, 31 de
dezombrode 1607
.
3° a:nno, l a tw,'ma
lente, a 200$ mensacs, de.2 de mato
a 31 de dezembro de 1607
.
lente, [1,200$111'0"1188,02, do {3 de maio
a 31 de dezembro de 1007
.
3 lentes, a lOO$ mensacs, de 2, de maio
a 31 de dezembro de 1607
.
tIente..u 100$meHsaes, de 2 a 18 de

'maiü'de I ~07
.
I lente, a 100$ mensMs,deJO de maio
a, Sf.de dezembro no 1607
.
I lente;aIOO$ meusaos. de 20 de maio
a 31 de dezembro de 1607
.

4 :780.)644

4:1418035

1-:593$548
1:567$741
2:360$322
54$838
770:)607
738$706
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1 ínstruetor de cvmnastíca a 200$000

mensaes, do.. . u de junho a 31 de
dezembro de 1907
.
5 Inspsctores de alumncs, a 200$000
mcnsacs, de 2 de maio a 31" de
dezcm In-o de 1907
.
1 [l,itldante de cozinheiro, a 80$ men~ sues, de 18 de abril a 31 de dezembro de 1901, ...............•.
2 serventes, a, 80$ mensaes, de 18 de
abril a 31 de dezembro de 1907..

1'ffl,ter'lal •.....................•....••

1:333$333
7:967$740
674$666
I :3.j9$332
27:903~?75

5:000$000
32: 963$i75

EXTERNATO

2 0 anno, 2 a turma

4 lentos, a 200$ mensaes, de 2 de maio
a 31 de dezembro de 1907
..
6 lentes, a 200$ mensaes, de 4 de maio
a 31 de dezembro de 1907........
I professor de desenho, a 200$ meu-

saes, de 2 de maio 8,31 de dezembro de 1907
.
1 professor de desenho, idem, de 4
- de maio a 31 de dezembro de
1907............•.............
3 0 anno, ia turma

3 Ientes., a 100$ mensaes, de 2 de
maío a 31 de dezembro de 1907
2 lentes, a 100$ mensaes, de 2 8, 28 de
maio de 1907
..
2 lentes, a 200$ mensaes, de 29 de
maio a 31 de dezembro de 1907
I lente, de I de junho a 31 de dezembro de 1907
.
1

professsor de desenho, a 100$ men-

saes, de 2 de maio a 31 de dezembro de 1907..... " ........
6 ínspectores de alumnos, a 200$
mensaes, de 2 de maio a 31 de
dezembro de 1907....... ,. ....

6:374$192
9:483$870
1:593$548
l :580$645

2:390$322
174$l92
2:838$708
1:400$000
796$774
9:561$B88

----,."....

36: 193$539

-----

Credito preciso .. ,
69: 157$314
Primeira secção da Direetoría de Contabilidade, Secretaria da
Justiça e Negócios Interiores, 14 de junho de 1907.-C.rvalha.
Souza, director do secção, interino.-Visto.-J. Bordini, director
geral,
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DECRETO N. 6538 -DE 4

DE JULI!O DE

1907

Cr êa.um a brigada do ar tl lha rta.e mais uma de infantaria de Guar'"
das Nacionaes na comarca (la Par ahyba do Sul, no Eatado do
Rio de Janetro .

o Presidente da Republíca dos Estados Unidos do .Braall.. para.
execuçãorlo decreto n . ...431, de 14 de dezembro de .1896, decreta;
:Al~tigo 'l1Dico.'FicamCl'eadas na Gual'Ja'i'laoionalda -comarca
da'Parahyha 'do Sul, .no Estado do Rio de Janeiro, uma 'hrjgada'dl>
;a.rtilhariacom 'a 'designação de ga, composta de um 'batalhão ,dea.rtilharia depeelcâo, sob n , D, e um regímento de artilharia 'de
eampanha.otanrbern sob n.9, e mais uma de ínfantaría.tsob n.67..
com tres batalhões do serviço activo, 11S. 190,200 e 201:. eumdo da
reserva, n , 67, quo serão organizadas com osguardas.quattâcados
DOS dtsa-íctoa da refcridlt comarca; revogada,') as disposições em
contrarto.
Rio de Janeiro, 4 de julho elo 1907, 19° da Republíca.
AFFONSO AUGl"STO l\-10RElRA PENNA.

Augu-sto Taxares de LY1·a,.

DECRETON, 6539 -

DE

4

Df": JüLHO

DEl907

Cr a meis uma Irriga dn de infantaria de Guar-das .Na.ctonaeaneconre rc.a.de Quixa dúc no Es.tado d.o Ceará.
ê

o Pl'esidente da Republíca dos Estados Unidos do Brnztl, para,
execução do decreto n. 431, do 14 do dezembro de 130G, decreta:
Artigo unico.Fica creada na Guarda Nacional da comarca de
Quh:adá,no,Estado,:do Oearã, mais uma 'brigada. de infantaria, com
a designação de 8ô''', composta de tres batalhões do servíço aetlvo,
ns. 256,\25),0' 258; e um' doda reserva, sob o o. 86, osquaos serãoorganizados com os guardas qualificados nos disn-íctos da rcrerída.
comarca; revogadas as.dísposíções em contrario.

Río de Janeiro, 4 de ,julho de lf07, 19° da Republioa ,
AFFONSO AUGUSTO
Au~to

,MOREIRA PENNA.

Taxares de Lym,
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DECRETO N. 0540 -

DE

4 DE JUUIO

DE

1907

Abre ao Mlniater ic da Justiça e Nego cíos Interiores o credito ex..
üraor dlnar!o de 400:000$ para occorr er- ás despeaas com
obr-as e serviços publlcos no ter r itor lo do 'Acre.

O Presidente da Republlca dos Estados Unidos do Brazil
usando da autorização contida no art. 8°, lettra c, da. lei D. 1617'
de 30 de dezembro de 1000, e ouvido o Tribunal de Contas, noS
termos do art. 70, § 5°, do regulamento approvado pelo decreto
n , 2400, de 23 de dezembro de 1800, resolvo abrir ao Mínísterto da.
Jl1'3tiça e Negocios Interiores o credito extraordínarío de 400:000$
para Decorrer ás despesas com obras e serviços públicos noterrito.
rio do Acre.
Rio de Janeiro, 4 de julho do 1007, lO" da Repnbllca,
AFFONSO At:GlSTO MOREIRA PENNA.

Att{ju·sto Ta-vares de Ly}·q,.

D:iCRETO N. 0541 -

DE

4

DE

JULnO

DE

1007

Concede au toriaa ção à «Tb.e Crowu Coi-k Company, Iimited» para
f'un cc lonar na Bepublica ,

O Presidente da Republicv dos Estados Unidos do Braztl, attcndendo ao que requereu a. Tlie G1'OWJt Covk Oompany, U,mited, devidamente representada, decret:r:
Artigo uníco. E' concedid ,1, autorização â Tne 01'01.0» Oork Com~
pany, Umited para runectonar na Republlca, com os estatutos: que
apresentou, mediante as clausulas que a este acompanham, assígnadas pelo Ministro da tndustrla, Viação e Obras Pubíícas, o ficando
a mesma companhia obrigada ao cumprimento das formalidades
exigidas pela legislação em vigor,
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1007, lO" da República.
AFFO;\'SO AUGUSTO MOREIRA Pr.::S:SA.

Jfigt!el Calmon dtt Pin e Almeida.
Clausulas que acompanham o decreto n, 6541, desta data

1

A The Oi'own Covlc Cornpan!}, Umited~ é obrígada a te:' um 1',]prcsentante no Brazü com plcJOSO ítlímitados poderes para tl'atal'
e definitivamente resolver asquestões que fie suscltarem quer.com
o Governo, quer com parücuíares, podendo ser demandado e receber citação inicial pela cornpanhía,
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II

Todos os actos que pI'atical' no Brazil ficarão. sujeitos unica-mente ás respectivas leis e regulamentos e á [urlsdícção de seus
tribunaes judlcíartos ou administrativos, sem que, em tempo
algum, possa a referida companhia reclamar qualquer excepção
fundada em seus estatutos, cujas disposições não poderão servir de
base a qualquer reclamação concernente á execução das obras ou
serviços a que elIes se referem.
!lI

Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração
que a companhia 'tenha de fazer nos respectivos estatutos. Ser-lhe-há
cassada a. autorização para funccionar na Republíca si infringir
esta clausula,
IV

Fica entendido que a, autorização é dada sem prejuízo de acharse a companhia. sujeita às disposições do direito nacional, que

regem as soolcdades anonvmas.

V

A infracção de qualquer das clausulas, para a qual não esteja.
oounuínada pena especial, será punida com a multa de 1:000$ a
5.:000$ c, no caso de reincldencla., pela cassação da autor'Izaçâc con'cedida pelo decreto em vh-tude do qual baixam as presentes elausulas.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1907,-il'J.iguet Calmon du Pin
Almeida.
The Co-o-es-n Cto.r-Ic COU11.)auy, lhnited
Incorporada em 6 da janeiro de 1897

Escriptura social e estatutos

Eu abaixo assignado, Jolm Dalton Vonn, tabelllâo publlco da cídade de Londres, por nomeação real, devidamente juramentado e
em exercicio:
., Certifico quo os documentos em lingua portugueza aqui annexos e marcados respectivamente com as Iottras A e 13, são traducções fieis e conformes da certldão de incorporação em inglez,
marcada A e do exemplar ofâcíal, tambem em íuglez e marcado
B, da. escriptura social e dos estatutos da sociedade auonyma
designada The Ol"own Cor" Com}Jm1Y" límited, achando-se estes dous
documentos em ínglez aqui Igualmente annexos. E certifico mais
que os referidos documentos .ern Iuglez, estando respecüvamente
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authellticados com a assígnatura, q u~ reconheço v~rdadeira, do
Sr. Herbert Fogelstrqm Bartlett, archrvísta de sOClodadesan,o_
nymas,daInglat_~rl'a, ",possuem na íórrnardas -Ieís -inglezas:,todosos
cáraúteristicos ,JHltr,a pode:rrolllfazer' í~ -de seus "respecttvos couteu-.

dos. E amvirtude ,·dü·exposto,.Qcitado-8xemplar'oftieíaI, ai :.certidão
assigIÍ3"tura-'e'trad~lcções~ão todos dignos -de todafe·e creditó
tarita, judicial 'c.6m'G',e::draJudicia;lmente
Em testen:únhoiloque, para tazer constar ando convier -ezpara
todos os effOltos Iegacs, passo o presente, quo .asaígno e -sélloem
Londres, aos dias vinte e cinco do_mez de maio de mil novecentos
e sete.-John D. Venn, noto publico.
N. 262-Reconheço verdadeira a assíguatura retro de John D.
Y~IlÚ, .tltbelliw()]!llblico desta' Oapltal; -para'constar ondo convjse, a
:pedi,{iodo mesmopassei a presento, queas:dgnei e fiz sellar com
080110 das armas "deste Consulado da Republíca dos Estados -Uní..
dos do Brazll em Londres, aos vinte e nove de maio de 1907.
Estct aesígnado sobre um sello consular de 5$000 pelo Sr. Luiz
Augusto da Costa, vice-oonsul, cuja aSsit:pw,tura está reconhecida
pela Secretaria das Relações Exteriores ao Rio de Janeiro, 19 de
unho de i901.-Pelo'director geral, L. L. FM·j'wndesPinheú'o.
v

Cj;:RTIF!CADO DE INCORPORAÇÃO DE UMA COMPANHIA

Pela, presente certifico que a companhia de responsabilidade
Iimítada danomlnada The 01'OUln Corte Compa11Y, Zimited foi íncorporada eomoumacompanhínanonyma, de accôrdo com as leisde
186.2 fi lS03, conoornentcs á.s companhias, aos 6 dias do mozde
janeiro de IS97.
Outorgada c assignada por mim em Londres aos 7 dias «íe
111;1'io de 1907. -- 11. F. Bocueit, 'regtstrndrn- do companhias ano:"

nyme.s .

']['he Cro-wn 00:1"1-:>:. Co:;::n.pan:F,lhnited
Incor.po radc em () de janeiro de i89'7

Escriptllra social e estatutos
INDICE

Ksoriptura.. social - gstatutos - Constituição - Interpretação
- 'Negocios - Capital e acçõas .,...;, ccrtídões de acções - Prestações
--: 'I'ransferencia e transmissão de acções - Renuncia d~acções'~
Goti:ttscação de acoões -'- Direito do retenção sobro acções ...... Titulas
deucções ao portador '- Conversão da acções em valores 'fl'accioliarlos-Pod:lres ele contrahír erupresümos - Assembléasgeraes

-T.r<:tbalhosdas asscmbléas rgeraes - Votos dos accioníetas.cAssembléas de classes de accíonístaa - Dlrecção e adnünistraçã'O-
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Retaeão dos dírectores - Dil'cctOI' gerente - Trabalhos dOB d iPoderes dos dírectores __ Curadores - SoIlo soci<tlDisposições geraes quanto aos dírcctores e;.. outros nmcotonaríos e Dividendos _ Fundo de reserva -, Contab~Iidade-Fjscalizaçãoe
ínspaoçãode contas -Avisos ,...- Líquíuacão;
l'êútOl'eS-

Tll,e Cte-o-w-n CorRi::

C01.nl~tl/ny',

liultite('l

Fi.\Z~SO saber pelo presente que. será. celebrada uma assembléa.geral extraordínaría da companhia-supra mencionado. no eseríptorlo d,~ séde social, 71 e 73, Paul Street, Finsblwy. E, C.,
Londres, sexta-feira, 8 de setembro, ao meio dia" afim de se. discutir
o, si assim se entender apprcvaa' as deltboracões seguintes:

DELIBERAÇÕES

1. o Que

o

celeb~ado-

ocontracto provisório datado de- 30 deagosto do. 1905;
entre (), companhia.

dê;

uma: parte e a' Crouni Cork: &

SeaZ' Gompany. de Baltimnre, Estados: Uuidosda Amoríca do Norte,

da outl'apal'te, seja, e que o mesmo é desde' jà approvadc e
ratíftcado, c' que os dírectores seja m. ctícam desde j(v autorizados
a Ieval-o. a eüeito.
2'. o Que o capital da, companhía 'fica. augrnentado- de 1Z 200,000;
para 'f. 840.000 mediante a oreação de, 140;000 novas acçôes de
-f. l cada- uma, divididas em 70".000' aeções preferidas, e 70,'.000
acções ordtnartas, classíücada s pa.1'i passu em todos:" os sentidos
com' asacç6espreferidas e ordínanias da companhia ; e que: os
díreetores sejam (3 ficam desdejttautoi-ízados a distníbull..as.
3'.0 Que, cmquauto não 1'01' determinado o-contraníoporuma
assembléa geral; o numero dos dírectores não sejn. superlor a

oito.

Por ordem da dírectoría, 11'. 11:. Jfc ~11illan, secrotaríc.
71 e 73, Paul strce! -- Finsbury-c-Londres, E. 0.- 31 de agosto
de 1905.
Escriptura social de «The

ccown

Oor'k Oompany, límrted»

1. O nome da companhia ó Th.e Oi'oHm COI'li Company, Umit'ed.

2. O escrtptorío da sede socíalsera. situado na Inglaterra.

3., Os fins para os quaes se estabelece a compannta são .
adquuúr C tomar a: si-como'Q:mpreza, estabelecida os uegocios:'de·The,Oroton Cork: Syndicate, limiieâ e adquírtr certas: natantes
de privilegio do Reino Unido e certos países. estrangeiros, hcoloniag,
bnítanníeas e' outros' Jogares, relatíva« ao systema Croumcork ele
rolhargarrafas, (j: com tal: objecto adoptav os contnaetos datados 1'6:speeüvamcntedos.días 22:;de,~o)ltubroe 2:3 do novembro de-:189.6 1 , e
celebrados entre 'Itie. Crounu Cork. Synclicate-;, lúnite.d;,. do uma parto
e Walter Proncts- ScottArmslí'ong't: como curador .de. The Oi'Otcn (Jçrk
Company, limitecl, da, outra. parto, e revel-o a etreito,coll'OU sem
modificação;
a)
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b). íuzcr 'no jtetnoUntdo ou c.m outro puiz o negocio de Iabnícantes de rolhas de garrafas, fabríeautes de garrafas e engarràfa:-,
dores, plantadores, fabrtcautes. negociantes ou impOl'tadoresde
cortiça, engenheiros mecanicos e ehímícos, íabrtcantes e negooíans
tos de todas as especíes de apparelhos e machinas de engarrafar ou
outras machínas, apparelhos, instrumentos, aceessoríos, metaes,
artigos de ohímíca e objeetos precisos ou capazes de serem usados

em connexãc com os negocias mencionados ou quaesquer delles ;

c) fazer quaesquer outros negocias que pareçam á. companhia

capazes de SCl' feitos convenientemente em connexão com os acima

indicados, ou calculados directa ou íudh-ectamente a dar maior
valor ou tornar lucrativos quaesquer dos negocias, direitos ou bens
da companhia;
d) obter prorogacões e prolongamentos dos direitos concedidos
ou a conceder pelas citadas patentes de privilegio, e fazer' tudo
quanto for neccssarío ou conveniente para alcançar e defender
taes direitos e obter no Reino Unido e suas colonías e outros paízes
patentes de privilegio. monopólios, concessões, licenças e prerogativas semelhantes para as dítas invenções e quaesquer melhoramentos seus e quaesquer outras. invenções relacionadas com o íabrico e uso de machinas de fazer garrafas, rolhas de garrafa,ma-:,,,
ohínas de engarrafar e todas as outras machinas, apparelhos e
machlnas necessarios ou uteís com relação aos mesmos, ou a
qualquer parte dos negocias da companhia;
e) comprar ou de outro modo adquirir quaesquer patentes,
privilegias de invenção, marcas de fabrica, licenças, concessões e
cousas semelhantes que confiram qualquer diroíto exclusivo, ou
não exclusivo, ou limitado. ao emprego de qualquer invenção que
pareça capaz de ser usada para qualquer dos proposítos da companhia, ou cuja acquisição pareça calculada directa ou índirectamente o dar beneficio é. companhia, e usar, exercer, desenvolver:
ou conceder licenças relativas, ou tirar proveito de qualquer outro
modo dos bens e direitos assim adquiridos;
f) comprar, tomar de arrendamento ou de permuta, alugar 'ou
de outro modo adquirir quaesquer terrenos, ímmobíüarlos, bens ou
ediflcíos, de domínio perpetuo, de emphyteuse ou de qualquer
outro feudo, e quaesquer edificações, servidões, direitos -pl'ivi~
legios e bens moveis ou ímmoveís de qualquer especíe, neeessaríos ou convenientes para os negocias da companhia, ou para
desenvolver ou utilizar quaesquer dos bens da.. companhia; . '. .
g) edificar ou construir, manter ou alterar quaesquer armazene, officinas, fabricas, edifícios, casas, materiaes fixos, machínas, aceessoríos fixos ou outras obras que forem necessarías ou
convenientes para os fins da companhia;
h) comprar ou de outro modo adquirir e emprehender todos
ou qualquer parte dos negocios, bens e responsabíüdades de qualquer outra companhia, firma social ou pessoa, cujos objectos forem
no todo ou em parte identicos aos desta companhia;
i) fazer e levar a eífeito ajustes com referencia á união de .
interesses, cooperação ou fusão, no todo ou em parte, com quaes-.
quer outras companhias, corporações ou pessoas;
ó
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j) pagar por quaesqnar bens ou negócios com acções (que
serão tratadas como total ou parcialmente satisfeitas), ou como
debentU1'es ou valores hvpothccaríos, ou outros títulos da companhia, ou a dinheiro ou em parte em acções, ou debentures ou
valores hypothccaríos, ou outros títulos, o em parte com di~
nheíro ;
k) vender, dar de [l,l'l'cndamento, dar de aluguel, permutar ou
de outro modo dispor absoluta ou condicionalmente, ou por qualquer interesse limitado, de quaesquer dos bons, direitos ou prívílegios da compan hia, ou de todas ou quaesquer de suas empresas,
o acceitar o seu pagamento em dinheiro, acções, valores, deõontt~1'eSi ou outras obrigações, quee por pagamentos fixos 011.,. condícionass ou varlavels, segundo os ganhos ou lucros totaes ou
outra eventualidade;
l) adquirir, pai' subscrípcão inicial ou de outro modo, e possuir e vender, ou de outra forma dispor do acções, titulas, deôentssree ou valores hvpothecaríos, ou qualquer interesse dos rendimentos ou lucros de qualquer companhia, ccrporação, sociedade
ou pessoa que fizer qualquer negocio capaz de ser conduzido de
modo díreeto ou tndírcctamente dar beneficio a esta companhia, e
feita qualquer devolução de capital, distribuição do actívo, ou dlvisão de lucros, distribuir tetos aoções, títulos, debetltu.res ou "atores hypothecartos entre os accíonístas desta companhia;
m) tomar emprestado, ou levantar dinheiro para os fins da
companhia, e assignar c emíttlr oortgações ou âeôentures (ao portador ou de outro modo), ou valores hypothocarlos, hypothecas e
outros instrumentos, para garantir o seu reembolso, com ou sem
onus sobre todos ou quaesquer dos bens da companhla, ou o seu
capital por cobrar, nas condições de prelação outras que entender
a companhia;
n) estabelecer ou organixnr, ou tJm.:u'"parte no estabelecimento ou organização de qualquer outra eompaubía, cujos objectos
eomprehendam a acqnisíção e posse de toda ou qualquer parte do
actívo e passivo desta companhia, ou que pareçam calculados a dar
benefício directo ou íudlrecto a. esta. companhia, e adquirir e
possuir acções, valores ou títulos, ou gar'l.tntir o pagamento de
quaesquer valores emlttidos ou quaesquer outras obrigações de
qualquer de taes companhias;
o) empregar. emprestar ou dar qualquer outra applicação aos
dinheiros da companhia que não forem immediatamentc precisos,
sob as garantias, ou sem ga.rantla, alguma pela fôrma que for
dctermínada de tempos a tempos;
p) fazer, acceítar, endossar e assignar esorlptos de dtvídac Je..
tras de cambio, outros valores eommercíaes ;
q) receber dinheiro, valores, mercadorias c materíaes de todas
asespecles em deposito, ou para serem guardados com segurança;
r) fazer todas ou quaesquer das causas acima índícadas na qualidade de chefes, agentes, empreiteiros ou _de outra maneira, e
quer por si mesma ou em allíança com outras pessoas, e ou por
meio ou intermedio de agentes, sub-empreiteíros, fideicommis"!
saríos ou de outro modo;
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s) provldenclar para o bem;.estar das pessoas,empregadas, pela.

companhíec.ou anteriormente ao. seu serviCo, e das viuvas:e:filhos'
de.taes.pessoas, e de outras dellas dependentes, concedendQ~lliús dí-

nheíro ou pen3ões,pl'üvendo.escolas,. gabinetes de-leitura,." logare~.

de recreio, subscrevendo para clubs ou sociedades de- doenteson
de bencâceucla, ou de outro modo, conforme en tender a companhia;
.
t} estabelecer o contribuir, ou, auxiliar o' estabelecimento de
.socíedades, institutos, ou commodidades calculadas para o benefí-

.oto. das pessoasempregadas pela.companhía, ou que üzerem: nezocios com a.eompanhta, c contribuir ou garantir dinheiro para,ft.l1s
caridosos ou benévolos, ou para qualquer exposição. ou (malquer

.objecto publico geral ou util j
.
tI) adoptar quaesquer meios de tornar conhecidos o systcma,
prcductos e negocíos da companhia, segundo parecerem convo-

mentes, c em especial mediante annuncíos, circulares, compra' e
exposição de objcctos do arte; ou interesse, publicação de livros
e períodíco. c concessão de premias, recompensas e dádivas ;

ti) pagar qualquer corretagem, emolumentos, ou commíssão
a corretores, 1)01' collocarem ou obterem assígnaturas paraquaesquer novas acções da companhia, ou para, quaesqner dos valoros
da companhia, ou acesos ou valores de qualquer outra companhía
organizada por esta companhía, ou em que ella estiver interessada
e recompensar a qualquer pessoa ou companhia por servícosprestados ou prestar com a collocação do quaesquer acçõos, vaIQI'e,3 ou

titulas, ou com relação ao estabelecimento de qualquer outra de
taes companhias, como dito fica;
to) fazer tudo o mais que for íncídental ou conducente fL
obtenção tios objectos acima ou de quaes .uer dollcs, ou que' possam. ser convenientemente feitos e praticados em união com elles,
ou que forem dlrecta ou índíroctarnente calculados ~t augmentar
o valor 0:1 tornar Iucratlvo qualquer negocio ou hen: da' companhia.,.
., , a responsahilid
accí . t as.
<1. o j<, liimrtaua
J1 l( adc
e (dos
os acctoms
5.°; O capital da, companhía 6 de 200.000 libras, dí vldldo em
100.000 acções preferídas, de uma, libra cada uma, em 100.000 acções ordtnat-ias de uma libra cada uma, e ficarão p~I'tencendo'ás ditas
seções preferidas e ordínarlas respccüvameuto os direttos; prívilegíos e condlçõe» eXJH'eS:iOS em talsentido nos estatutos que.com
esta escrlptur.r são archívados, O capital- da companbía pcdera ser

augmentado ou reduzido, e as acções que formarem o capital'
(inicial, augrnentado ou reduzido) poderão ser dtvidídas em taes
classes. com taes preíer.molas, c outras íncídenctas c' poderão SOl>

emittidas c possuídas nas condições que forem. prsscriptas pelos

estatutos e regulamentos da companhia vigentes ao tempo, ou de
outro modo.
Nos" <1S varias pessoas cujos nomes e endereços vãosubscríptos,
desejamos constituir uma companhia.de' .aecôrdo com esta e3~
críptura social c' rcspecttvamente nos obrigamos .[1;, assígnar o
numero de acções do capital social quo se vê ao lado dos nossos
respectivos nomes.
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Nomes, endereços e qualidades dos aasfgnantes .
ac ções tomadas por cada assignante

Harvey combe, 6 Chesterfíeld

Numero de-

Gardens, 'VV., propríetario,

uma ordmaría.

Jas. S. Corry, l!4/l!6, Cromac Stroet, Belfast, fabricante de
aguas gazosas, uma ordínarla ,
George D. Mackay, Canning Street, Edimburgo, chimíco fa-

bricante, uma ordínaria .

Harold R. Smyth, 54, Academy Street, Belfast, fabricante do

aguas gazosas, uma ordinarla .

F. H. Hood, Palmerston Bufkllugs, E. C., secretario, uma
ord inarra.
Sn,ml. G. B. COGIt, 11, Queen Victoria Stl'0ct, E. C., f;.l,bri-

cante, uma ordinaría.

Robertson La\VSOll, 34, Old Broad Streot, E. C.• c,JJt:~dor
publico, uma ordínarta.
Em data de hoje, 4 de janeiro do 18\;7.
Testemunha de todas as assíguaturas supra: A. 1Y. Brisl-ow,
procurador. E' copia fiel. - H, F. Bortieit, rcglstrador de companhias anonymas, empregado dos Sl:S. "Wilson Bl'istol & Carmael,
CopthaU Bidgs, E. C.
50.787 C. N. L. 49.791/3-Registl'ado 8'15, 6 de janeiro de 1897.
Sellos inutilizados (Selto do despacho pelo Registro de companhias).

Estatutos ar'chí vados com 8, escr-íp tut'a social
CONSTll'UI9A.O

1. A Oí'own Corh COin)W,ny, lünitd C estabelecida como companhía de responsabtüdarlo limitada por acçõcs, de aecôrdo e sujeita;
ás disposições das leis de 1802 a 1890 sobro companhias. Neuhum
doa regulam mtos contídos na tabella mir eada A do primeiro
appaoso á primeira das mencionadas leis, excepto em tanto quanto
esüverem incorporados nestes estatutos o; t-cíc.fdos regulamentos,
será applícavel á c impanhía.
IN'fERPRgTAÇÃO

2. Na construeção destes estatutos em geral; 8:::;1\'0 não se
coadunando com o contexto, o numero singular incluirá,' b]}lural,
e o masculino o remturno e vice-versa ; as palavras que slguiflcarempessoas comprenenderão corporacões :e governos de-todas- as espeeíes; o' escrípto incluirá' impressas, llthographia e outros substítutosusuaes da cscriptura. As palavras e expressões seguintes'
terão as varias significações que aqui lhes' são aHl'ibuidas; salvo
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havendo no IlS)UD1pto ou contexto alguma cousa incompativcl com
9, saber :
A companhia quer dizer Tlie Crovm Co?'1~ Company, ltnüíeii ,
O escriptorio significa o escríptorto da sé.ío social ínscripto
OTn qualquer época.
.
'
0.9 nceíoulstas q uorom dizer os acclonístas da companhia inseri..
ptos em qualquer época.
O regístro significa o registro dcs acclouístas, que devoI'l.t SOl'
osot-ípturado de accórdo COII1 n, secção 25 da 101 de 1862 sobro
companhias.
Os dírootcros. quer dizer, os directores da companhia em
oxercicío em qualquer época, ou numero delles em sessão da
dírectoria ,
A expressão conselho ou sessão da direotoría significa e inclue
todos os directores da companhia, em uma época dada, ou somente
aquelles que se houverem reunido c forem sutricientes para constituir uma, sessão da dtrcctor.a, de accôrdo com os regulamentos da
companhia.
A palavra mez significará um mcz civil.
As expressões deliberação especial c deliberação extraordinarta querem dizer uma deliberação especial da companhia e uma
deliberação exti'aordlnn.ria 0.(1, companhia respecttvamento, 'conrorme as de.tne tt lei de 1862 sobre companhias.

isso,

xsooctos
3, Os dlrcctores adoptarão immediatamentc em nome da companhia os contructos mencionados na sub-secção (a), clausula. 3, da
escriptura social, e os levarão a effeito ; tendo, porém, plenos
poderes para de tempos 11 tempos concordar com qualquer modtfícação das condições de tal contracto, quer antes, quer depois de
sua adopção.
4. Os negados da companhia comprehenderão os vario:') objcdos mencionados ou dentro do espirito c sentido da .escripturc
social , e todas as materias íncidentes ; e 08 negocias serão feitos
pelos ou sob a admíuístração dos directores, e de accôrdo com taos
regulamentos que 01103 prescreverem de tempos a tempos, sujeitos
somente ao domínio das assombléas gcraes que fOI' prescripto pela.
presente oscríptura.
_ ___ ,
5. Os negocias da companhia poderão começar logo depois da'
'incorporação da companhia, conforme entenderem 'os direetores,
não obstante só tenha sido asslguada, adjudicada ou omíttída uma
parte das acções.
6. Nenhuma pessoa, salvo sendo para isso expressamente autorizada pelos dírectores, e agindo dentro dos Iímítes da autorização;
que lhe for conferida pelos directores, terá autorização alguma
para sacar, aceeítar, fazer ou endossar qualquer cheque, escripto do
-dívída ou letra de cambio ou outro instrumento commercial.em
nome da companhia, nem do celebrar contracto algum, nem do.
funeclonar representativamente de modo a acarretai> assim alguma;
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responsabilídadc para, acompanhla, nem de penhorar' acredito da
companhia de qualquer outro modo.
7. Nenhuma parte dos fundos sccíaes sertt empregada. na compra de acções da. companhia, Bom em emprestlmos 8001'e ellas.
8. O escrlptorio central da companhia SCl'1t. na Inglaterra, porém -os directoi-es poderão estabelecer quaesquer süceursaes _ou
agencias quo entenderem em outras partes do globo.
'
O. Poílc,,<:t a companhia, em additamento ao registro de acetonístas que <:L companhia devera fazer escrIpturar, de aecôrdo com
u.Ieí de 18G2 sobre companhias, tel' um registro auxiliar de seus
accíonístas, cscrlpturado em qualquer colonln, em que ella fizér
negoctos, de conformidade com a lei de 1883 sobro companhias
(Registros Ultrnmarínos),
Ci\PiTAI" E AO(:ÕES

10. Da.s acçõcs mencionadas na escrtpnu-a social 100.000, numeradas do 1 até 100.000, ambos inclusivos, serão denoruínadas
aeções pr-eíetldas, e as 100.000 restantes, numeradas desde lOO.OO!
até 200.000, ambos inclusivos, serão designadas aeções ordínartas.
As citadas acçõos preferidas conferirão direito a um dividendo preferencial, não accumulatlvo. de 6 % ao anno sobre o capital satisfeito por sua conta, e o direito de participar nos lucros cxcedentes. de cada anuo, depois de terem os portadores de aeções ordínanas recebido um dividendo ai) typode 121/2 (1/(1 ao nnno sobre o capital pago por sua conta, igualmente com os portadores das aeções
ordínm-ías, na proporção do capital satísfctto sobre as acções preferidas e ordlnarias, rcspocüvamento o o direito, no caso de liquidação, de [l1zm> applicar o actívo excedente, disponível. para ser
distribui do entre os acclonístas, em primeiro lagar para reembolsal' o capit,ü .'!tttisfeíto ou creditado: 0011'10 pago por conta das acções
preferidas.
11. AO) acções flcarão sob o domínio d03 directoros, os quaos poderão adjudical-as ou de outro modo dellas dispor a íavor das pessoas. nos termo,'! c condições, o nas épocas que entenderem os directores, Si, pelas condições da dístrtbuíçâo de qualquer acção, for
pagavcl por prestações a totalidade ou pavte de sua ímpor-tancia,
cada uma de taes prestações deverá, no seu vencimento, ser pagn.
á cornpanlua, ou conforme o detormmai-em 0,3 directores,' -pelo
portador da acção.
12. Todas as ilCÇÕ03 serão possuídas sob a condíçãovde que
qualquer preferenoia ou privilegio especial dos portadores de
qualquer classe de acções não será estorvado, excepto por uma
deliberação extraordinaria votada pelos accíouístas da mencionada
classe, independentemente da presença ou votos de quaesquer
accíonístas que não rorem portadores de acções da classe especial
de acções que se propuser affeetar, e todas as deliberações votadas
assim serão obrígatoi-ías para todos os aceíonístas daquella classe,
e todas as disposições desses estatutos quanto a assernbléas geraes
applícar-se-hão, em tanto quanto forem applícaveís, ás assembléas
de qualquer classe especíal de acctouístas.
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13. Poderá; a companhia em assembléa geral, de tempos a:
tempos, angmentar o capital mediante a creação de novasaeeõesdo, valor que. se considerar conveniente.

14:. As novas acções serã~ emittidas sujeitas às disposições do
art. 12~ nos termos e condíções, e' com quaesquer direitos e
privilegias tnnorentea a ellas, conforme índlcar a assemblea ger~l
que determinar a sua ereação 0, não havendo tal índícação,
conforme decidirem os dírcctores j c em especial taes acções e
quaesquer acções não emittidas que formarem partes do capital
inicial da compunhía poderão SGr emittídas, sujeitas ao que dito
fica, com direito preíerente ou qua.liflcado a dividendos e na distribuição do activo social, e com direito especial de votar ou sem
nenhum.

15. Os dlrectores poderão, antes de emíttír quaesquer novas

acções, determinar que ellas ou quaesquer dellas sejam offereeídas

em primeiro logar a todos os aceíouíetas existentes então, ou aos
aecíonístas G portadores de debeutures ou valores hypothecaa-íos da
companhia, nu. proporção da ímportancía do capital possuído-ou
adeantado por 811es, ou fazer quaesquer outras disposições quanto
á emissão e adjudicação das novas acções, mas na falta de uma
tal determinação, e em tanto quanto não lhes for ella extensiva, as
novas acções poderão SOl' adjudicadas ou applicadas de qualquer;
outro modo pelos dírectores a ütV01' de taes pessoas, nos termos, e
oundiçõos e 11;),S épocas que entenderem os directores.
Iô, oualquer capital levantado mediante a creação das novas
acções será, sujeito [to que dito, âca, considerado C0111i) parto.do
capital inicial', e em tal conformidade estar(~ sujeito ás disposições
aqui contidas em referenda ao pagamento de prestações c quotas,
transferencíu o transmissão, cornmisso, direito de retenção, 1'8"
nuucía e outras.
17. Poderã a companhia de tempos a tempos, 1)01' deltberação
especial, reduzir o sou c.ipital e poderã consonde.r ou subdividir
todas ou quaesquer das SU;tS noções. O capital satisfeito poderã
ser devolvido na ínteltigencía de que a sua tmportuncía poderá ser
chamada outra vez, ou de outro modo.
cERTID'51~S DE ACÇÕES

18. AB certidões de tttulos de acções serão emittidas authenücadae com o sello social c asslgnadas pela rorma que' presore'Verem os dírectores.
,IO.Cltda. accionista terá direito a uma cerüidão por todas .as
accões averbadas em- seu nome, ou a varias cer-tidões, cada, uma
por parte do taes aeções, e cada certidâo de acções deverã declarar
o numero-de acções a cujo rospeíto G emítttda c aímportincta
satisfeita. sobre ellas ou- credit9.da- por sua conta.
20~ -No caso de, estragar-se- ou' deteriora-r..se' algu ma, certidão)
apresentando-se ella aos dírectores, pcderão estes mandar quO'::Sé
oancelle eüa e poderão-em seulogar emítün uma 110v~certülã:o:;:
o no caso do perdes-se ou destruir-se alguma cortidão.. dando-se
provas disso á satisfação dos dírectores e prestando-se as.garanttas
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(si algumachouver), quetcousíderarem .adequadas os dírectores,
dar-se-na em seu logar uma ,nova certidão á pessoa quo tiver
direito á certidão perdida ou destruido.
21. Uma somma qualquer (si alguma houver) , não excedente
deum shilling, 'devorá -ser paga,â,companhiapor .cada.certídão
assim emittida em legar de uma eertídãoperdldaou destruída.
'zr. As certídões vde acçõcs averbadas em nome de duas ou
mais-pessoas serão entregues á pessoa que .for a primeira ínscrípte
no resgate com respeito a ellas.
PRESTAÇ~ÕES

23. Os dh-ector-cs poderão de tempos a tempos cobrar aos
accionistasquaesqnerprestações que entenderem com respeito
atado o dinheiro não satisfeito por. conta das a,ceões.por
estes possuídas, e quo pelas condições da sua aôjudícacão-não
forem pagnveis em opacas flxas, e cada aecionista devera pagar a
ímportancía do cada prestação. que lhe for cobrada, ás pessoas e
nas datas e lagares indicados pelos dírectores. Uma prestação
poderá consistir ou em uma somma ou duas ou mais quotas.
24. Consídcrar-se-ha cobrada uma prestação ao tempo em qUG
foi votada 11 dellberação da directorta que autor-izar- a cobrança da.
prestação.
.25. Dar-se-lia com u antecedoncía de um mez pelo menos aviso
dâ. eotrançado qualquer prestação, o qual declarará 11 data e.o
lt\gardo pagamento o qual 11 pessoa (;1, quem se deve pagara
prestação. Nenhuma prestação excederá 25'por cento do vàlornomínal da acção, nem será pagável dentro de dons mezcs depoís de
declarar-se paga'rol n. prestação anteríor-.
'
26. Si 11 8011111111 pagavel ti, respeito de qualquer prestação ou
quota não 101' paga antes ou ate o dia, designado para o sou
pagamento, o portador a essa época da acção, a cujo respeito for
oobrnda a prestação ou rOl' devida a quota, terá que pagarjuros
sobre ella ao typo de '2 10 por conto ao anno, a contar do dia.
designado .para o seu pagamento até a época do pagamento actuaI ;
mas poderão os dírcetores, quando o entenderem, perdoar notado
ou em parte qualquer quantia que, na. fórrna desta clausula, for
paga,vel por juros.
27. Os ooproprictartos de uma acção serão cada nmde :per
si o todos mancommunadamente responsavoís pelo' pagamentoide
todas as quotas e prestações a ella respettantos.
28. Podel'ãoos dírectcres receber de qualquer accíonlstaqua
esüver dísposto a adeautal-os, c nos termos e condições que enten..
derem, todos ou qualquer parte dos numerar-los devido.'; por conta
das acçõos possuídas por tal acclonísta, alem das ímportancías 8a..
tisfeitas ou pagaveis por conta deltas, em especial taes uumerartos
poderão SOl' recebidos sob a condição de quo por elles sejampagos

juros, ou.pela parte delles que em qunlqucrcpooa excedor.ãs pre..
stações chamadas.
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'l'RANSFERENCIA 'H TRANS,nSSÃo DE ACÇÕES

29. Sujeito ás restrtcçõos destes estatutos, qualquer accionista
poderá transferir todas ou quaesquer de euas.acções.
O instrumento de transrerencía de quaesquer acções deverásel1
por escrtpto, assígnado pelo cedente assim como pelo cesslonarlo c
considerar-se~ha

o cedente propríotarío das ucções até que seja

ínscrípto no regísto a seu respeite o nome do cessionario
SO. As acções serão transferíveis c poderão SOl' tr'ansfel'idas
na fórma de qualquer modelo ordínario de instrmnentode ttuusferoncía : mas poderão ficar encerrados os livros de transferenéias
durante qualquer tempo, antes do pagamento de qualquer dívídendo ou da reunião de qualquer assembléa geral, conforme dete-r. minarem os dírectores.
31. Poderão os directores, no caso das acções não integraliza.das, ou de acções 8001'0 as quaes tiver a companhia algum direito de
retenção, recusar o l'egistro de qualquer tra.nsferencia sem da,l~
disso razão alguma, c poderão também recusar-se a isso em qualquer caso em que for o cessíonarío proposto um menor ou pessoa
.intevdícta .
32. Cada. um dos instrumentos de transfCl'eneia deverá ser
entregue rt companhia para SOl' registrado, indo acompanhado da
'certidão das acçõcs que houverem do SOl' transfertdas, e de quaesquer outras provas que exijam os dírectores para evidenciar o
titulo do cedente, ou o seu díreíto de transferir as suas acções.
33. Todos ostnstrumentos de transrerenctas que forem registrados serão conservados na posse da. eompanhía, mas qualquer.tnstrurnentc de transferencía, que recusarcm rcgtstrar os dírectores,
será, a pedido, devolvido ft. pessoa que o depositar.
34. Poder-se-há cobrar por cada, tNlinsferencia. uma taxa. de
dous shillíngs o meio, ou qualquer eua-a quantia tntoríor qucxloterminarem os dírectores, càeverâ esta, si assim o exigirem os
dírcctores, ser satisfeita antes do seu registro.
35. Os testamenteiros ou adminístradores de um nccíonísta
fallecido (não sendo elle um de varios copropnetartos), serão as
unlcas vessoas reconhecidas pela cornpanh ía como tcndodireito
algum as acções averbadas em nome de hl accíonista. No caso do
íullecímento de um ou mais dos eoproprtetarlos de quaesquer
acções nominativas, o sobrevivente ou sobreviventes serão as unícas
pessoas reconhecidas pela companhia como tendo titulo ou' ínteresse algum em taos acções.
36. Qualquer tutor de um acclonísta menor, c qualquer curador de um accíonista íntordicto, o qualquer pessoa que vim'a tec
direito a acções em consequeueia <lo tallocimento,quebl'a ou.Iíqui· dação de qualq uer acelonísta, ou de outro modo por operação das
, leis, dando quao-quer provas de que tecm a qualidade a cujo- 1'0· speíto se propõe agir em virtude desta clausula, ou as.de.iseu
· titulo quo entenderem sufücientes os dlrectoves, poderão fazer-se
· l'cgistrar como coctoníetaa com relação a taes <.icções,ou sujeitos
'aos regulamentos acima. contidos sobro trnnsferencias, ".poderão
transrerü-as a alguma outra pessoa.
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37. Nenhuma pessoa excederâ direitos qnaesquer de acclonlsta
emquanto não se achar inscripto o seu nome no registro doa acetohistas e emquanto não ti ver pago todas as prestações e outros numerarios I?agaveis a esse tempo 1)01' cada acção da companhia de
sua propriedade.
RENU:,\C!A DE ACÇÕES

38-. Poderão 03 dírcctores em nome e para o beneficio da comIlP-jjhia aeceítar, nos termos c condiçõesque forem. ajustados, are..
nuncía de qualquer aeção do capital social. Qualquer acção renuncíada assim poderá ser disposta da mesma fórma que uma. acção
confiscada.
CONFISCAÇÃO DE ACÇÕES

39. Si algum aceíonísta deixar de pagar alguma prestação ou
quota até ou antes do dia marcado para o seu pagamento, os directores poderão em qualq UOI' epoea successíva, dur.inte o tempo
em que continuar Impaga a pre>tação ou quota, expadir aviso ao
-accionista exigindo-lhe o soa pagamento, bem como o do quaesquer
juros quo se tenham vencido o todos 03 gastos oriundos á companhia, em eonsequencía de tal ü''l.!ta de pagamento.
40. O av180 indicará um dia (não sendo menos de 14 dias a..
.contar da data do aviso), o algum lagar 0:.1 Jogares o:n til pres. tação ou quota e 0:3 seus juros e gastos, como díto âe.i deverão soe
satisfeitos. Tambem declarará ú aviso que na falta de pagamento
até ou antes da data e no lagar marcados poderão ser conâscadas
as acções a cujo respeito foi cobrada a prestação ou é pagave! a
:quota.
4'1. Não sendo satisfeitas as exigencias de um tal aviso, como
dito fica, poderão por dollberação dos dírectores em tal sentido ser
confiscadas quaesquer acções, a cujo respeíto fui expedido
O,' aviso, ernvqualquer época posterior antes do pagamento de
todas as prestações ou quotas, juros e gastos devidos por sua.
conta..
42. As acções assim conflscndas serão consldcraIas do p:í.'v~)río
dade <in.. companhía, e po.lcrão os directores vendei-as. reedjodtcal-as ou dar-lhes qualquer outl\~ applícação pela fôrma quo melhor
ente aderem.
43. oualquer accícmsta cujas acçõos forem lleclo'u'ad<1s em
comnüsso continuará, isso não ob.-;tante,a ser su] dto ao pagamento e deverá ímmedia.tamente pagar li companhia todas as
prestações, quotas, juros e gastos devidos por conta ou a respeito
detaes aeções <:\0 tempo da conflscação, juntamonte co:n juros
sobre tal ímpor-tancle., a contar dê1 data. da conüsvação a.té o seu
pag.nnento, ao typo de .5; 5% ao anno ; o os dírectores poderão fazer
eftectívo o pagamento de taes numerarias, ou de qnnlquer parto d03
rnesmos.isl assim o entenderem, mas não terão nenhuma obriga'Q'ão
de fazer isso,
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.44. Os dil'ectore,$.tPoderão,ell1 qualquer ,ópoca,:antes que as. acç§es ]aissim-\(XiHliisoa~as tenham, .sído''\1'endidas, r~adl~dica;da;s., 011
,d~pog,tas>de ~qil1~l1!tt-er~Uctvo, nllj)do, annullar a sua, .confíscação -em.
-i!llilll:}SQ13:er"eonà1,Qoes,'jQllc -,entenderem.
DmEITo DE RETENÇÃO SOBRE ACÇÕES

45. '1'e1';1 a companhia um primeiro e supremo direito de
.acções não . integralizadas averbadas em
,flGmedef,qu@J.1qaet>..a-edonista q (g.u er por si so, quer unido <1 outros),
flOI';f)uas~!-.il.{viúlas.,U'eêJ!únsà.hJhdlJiles e comprorrríssos, seussôs 'ou
'em~-uaião, a.qualqaeroutra.possoa; para-com a cornpanhía, 'quer
tenha chegado quer não actualmente o prazo do seu pagamento ou
satisfação, e tal direito de retenção serl.í extensivo a todos os dívídendos annunciados sobre taes acções.
46. Com objecto de Tazol' 'valer'tat 'dlreito de retenção poderão
os dírectores vender do modo que entenderem [1,S acções a. elIe
'sHjeíta~:r,'1l1'as'não<so' yeióííicai'á venda algurna.einãoidepols de venctdo o-·prazon,;(,1f.l1~ ·tni1icJ.,'tlo, e 8105.0 depois da .ter-se expedido
-a;·vi'S'o, por 'escli:pto'üe'tal'1n-teução'do vender, ao mesmoaccionista,
"seml"t€!sta11Yentúir0s"ou ~aclrni'llistrailol"es,e faltando 0110 ou ellesao
'pagamento, .cul'l;t':PrímqntoI O'u's:1.tisfação de taes dívídas.. .responsa.ffli1J.6nç.ãoil:}€libre,~to!las,·as

'bl\l'ídEt-des oncornpromíssss tlurante sete dias depois de intimado.tal

aviso.
'
47.0
do' qualquer de taes vendas será applícado 'em ou ,'para Jsatisfaçã:o das diviclas,responsabilidades;otl
cümpl'OmÜ3sos,·cto'tu:.i- acoíonista, sendo o saldo (si o houver) pago a
.tat accionista, ou-seus 'testamenteiros, adrnínístradorea ou subrogados.
.:
. '48. Feita alguma-venda no entendido exercicío dos poderes
conferldos por estes estatutos, os dlrectores poderão fazer inscrever
O 'nome docomlm)Jdtn>'I)o'l"~gistro com respeito ásacções vendidas,
e;u~ oomprador-nãotera o ·-deyer de indagar quanto ú. regularidadedO-,:pl>ocosso ou l:t:wptllicaç-ão'do preço do compra, B depois do ter- sido
lançado no 're,g.tstl'Oo- 'Seu nome com'relação'a taes acções, não .sera
impugnadaa vendn.mo 'que 'lhe disser respeito pelo antigo .. propl'letl1rio das, acçõos, 110m por qualquer outra pessoa ;, e o remedio
'dc qualqucr ucctonísta ou-possoa-aggravada p:)r ta'! venda só consistirá em reclamação por-prejuízos e isso 'exclusivamente contra.
aeompanlría.
cl'rodllCtolí1juido

'VITULDS DE ACÇÕES AO PORTADOR

A9. A companhiaveom 'respeito a aeçõcs integralizadas•.em
.que ·tenha.conv-ert1do q,ualquer ca-pitalsocialsatisfeito,poclerâ
.it~rotttil' tttutoa.ao.portador.çabaíxo designados« titulas de acções
'ilj'().l,por.tilidor» },·uech.1,r.a:ndo :que o portador tem direito às aeções
l-neHe"espeei'3ilizadas, e.podera.. provídencíai-, por meio de coupons ou

de-outro medo.ipam.o-pagamento de futuros dívídcndos sobrevus
acções compreaendídas de taes titulas ao portador, ,

xcros -DO
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_ 50. Os direetores poderão determinar e de tempo> a

~mpos

varíar as condições em que serão emittidos titulas de acçoes ao
.po'rtador, e em especial aquellas em que será emittldo um novo
titulo do acoões ao portador em lagar de algum deteriorado,
estragado ou destruído, aquellas em que o portador de um titulo
de aeçõea ao portador terá o dírcíto de assistir e votar nus assembléas geraes, aquellas em que ,~era.m pagos dívídcndos e aquellas
em que poderá ser renunciado um titulo de acçõe.s ao porjador-, e
ínscripto no registI'o o nom- do portador com respcíto ÜS acções
nelle especializadas. Sujcib a estas condições c aos presentes estatutos, o portador de um titulo de aeções ao portador conüunarã a
ser acoíonísta da companhia em todo o sentido. O portador de um
titulo de acções ao portad..r âeara sujeito ás condteõcs respeitantes
(Ís condiçõe , vigentes em qualquer érOca, quer feitas antes, qller
depoí 5 da omissão de tal titulo de acçocs ao portador.
CONVERSÃO DE ACÇÕES E:.\! VALORES FRAcctONARIOS

51. Poderú a companhia (em assembléa geral) converte!' em
valores fra,ccloU<trios quaesjuor acçii~s íntegralizadas . Quando houverem sido convertidas em v.uoros rraeetonanos quaesquer acções,
os var-ios propríetaríos do taes valores reaccíouaríos poderão de
então por deante trausrerir os seus respectivos Interesses nelles'
ou em qualquer parte de taes interesses, pela. fórma o sujeitos aos
regulamentosactma íudlcados C,)111 referenela na acçõos, ou o mais
approxtmadamentc quo o pcrmltürem as círcumstaneras. Fica,ndo,
porém, entendido quo podeí'ã o conselho, si assim o entender, fixar
de tempos ~l, tempos a mí.ilma importancia de valores jraceionaríos
transrortveís, e ordenar que não isejam negociadas as fracções de
uma, libra, tendo, porém, (t íaculda ,lo, a seu juizo, do desistlr
detaes regulamentos ern q'~nJqllOl' caso espeotal.
52. Os valores reaceionai-l is conferirão aos seus respectivos
portadores os mesmos pri vilegios ou vantagens para os fins de VO~
taç.ões nas assernbléas dH, companhíu, o com relação (~ participação
119S lucros o para outros !I!Js, quo teriam sítio conferidos por acções
de igual valor do capitul social, mas de modo que nenhum de taes
pr-Ivilegies ou vantagens, excepto a p.u'tlcí pação nos dividendos o
lucros da. eompanhln, sOI'á confci-idi por qualquer part ; n.li'}uotí1
de valores fraCCrOU;1l'LlS que, si existisse em acções, não toria, conierido til-CS privlleglcs ou v.intaccns. Nenhuma prefereneia ou
outro privilegio especial serti. all'ecta'10 por uma tal conversão
qualquer. Todas as disposieões destes estatutos rcrerenres a acções
serão, em tanto quanto não forem inconsistentes com o contexto ou
assumpto, applícavols 8.003 V,-tlOl'Ü3 fracclonarlos em que houverem
sido convertidas quaesq ucc acçõos.
rODElU-:S m:

co;'\'rr~.AIIIR

g)IPrtESTIUüS

53. Os dír ectoros podei-Lo de tempos a tempos, a seu juizo,
tomar emprestado aos diro nores, ou a outras pessoas, qualquer
som ma ou SOn1l1Ht~ de dlnhclro pn,l'a 0$ fins da companhia, com..
Bxecutívc _ 1907

80

126.

ÁCTO.'; DO PODER EXECIJTIVO

tanto que os nü.)norari(),~_'t(l1nadogemprestados-assim, e ;-devidos em
unia épocaqualq ~ü3r não-excedam emrconjuntoc sem '3/sárrcQão 'de
uma ~asseólbléa-g·el'al.a.';;o:m,ma de'~<& 'SO;OO().
'51. Os diroctore,:> pó~erão-levant,ar 011 ~arantiro ,"restnhdlso
de 'taos dinheiros: pela ,fó,t'ína,nos têrmos'o-_eondições~'em tod6s'os
#én~ldos~ quo ,entendeI~emelles, e em, especíalmedíaute 11 ,cre,ação
é ,6Ti1issão de valoros lrypotbecafios, ou a emissão de debcntures 'ou
obrigações da Gompanhia., onerados sobre-a totalidade Ou qualquer
parte da empreza, bens o direitos da companhia (ta11top!\esent~s,
como futuros), comprehendendo o sou capital por cobrm',oll dando
acceitaudo Ou endossando em nome. da companhia quaesquer
escríptos ele diyidiJ, ou Iettras OH de cambias.
55. "Ci1da debenture ou outro instl'umo'oi;o,cmittülo pela companhia Ilawl, gai'antil' o JJdgarilento do dlnheü'o potlerásCl' construido de modo que 05 numerartos 'Por ellegarnútídos sejam: -traIis~
mlsslvels livres de quaesquer direitos entro u. companhia e a pessoa
ao quem for cllc 'crnittido. quaesquer dehentures, valores hypothecaríos, obrigações ou outros instrumentos ou tttulc., de garantia
poderão ser cmittiúos C0111 desconto, a premio, ou do outro-modo,
c com qnaesquer ,p1>ivilegios quanto á amortízação, ronuncía,
sorteios, adjudicação de noções ou outros ,

50. Os directores rarão cscnpturar um rcgistro exacto üeao-

óôrdo com a secção/13 da Iet do 1862 sobi-e companhlas, 'do 'todas as
hypothoC:1f:l c orms que espcclflcadameute aítectern os bens socíaes.
ASSI~i\IDJ-,l~.AS GlmAES
OI.

A prtmclra assembléa gcrJ,l SOl'{lJ celebrada na dàta; 'não

sendo maís de qnatrJ mezes depois ele registt\tda.-a cornpanbía, 'ono
lagar que determinarem os directorcs.
58: 1\:', assernbréas gei'ues successivas serão celebradasiuma
vez cada, annc, na éPO;:;1 c no.logar quo forem designados pela companhia em assembléa goraI, e não indicando ella époc~l, Ou logar
algum, então na. data c no 10gl11' quo mm-caram os dírcctores.

50. As asserubléas geraos mencionadas na clausula precedente
serão denominadas as-embléas Ç:Cl'lle."3 ordlnartes : todas as outras
assembléas da companhia S01'1\o designadas assembléas geraes extraordinarIas.
60. Podor'áo os directoi-es, quando assim o eutonderem, e deverão, (t pedido POl' escrtpto ele ucclon'stis que possuam om conjunto
não mODOS de uma dectma parte do valor nomtnat do capital orníttido. convocar a assembléa extraordinaris .
'61. Um tc.l 'padido devorá declarar o obiocto da o,,:,scmhWa requlaltada SOl'á, asslguado 1)0103 accionistasvque afizerem e ser[t
depositado 110 escrtptorio .
62. No caso dos directores, durante quatorze dias depois de
ta'! deposito, deíxarém de convocar a assem hIé<:l, extraordínaría, a
reunir-se dentro do vinte e um dias depois de tal deposito, os requlsítantes OH quaesquer outros ucc.onlstas que possuírem proporção
identícn, do capítul pcderão Dor si mesmos convooara assembléa.que
devorá célehrar-sc dentro do sois semanaa depols de tal deposíto,
•1:
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63. 'Coma antecedenoía de pelo .menos sete dias, dar-ac-ha aos
aeclonístas, -I'emettendo,;s9~rhes 'aviso pelo correio, ,ou, expedido.de
outra formasegundo abaixo se menciona, aviso de todas as assembléas geraes ordínarías ou extraordíuarías. declarando o Iogar, dia
ehora da reuniao c, no caso de trabalhos espeeíaes, a natureza
geral de taes trabalhos ; e si ass'm o entenderem os dírectores,
'1')0001'<1 ser annuncutdo tal aviso .
. - 6:1 . .:'-0Y!1issã?cQ8lH~1 c?1 dar~se 'tal aviso a-qualquer ,dos aceto-n,lSyctS nãooínvalidarã deliberacão alguma votada emqna!quer
·ai3sf',mbléR.
'I'RABALHOS DAS ASSE:MBLGAS GERAES

65. Os :tl'3,lilalhos de uma assembléa ordinai-ia consistirão .em
receher o discutira balancete o contas e relatórios dos dírectores
e do. conselho fiscal; em eleger directores e outros runccíonarios
em lO;:;i.H' daquelles, si algum houver, que tiverem de reürar-seem

votação ou de outro.modo , em annuncíar divídencos e em veffectuar

qualqueroutro trabalho, quo na forrna da presente escriptura deva
ser feito por uma.asscmbléa ordíuarta. Todos os antros trabalhes
-effectuados em uma assembléa ordínaria c tOd08 os trabalhos feitos
em uma assembléa extraordtnaria serão consíIerados especiaes.
66. O-presidente dos díreetores, si algum houver (o na ausoncia
deste o vice-presidente, havendo o), terá o direito de presidir a
todas as assernbléas geeaes. Não sendo nomeados taes funcctonaríos
ousí nenhum delles esüvcr presente na assembléa dentro de quinze
minutos depois da hora marcada pura a reunião da assembléa, os
direetores prc3':;ntc3 ou, na. 1\1Jta delles, os acctouistes presentes
escolherão um díreetor para presidir e, nãoise achaudo presente
nenhum director,Oi.l si recusarem servir todos 03 directores
-presentes, então os accionistas preso.itcs escolherão pí~l'H, prestdonte
nlcum do seu numero.
,~ 67. Cinco accíonl-tas pessoahucnte presentes constltu irãc
numero pai-a nmn asscmblca geral, e i.ão sera feito nenhum
trabalho, salvo achando se presente numero no oomoco ÚOS trabalhos,
63. Si llOllt1'0 do meia hora" 11 contar da marcada pai-a a reunião, aão houver n.uuero presente, dissolver-se-ha a assembléa,
si fôl' convocada a pedido, como dito fteu.; mas em qualquer nutro
caso ficará [I,rliadaparcb o mesmo dia da semana seguinte, á mesma
1101',;1 e 1l0mCSlJlO Iogar, e si na asserubl.ta adiada não houver nulUCl'O presente, 0S accíonístas que estiverem presentes constituirão
numero o. POU81''ão proceder aos trabalhos para (8 quaes foi .convocada/ a asaemblea.
69. Toda:: a;; questões aubmettldaa a uma assembléavserão,
salvo d... clsâovunanlme, em primeiro legar decídídas symboücamente, ano caso de empate devotos o presidente, tanto na' votação
sym bullca como no escrutínio, terá um voto decisivo em addrtamente a qualquer voto ou votos a que tiver direito como
aecíonísta.
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70. Em qualquer assembléa g~l'al (salvo sendo pedido o escru..
tinío pelo menos por tres accíouístas, ou por um accionist:.\.Q.!J.
accionistas qu<? p~ssuam ou reppcso:ntempor mandatarío, ou' qUO'
'tenham o dírelto de votar a re speito de; pelo menos. uma decima
;parte da Impoi-tancia uominal do capital l'epresenta~o na assem...
bléa) a declaracão do presidente no sentido de que f 01 votada uma
deliberação ou votada por uma maioria particular, ou perdida-ou
não votada por u~na maiorín, pu-tícular-, e um assento em tal sentido Iançado no h vro das actas dos trabalhos da companhia constítuírão prova terminante do Cacto, sem comprovae-ss o numero ou

proporção dos votos apurados em pró ou em contra do tal dclí-

beracãc.
71. No caso do pedir-se o escrutínio, como dito fica, SOl'á. elle
verificado da fôrma na data e lagar. c seja. lmm~dhl,trtmcnte ou
depois de um intervaUo ou adiamento de não mais que sete dias,
conforme indicar o presidente da assemb101; e o resultado do es.
crutinio será considerado a deliberação da assambléa em que foi
pedido o escrutínlo.
72.' O presidente do urna assembléa geral poderão com
O' consentimento da
assembléa, adiai-a de tempos a tempos e de um logál' paa-a, outro, mas não será effectuado
tl'abalho algum em qualquer asscmbléa udiada sinão o que ficar
por concluir na assernbléa em que tiver lagar o adiamento.
73. O pedido de escmtínío não lmpadtrã a continuação dl assembléa para proceder a qualquer outro trabalho que não a questão
sobro a qual fór pedido O osci-utfuío.
74. Qualquer escrutinlo pedido sobre alguma questão de adiamenta ?U' de eleição de presidente mrá verificado na assembléa,
sem adíamento.
.
75. Não se fará objeccão alguma quanto á valídez de qualquer
voto sínão na assembléa ou cscruttnto em que se oíferece : tal
voto; e todo voto que não fór rejeitado em tal assembléa ou escrutínto será conslder.ido ,..á lido para todos e quaesquer ilm.
VOTO~

DOS

ACCIO~lSTA.S

76. Na. votação symboliea., cada acctonísta s6 t(Wé.t um uníco
voto. No caso de um escruüulo, cada accíontsta terá um voto por
cada accão que ello possuir, t>cja preterida ou ordínaria.
77. 03 votos po.lern ser e-utttí.Ios em pessoa ou 13)1' mandatar-ío.
O instrumento que nomear mandatarío deverá ser por e scripto,
assignado pelo oonstltuintc; ou si tnlconstttuínte fôr uma corporação,
authenticado com o solto social. Excepto que, si uma corporação
fôr aeciouista, poderá eU:1" no ucar para mandatarlo um acclontsta
ou tunccíonm-lo seu proprío, nenhuma pessoa será nomeada para
mandatar!o si não íór ucelouísta da. companhía o babíütado ovotar-,
78.Oíustvumento que n01110;),r um mandat ,1,1':0 serã doposítadono
escríptocío da séde social não mcnosê hor.is antes da marcado, Pl1i:U,
ao reunião da assembléa, em que de propõe votar a pessoa nomeada.
em tal mstrumcnto , mas não serã valido instrumento algum do
í

nomeação do mandatario depois de passados 12 meses, a contar
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d~ data da sua assignatui-a, excepto que poderá ser usado no adíamonto da assernbléa para-a qual houve no principio a intenção de'
passal-o ; e excepto que poderá qualquer accíonista ausente ou re'sídente no estrangeiro depositar no cecríptoríc um ínstmmento de
mandato (regularmente sellado para tal flm), vaüdo P;),l'<l, toda") e
qnaesquer assembléns, durante tal ausencía, c até 881' revogada.
. 79. No caso de coproprletaríos de uma, acção. o accíonlsta cujo
nome fór o primeiro íusoripto no Registro dos Aecíonistas, o nenhum
outro, ter:.í o direito de votar com respeito a tal acção ; excepto no'
caso de SOl' qualquer um do taos coproprtetarlos .nome.ido para
agir o votar como mandatario pelo outro ou outros, caso em que
1:1, pessoa assim nomeada, e nenhuma outra, terá o direito de
agir e votar em representação de todas 1\8 mais.
80. Um voto omittido de accordo com os termos de um
instrumento de mandato será valido, nã.o obstante o prévio
fallecimento do constituinte, ou a revogação da. nomcação : salvo
si, pelo menos vinte e quatro horas antes da ussemblca, houver'
sido recebido no escnptorío da companhia aví so, pot- cscrípto, dofallecímento ou revogação.
81. Nenhum aecíonísta ter;:L o direito de Dssísttr nem de
votar sobre q uestão alguma, quer em pessoa. quer por mandatarío,
ou como mandatarío de outro aceíontsta, em qualquer ascmbléa
geral ou no escrutínio. nem ode ser contado para, fazer numero,
ernquanto iôr devida e pagavel á companhia alguma prestação
ou outra quantia com respeite a qualquer das aCçJ8S do tal
'accíontsta .
8.2. Qualquer instrumento que nomear um mandatarto serã,
o mais approxtmadamontc quo o pcrmittircmas clronmssanclas,
pela fónuil. ou para o effclto seguinte:

The Cro1Jin Cork Oompany Limited.

, morador em
"
' .. accíonísta
da TAe C1'own Company Limiteâ por esta esci-iptura nomeio t'\. .. ,'" •
... "
residente ern
'
ou na f<.tlta dolle
a
"............• , morador em
"
(ambos aecíonístas da companhia) pnra votar em meu nomo e representação
na Assemblea üCl'UJ Ordlnavia (ou Extl'aordinal'ia, conronne fór o
caso) da compinhia, qu : devera celebrar-se no d.a
de
.
de 18.... , e em kdos O~ seus adiamentos.
Em testemunho do quo esta assigno hoje
de
.
Eu

de 18.....

ASSEllBLEAS DE CLASSES DE ACCI:)NISTAS

83. 08 propríetartos de qualquer classe de aeçõos poderâo.por deliberação extraordínaría votada" em asserubléa de taes propríetaríos,
consenãrv em nome de todos o" portadores do acções de tal classe,
na emissão ou creaçãn de qu.iesquer acções classificadas egualmente com eüas, ou que tenham prelacão a ellas,~ou m desistenciade qualquer preíerencía ou prelação, ou de qualquer dividendo vencido, ou na reducção temporal ou permanente dos dividendos '1a-
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g,aveis';por· ~ua -oonta; ou .em. qualquer proJect~ para. a_,reducç~9 <lo
capital soctal que a,lfectal'''es.s:\ classe.de a~çoes; e taes ,delibera.,

çõ't3s:,;serâo:obrigaiorias paria todos os' 1?roprwtar:03 das. acç~es.da

mesma classe, ficando, porém, entendido que nao se conetítuírã
estearügo como envolvendo: a.necessídade de-tal.consentímento. em
qua:lqnor' caso em <1UO, a uão ser por este artigo, se podesse.sem
elle t<}l' alcançado o objecto da dolíberação .
84. qualquer assembléa para o fim da clausula precedente
s~rtí;-convocada o regular-izada, em ,todos os sentidos, o Il.1'ÚS approxímadamente pcssíveí da.-mesma forma que urna assamhtca. geral
extraordinm-íi da. companhíe: eutendendo-saporem, que nenhum
accíonísta que não tôr Dircctor t0rá o direito do aviso della, ou
de assistir- a olla, salvo sendo portador de, acções.da classe (HIe
tcnctonar-se affoctar mediante tal deliberação, c' quo não serã
emittído voto algum, excepto a respeito de uma acção de tal
classe; e que em qualquer de taes assembíéas poderá ser exigido o
escrutínio por esertpto por quaesquer cinco accíonistas presentes
em pessoa o com o dircíto de votar na aasemblee..
DtllECÇÃO E AD1UNlSTRAQÃO

85. Haveru um Conselho de Díreetores p:~rt\j os nns du COIn'ÇJu,,..
phia, constituído do accordo com os regulamentos da Companhis.;
e 'os negocíos sociaes serão administrados p:;1':8 dírootorns, cru coaformidadoe sujeitos a taes regulameutos.
SÔ. Emquanto não for determinado o contrario por uma.Assembléa Geral, o numero dos Dh'ectnrcs nãosera inferior a trcs nem

superior a sete.

.

87. A habil.itnção do um dtrector con Istira na, posse de acç('5es ou
valores pela ímportancía nomin-1,1dcQ.250, pelo menos. em primeiro
du-cctor poderá funccionar antes de adqutrír a E:UG. hahllitação. mas

em todos os casos do\'l'r'ü, a.lquh-il-» deutro de

um mez depois de SUB,

nomeação; e si nã.:) o fileI" fical'ú- entendido qll,0 clle concordou- em
acccítar estas acções da Coinpanlua e em tal conformidade 8e1'Ines-hão ellas adjudicadas ímmodía..tamcnte ,
88. Os primeiros direetorea serão Harvev Comb>, GeorgoD.

Mackayv.Iarnas S. Cn.1'l'Y, Har-old R. Smyth, Sn,muelG. D. Cook e
uma outra peso., quo deverá ser designada pelo O~'Ot{;n Cork. 8yn~
diwte Limited; os qnaes eXCl'CGt'QO o cargo até a pr-lmeira assembléa
ordínaría da companhla. que deverá celebr-ar-se no anuo de 1898.
89, Os pnmctros díreetorcs nomeados assim poderão em qualquer época, antes da primeira Assembléa Ocral du companhia, nomear quaesquer outras pessoas para directoi-es- addíctonncs ; mas
do modo que o numero te tal dos dírcctcres não [)Cl.SSO de sete em
época ulgu ma.
90. Poderá qualquer director, salvo o que l1cftl'disposto, em
eontratIo pOI' contracto. com el:e, exonerar-se do, cal'gocffi_ qualquer (3')00:1;, dando aviso, por cscrípto por elle as.:;ignítclo,de sua
exoneração,.. ou entregando tal.nvtso ao secretario em .pessoa, ou

deixando-o no eseríptorío da comp inhía, ou remettendo-o
e.scrtj-tor-lodn. companhia om carta registrada. franqueada.

[/.0
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91.Qua.lquer vacatura casualque se der no uumcro dos direcso-

res podera ser. preenehida pela dírectortanomeando algum acetonista habilítalo, mas toda pessoa assim escolhida. pq,l'U. p1'pçl~ch~W
uma vacatura casual, couünuaret no cargo somente durante o
tempo em que o director que houver de, vagar o toría preénchído,
sínão BC tívesse dado vacatum alguma.
VAGAR.'..

o

CAl{GO Dl:: DmEúToH.

9.~. Si olle quebrar 011 achar-se ínsolvente ou apresentar pcücão
requerendo fallencía, ou si lbe apresentadà pettcãode fallenoíacontra eU3 o proferido o despncbo, ou si fez composição CO)-11 O(} seus
01'0:101'0:;.
Si for declarado ínterdícto ou vier a perder o juizo.
Si so auseutnr do Conselho dnrant» seísmezos consecnüvos sem

o oonsenttmento da, dlrectorla ,
'
Si mediante aviso ti companhia por ecripto, pede d ,;mis'são do

cargo.
Si dci.a de possuir o J1UmCl'O preciso de acçõcs ou valeres quo
o habilitem para o cargo.
93. Poderá a ccmpnnhía. sujeita, ás osüpulações de qualquer

contracto entre elle e a companhia" mediante dehberacão cxu-a-

ordmaríu, demíttir a qualquer du'ecjor, oomprehendendo vnm diredor·gerente, ante) do cumprimento do prazo do sou cargo, c
dada, tal demissão, poderá por deliberação ordínavla nomear
em, seu logar algum accíoiiísta habí litado ; e o dírector nomeado asstm precnchct'a em todos os sentidos o Ioga!' de seu
antecessor.
04. -Os du-ectores restantes em qualquer époeaporlerã« runecíonar, não obstante vacatura alguma 01)1 S3U gremíoi comtanto
que no caso de que fiquem os: dírectores em época alguma reduzidos a urn numero infet-ioi- a trcs, sel'(~ licito que elies funceíonern
como dírectorc. como objecto de preencher as vacaturas em seu
gremio, mas 1'a1'.1 nenhum outro fim.
.
95. Nenhum dírector ficará., em vh-tudo de seu cargo,. lnhabíIítado para coutractar ,com (1., companhia como vendedor, com~)rador ou de outro modo; nem âcara'eujettc a annullar-se qualquer
de taes eontraotos ou ajustes, ou qualquer contracto ou ajuste celebrado pela companhra ou pro nome della, no 'qual estiver interessado por fórma aíguma qualquer director ; nem terá,. dírector

algum que fizer tal contracto, ou estlvcr íntereasado assím, a

obrtgação de dar contas a companhía de quaesquer Iucnosauferldos
por"qualquer de taes coutractos ou.ajustes somente por motivo de
exercer esse cargo tal direetor, cu da relação âducíartaassírn es~
taheleclda ; eomtmto que' nenhum dírector vote a respeíto ,d.C,ql1alqúel"\.C'ü:1il'<1CtJ . ou.ajuste em que olle .ostí ver pessoalmente íuteressido, o que a, natuneza do scuíntcnesse, si não constar' do,t~~tP: 40
conn-acto, se:japoi- el'epatenteada <1Q conselho antes.de decídír-se
sobre o eontracto ou ajuste, si e~jstir, então Q seuíntercsse, ou.em
qualquer. antro C~SO, n,:L.primeira sessão da directoría «lepoís de
adq tu'ü'cHe o seu ínteresse.
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00. A remuneração dos dlrcctores (exclusiva U<1S sommas
'pugas por bonorarios ou reJ~lllneração a qn~lqneI' djI'eetOI'~gel'entl3"
oú Uü'cctorcs-gcrcuto,), sera ao typo do ~ 2,.)0 ao auno para.o presídente, e ~0 200 ao anuo para cada outro director.
' .. '
07" Qualquer díroctor poderu ser empregado, cu preencher- algum posto lucrativo lia companhia, outro que não o de conselheiro
fiscal da companhia; e no caso de cxígtr-se quo qualquer director
proceda ou resida no estrangeiro em negocio da. companhia, ou que
de outro modo preste serviços extraordinm-ios, poderã o conselho
ajustar com ta,l dircctor qualquer rcn:UJ28l'açKo' espec,ial portaes
serviços, quer COmO honorarios, commrssao, quor mediante o pagamento de uma quantia determinada do dinheiro, conforme cItes
entenderem; c poderão 08 dírcctores ser reembolsados de quaesquer gastos de viagens ou outros, que eJIo3 fizerem, para assistir
ás reuniões ou de outra fôrma com relação aos negocias da companhia.
ROTAÇÃO DOS DIRECTOH.ES

CS. Na assembléa geral ordínaría annual, que deverá sercelebrada no anuo de 1898, e na assernbléa geral ord lnaria de cada.
anno successívo vagará, os cargos uma terça parte dos directores,
não comprehendendo qualquer dírector ou dírectores gerentes,
(ou se o numero de taes díreetoros não for multiplo de tros, em
tal caso o numero mais approximado, porém não superior a um.
terço) •

09. Os dircctores que houverem de vagar em cada assembléa
or.linaría, como dito fica, serão os que tiverem exercido o cargo
pelo maior tempo. e no q ue diz respeito a dons .ou mais, que houverem tuncéionàdo por prazo igual. os dírectores a retirar-se, nãohavendo ajuste entre elles, sorão determinados pela, sorte. Para 'os
fins desta clausula a duração do tempo cm que houver preenchido
o cargo um dírector-, será computada da sua ultima eleição ou
nomeação, conforme for o caso.
100. O dírector que hou ver de vagar poderá' ser reeleito, o'
consíderar-sc-ha que ello deseia ser reeleito, salvo tendo dado à
companhia aviso por escrlpto de intenção em contrario.
.
JOl. A companhia em qualquer assembléa geral em que algum
diroctor houver de r'etirar-se da fôrma indicada, ou de qualquer
outro modo, poderá preencher os Iogares vagos, elegendo numero
identico de pessoas para díroctores. O díreetor que retirar-se serã
em todo o caso considerado como continuando em exercício até .a
dissolução da assombléa em que tiver de retirar-se.
102. Si em qualquer assembléa geral, em que deva ter Iogar
uma eleição do directores, não forem preenchidos os lagares dos directores a vagar, continuarão em exercicio até a assembléa ordi..
naria do anno seguinte os directores cessantes, ou aquelles cujos
cargos não tenham sido preenchidos, e assim por deante, de anno
em anno, até que sejam preenchidas as suas vagas, salvo determinando tal assembléa geral reduztr o numero dos dírectores.

ACl'OS DO PODEI\ V.XEtCTIVO

103. Poderá a companhia, em assombíea gc.'<·d do tt1n1POS'n,

tsmpos auemcntar ou reduzh-.o numero dos dlrectorcs e alterar-a
sua habilfta(:ãoj e poderá, tambcrn determinar por que modo ou
rotação o u.rmerc asslm augmantjdo ou reduzido devera 'nga.l' os
cargos.
.
10,1. Nenhuma. pessoa, que não for um director a vagar, SONt,.
salvo sendo rccommen.luda pelos dlrcctores pu-a SOL' eleito, elegivel
como dtrector- .om qualquer assembléa geral, 8,),1"0 si olb,ou
algum outro accionista que tenclouar propcl-a, tiver pelo menos
sete dias completos a-rtes d.t asscmbléa entregue no cscríptorlo da
companhia <1viSJ por escrípto, asslguado por sí, declarnndo a sua
candidatura pal'<.t o cargo, ou a intenção do tal nccíonista em
propol-a .

nmrcrou
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105. Os dh-ectores poderão de tempos a. tempos nomear a.
qualquer um ou mais de sou gl'omio para dlrector ou dírectorosgerentes da companhia, quer por um prazo fixo, quer S0,m limitação alguma- quanto ao prazo durante o qual devora ello exercer
o cargo; o podocão, sujeitos a qualquer coutracso entre ello e [l.

companhia, de tempos It tempos, cxoncral-o ou domítttl-o do cargo,
fi nomear outro em seu Iogar,
.
lOG. Um directcr gerente, emquanto continuar a exercer tal
cargo, n?lo ticar<.t sujeito a rotu-ar-so em ordem de rotação; mas
(sujeito ris c.3üpulações do qualquer coutracto entre elles o 11 companhia) terá que sujeitar-se ás mesmas disposições, quanto á cxoneração c domíssão, como os outros directores da companhia; e si
deixar' de exercer o cargo de diroctor por qualquer niotivo, cessara
ípeo facto e ímmcdtatamcnto de SOL' director gerente,
107. No caso de qualquer vucatura no cargo dcdlrector gerente, poderão os directores, ou preencher o cargo nomeando
algum outro dos d.rectorcs ou descontínuar tal cargo, segundo

melhor anteudet-em .
108. A remuneração de um dírector gerente, sujeita a

qual-~

quer contracto entre elle o a companhia, sorti, fixada pelos direetoros e poderá consistir em h.moraríos, cornmissão, percentagem ou
parücípação nos lucros, ou p'~r quaesquer 011 todos estes modos,
_ 109. Os directores poderão do tempos a tempos conríar e con-

ferir. a um dírcctor gerente, então em exerclcío, quaesquor dos
poderes, segundo entendei-em, que WJ, fôrma dos presentes esta-o
tutos possam ser exerci elos pelos directores : e 1)0:1er50 conferir
estes poderes pela, época, o para serem exercidos para os objectos
e fins, nos termos e condições, e com quaesquer restricções que
entenderem convenientes; e poderão de tempos a tempos revogar',
retlrar, alterar ou variar' todos ou quaesquer de taos poderes.
TRABALHOS DOS DIRECTORBS

110. Os dírectores poderão reunir-se para tratai- dos negocias,
adiar o de outro moda regular as suas sessões como entenderem, e
poderão determinar o numero sutâcíento para procederem aos tra-
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balhos: C amquanto não for ~eterminado o coutrarto, dons. directores ~onstituirã.o numero. Não será necessario dar avíso de)111lq.
sessão da <1irectori8, a, um du-ector que não estiver dentro do, Rein.o:
Unido.
111. podei-a um director, e deverá o secretario, a:pcdido.d~.
qualquer dtrector, c0'pyocal' em qualquer época urna s.c3sâ() da
directoria. As questões que se suscitarem em qualquer sessão dos
directores serão decididas pela maioria. dos votos dos dírectoros nresentes, 8·,110 caso de empate de votos, terã o presidente um' ,iút()
decisivo ou de qualidade.
'
112. Poderão os dÍl'CCtOl'OS 010g01' um presidente c více-prosí-íente das SUâ'J sessões c poderão determinar O prazo durante o
qual taes Iunccionarios exercerão os S011S respectivos cal'go,:;~ Na
ausencía do presidente (h ivendo-o), pl'Ü'3idirCL o vtce-pcesídento (si

njgum houver),
Não t indo sido norneadcs ti.LCS rnnoeíonai-íos, ou se nenhum
delles achar-se presente 11;), hora marcada para, a reunião, 03 direetores presentes escolherão algum outro de seu gremío para "Pro..

sídeute d') sessão.
113, Uma sessão (1;J, dlrectorta, em que hOUVB1' numero pro";
sente, S01':.1, competente pal".\ exercer todas ou quacsquer dn,{ anto~
rizuções, ftClÜIJados e 'poderes que na rormu, ou em virtude dos
presentes estatutos, caibam 11<':..S at.trnmiçõe~, ou possam ser excr-

cídos pelos Direcsores em gera0!.
. .
114. 0.'3 dircctorca poderão delegar quaesquer de g0118 POclOi'G~
ao Commíssões, compistas ele qualquer membro ou membros de seu
gre.nio, que cllos entenderem, c poderão revogar a nomeação de
qualquer de taes commíssões. Uma eommtssão qualquer consütuida asstm devorá, no cxercíc!o dos. poderes assim delegados, conformar-se com qnaesquer regulamentos que de tempos a tempos
lho forem impostos pelos directores.
115. As sessões e trabalhos do qualquer do taos eomrníssõcs,
compostas do dous ou mais membros, serão governados pelas dis-.
posições contidas aqui, pal'~), o regulamento das 'sessões o trabalhos
dos du-ectores, em tanto quanto lhes sejam appücaveís, o não 1:'01'0;11
subsütntdas nelas condições expressas da uomeação da commissão,
ou por quaesquer regulamentos, como dito flea.
Llô. Nenhum direetor vohr~i, WJbl'C questão alguma em que:
tiver elle alguu interesse pessoal à pirtc elo dos accíoulstas em
geral.
POiJimES

DOS

DE1EO'l'ORES

117. A ;,1dmini:lü'(:1,çã'> do; no :\,ocio"S o o domlnto da, companhia
flcarãe ller.tD!Uelllb:v),~ d.il'ÔGhres, os qu ios em aldttam ento a03
poderes e attri1HllçJm que os presentes t~staLutos expressamente
lho! C(Ufel'31l1, p xlerão O:'te1'031' txlos os p.xleres, e Pl\l.,ttCftl' todos
os actos e eousa« que puderem :':>81' eX0l'cUOS 0'1 executados peU,
eompanhia, o Que ne 'H este J estatutos, nem as 1 aís expressamente.
mandem ou extjam que sejam exercidos 0\1 feíbs pe,h'!; oompanbia..
em aS~:Jml)lü[1, geral; sujcttos, porem, a .quaesquer regulamentos
qu i, nào sendo tnconsístentes coro os pre.rmtes estatutos, fore:u d,e
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tempos a tempos feitos por deliberação cxtl'am'dinarht de uma-assembléa geral; mas nenhum regulamento feito aSflin:t in~alldará
acto algum anterior dos direotores, que teria. sido valido SI nao se
tivesse feito um tal regulamento.
118. Sem prejuizo dos poderes geraes conferidos pela, clausula
precedente c dos outros poderes e autorízações que ooneedem estes
estatutos, flca n.q ui expressamente declara-lo q no serão ccnftarlos- a03
dírectores os pocleres'se;llintes, {1, saber:
PODER

I. Para cumpra!', ou ele outro modo <l,dquiril' P:1,1'El, a companhia quaesquer bens. direitos ou privücgtos que a companhia.
estívei- autor-lzada a edquu-tc. incluindo (l, chave c ft'e;-;u2-%i<:t, de
qualquer nevoclo. que legitimarnante puder fi1;;,or a companlüa,
pelo preço, e em gern.l nos termos c condições que entenderem.
H. Para, a sou juizo, pagar por quaosquer hem, ou direltos,
adquírtdos pela. companhia, ou scrvíços prestados a ella, no todo
ou em parte com dinheiro, ou em acções emittídas como íntegralízadas, ou narcíalrnente satisfeitas, ou em obrigações, debentwree ou
outros: valores da companhía.
IH. Para ga..l';).llf.il' o eurnprlmento do q uaesqner conu-aetos ou
ccmpromíssos 0010b1'(t1105 pela, companhia, mo.Itante hypo'l.hcca ou
Duns do ou sobro todos ou quaesquer dos bem,:; o dtreítos da. companhía, comprehendcndo o seu capital não cobrado a essa época
ou. de qualquer- outro modo que elles entenderem.
IV. NOmNLl' c ", seu juizo demíttir on suspender quaesquer
gerentrs, secretaríos, runooionartos. caíxeü-os, agentes e serventes,
incluindo qualquer director, para serviços permanentes, tomporaes
ou especíaes, conforme entenderem de tempos a tempos: o dar-lhes
quaesquvr po.lcros que ontmldúrcm convenientes, determinar- os
.sens deveres, fixar os seus venctmentos C emolumentos, c exiglr
fianç::t em quaesquor casos, c pelas ímportanclas que lhes pa-

rccorem.

V. FazGI' adcantamontos. depositas ou cmprestlmos temporaes
de qualquer dinheiro, que a e$:31.), éuoca não Ibr 1)1'ooi80 para os fini!.
sooíaes, ;1, quaesquer- uessoas e sobro qunesquer gal'al1tb,s (outi-as
'que não aeções di), companhia), segundo elles entenderem; c em
geral dirigir, ('t,(lministl'at' e dominar o recibo, custorüa, emprego,
uso o Q.'asto dos dinheiros e fundos soeíaos, e a cscrtptnraóãu da
eontablltdade ela companhia.
VI. Acceítar, nos termos 0 condições que se ajustarem, (l,
renuncia de qnaosquer acções do capttat social.
VII. Passar em nome e representação da companhia quaesquer
nypothecas ODUS e outras garantias sobre os bens da companhia
(presentes eruturos), incluindo o seu cai)itaI por cobrar, segunlo
entendoromeIlesD, favor de qualquCl' direcf,or ou dtrectores da,
cómpanhta, 011 . outra pessoaquü' possa incorrer, ou esteja,
. para incorrer alguma responsabilidade pessoal. quer como prlncipal" ..quer como fio,doI',' para â beneficio da companhia : e
.quàlquor <lestes instrumentos poc1nrá conter POdOl' de venda- c
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cstlpulações o

(~jsposiçõús

quo se

Illtontm" conduzir, defender, tra.nsigir Ou ocsretn-. <10

quaesquer recursos jtu-ídrcos pela companhia, ou contrn clla..:'os
seus einpregados. ou do outro modo com relação aos assurnptos
da companhia : e bem assim transigir c conceder moratcrtas para
() pagamento ou s:,1tisfo,çião tio quaesquor dividas devidas C rle
qnaosquor reclamações ~u pretcnções da companbta, 011 contra ella,
IX. Louvar em arbltros quaesqucr recla.macões c direitos da
companhia, ou contra, clla, e cumprir, observar- c executar os
seus luudos.
X. Pazer, sacar, uccottar c endossar cheques, cscríptos de
divida ou letras de cambio, em nome da. companhia.
XI. Passar e U(H' rcotbos. quitações e outras desobrigações
de numerarias pagavcís [[, companhia, e do rociamaçôos e poetenções da comp mhía.
XII. Agir em nome da companhia 81n todos os assumptos
relativos a; íallidos c insolventes.
XIII. Conced.r a. qualquer íuncclonario ou outra pessoa
empregada Dela, companhia comprchcndondo qualquer direotor
empregado assim, uma commtssão sobre os lucros de qualquer
negocio ou operação e .pecial j este interesse ou comissão sorú
ti'atad:~ como J?Hl'te dos gastos de exploração da. companhia,
c pagai- comrnlssões c conceder terças a quaosquer pessoas que
trouxerem ncgccíos á companhia ou que de outro modo auxt- "
líarem ou promoverem os sous interesses.
" "~
XIV. Esto..hcleccl' qualquer companhia subsldím-ía para fazer
parte dos ncgocíos da companhia, o ndqulr!r c possuir acções otitulas de qualquer de tacs companhías.
..'
XV. Roquerer e adquirir P01' compra. ou de outro modo
'l uaesquer concessões, prjvllcglos ou contractos, e lcval-os ::L eífeito.
XVI. Assignar ou de outra fôrma adqulrh- e "possuir ou dispor
de todas ou qualquer parte das accões, clebenttl1'es ou valores de
qualquer companhio que fizer negocias, ou organizada com o
objecto de '(;.1,201' qualquer negocio cornprohendb!o entre os tins da,
companhia.
110. Poderão os dírectores em qualquer época e do tempos a,
tempos, mediante procuração authcnticada com o so110 socíàl,
nomear 11 qualquer> pessoa, ou pC3S01S para SOl' procurador ou procuradores da companhia, para os üns e com os poderes, autorizações e atn-tbuiçõoa (111.0 excedendo os quo pertencem ou podem
801' expreido8pelo,s directores. na fórn}tl, da, presente escrlptnra j
mas comprehendendo a faculdade de substabelecerj. peloperiodo,
<3 sujeitos ás condições que de .tempos a tempos entenderem 08
d trectores.
120. Qualquer norneação mencionada na clausula prece4oi1to
poderá, si assim o entenderem os dírectores, ser feita a favor do
qualquer .companhia, ou d03.membros. directores, subrogados ou
gerentes de qualquer companhia ou ftrma ou de outro modo a:
favor de qualquer pessoa moral, nomeados directa .0.11 .índlrecta...
mente pelos dlrcctores. Uma tal procuração qualquer poderlt,c,on.
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ter quaesquer disposições para protecção ou oonveniencla das pos..
soas que fizerem negocios com o procurador ou procuradores, se..
gundo entenderem os dírectores j e quaesquer de, taes delegados
ou procuradores poderão SOl' autorízados pelos dírectores para
substabelecer tolos 0'1 quaosquer dos pderes, autorizações ou
at,tribu,iqães que em qual Luer época lhes pertencerem,
CURADORES

121. Poderão os directores, si assim o entenderem, nomear em
qua11uct>. época a qualquer pessoa ou pessoas ou corporação para
a,gir fil,l. qualí Iade de curadores, para quaesquer dos fins soctaes ;
e em especial para accoíjar e coneervar, sob fideicommisso a favor
d'a; companhia, quaesquor bons pertencentes á. cornpauhía ou em
que ella estiver interessada; e poderão assignar e fazer todos 03
actos, escripturas e cousas que rorem neeessarto , para revesüí-os em
qualquar peSSOi1 ou pessoas ou corporação, Quaesquer curadores
nomeados assim poderão ser removidos pelos directores, o terão a.
remuneração, poderes e garantlas, e cumprirão os devores, e ficarão sujeitos (I,OS regulamentos que deterrnlnarem 03 dl'ü..:toI'es.
SELLO SOCIAL

122. Os díreccores darão providencias para a posse de um sello
l)Í'iv<.l.tivo (1;1 companhia e para a sua guarda segura., não sendo
usado cl!e senão com a ,mloL'izaQ;1,o dos dteectcres. dada anteriormente, o na presença de pejo roemos dous directores, os quaes asslgnarão cada. instrumento em que fÓI' cai-ímba.ío o se.io j eeada um
de tacs íusn'umentcs SCl'{L referendado pelo S301'01;......:;.0, .cu algu ma,
outr., ,l)essoa nomeada-pelo ~ dircJt.Ol'BS.
U3; A companhia, agindo 1):)1::18 dírectores.podei-a exercer todos
os-poderes dados pela lei de 1804, sobre sellos socíaes ,
DrSPOSI(:ÕES GER.\.ES QV.'L\"1'O AOS DIR~-::CTORES E OUTRO'::; FVXcüro"NARL03

1.24. Os uírectores e outros runccíonarros serao gartmthlos peja
companhía contra todas ,Lg custas, perdas e gastos em quo elíes
mcor.nrcm em relação ao dese.upenho de seus respectivos deveres:
excepto os quo acontecerem P;}l' SêU proprio aeto ou ftdta rcspectíva
voluutaría ou deslerl.
'
12')., qualquer recibo do din:l -íro pago {t companhia, ou tece...
bido pai' ella, assígnado P01' dona directores, e rereren Iad . p"olo seorotano, ou passado de accórdo com 0.-:: regulamentos feitospelos
directores, con st.ltuirá uma oo.upetente quihiçftJ dcs numonu-Ios
quo 01[0' Indicar haverem sid» 1HgoS ou recebidos, e exonorant i.L
caIa pcssoa qU0 0:3 p rgar de attc.id er á. sua applíceoãc, ou da l'OSponsabílídade por sua. perda" má appücação ou faH'L de applícação.
'
,126. Todos os actos pr.vtieados bana flde por qualquer- lies:lflo da
uil'ect::n'ia., ou pOl' uma. eommtssão dos diroctoros, ou por- qualquer
'l>':'SSÓJ). quo ngtr CJUlO díreetoi-, não obstante descobrlr-se depois que
houve algum defeito 11,1 norn.ação de n.n ta! dir'cct,Ql' qnalquor, OH
da pessoa quo /1gir na qualidade iudíeada, ou que cl'os ou quacsjucr
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deites não se . aetmrem habilitados, -ssrão tão ,'Validos ,comO:,S9 .cada.
u-nta,;tlei'li.teSip8S::\oas,tivcsse,siJo devidamente nomeada .e: estívessa
h:a:bil1it<a.I1~l,; p"'Ztr..ai s.er', c"6bmw "como, director-,
iDIVIDB:'iDOS

127, Os lucros da companhia, comprehondendn qualquül; lucro
oriundo da venda) arren.lamento, alu.ruel, permutação ou outra
dísposícão do quuesquer dos bens, direitos e l)rivilegios da comp:a.nMa, if0i:~OS !dua.rante" 'o esercícío ,financeiro, ouout-L'o .perlodo
éÚlll];nmhem:hcl:o -nas- cont(J;s-a)resontadas á assemblea ger.il ordluaría
4e:'tH~da"anno;(depois'tio.1.'etirar"'ou levar ao ,fundo .de reserva ou
dalr,qua;lquBL"ou't1!u.'ap)licaç'3.o"á''lH.u'to delles ,que l'ecommenda{'em
ó3ttlil'cct-orOs.'0: doterrn inarr .aeom panhia e ;)1 assembléa ger"il,serão
aJ.Í!plicudóS '-Il[\, ',olxlerll'·c1cantecúdencin. o .pelafórma 'S'0guinto j ' a

s~b<lr':

L o 'J\:.:') "1Xl;{Ç-i.tü:;.nilLo,:de-,-U ru divtdcndo rpreferente não eumulati\ro,>;ao tYllO -otl-c·~ seb'par .centoiao anuo, aos proprtetar.os das
aoçõe.<:: pr2'feL'id[~sf:nBJ:I)1l~}P01',çãodas imp.n-taactas pagas ou credítadas como si'üisfoi.b"ipOl"-conL'.. das acções preferidus que elles
respectivamente possuírem ; e
2.° Ao pagnmcnto d) um .di vtdeudo não cumulativo, à razão
de doze e meio por cento ao anue ,ao~~ portadores das acções crdínarras, .na proporcão.das quantias satif:lfeita'3 OlI cl'otiitacú:tj como
pagas por conta.de-taes .aeções 'ol'dion,l'i;v:I, que elles respcotí vamente

pessuívem ; c

B;o O B:J,ldo,s81"lt'iallPUcavcl ao pagamento de um dividendo
addícíonalaos Pl'vIH'ietari0sclas atções prDf'-Jl·idas e aceões.ordll'mrias--pr-o yata,. na.proporçãe do capital pago ou ac.e.litado como
satlsfcltos por conta de taes aceões respecttvamcnte.
Fl:cando, porém, -entendído que, nos casos em que for pago
algum dínheíroem.adeantamcnto 1;0 jn-estecõcs, na íutelllgenoia
de que cno vonccca jUTOS , ,tltl dínhetro vencerá .,iurOS1l8SSa OOUfo!~'llÜda.de e'(emquftntJ vencer juros) não confcrn'ü, o direito de
paiP·tilhnr clo81nr.r,),{,
128. Acomp:tnhia em asse.nbléc r;ol'al podera unuunolarum
dividendo- apagar-so aos accícnístas, de conformidade com os ·seus
direitos e interesses nos lueros : mas não será annuneía.to dívidendo Inalar quo o que for-recommendado pelos dírectores .
A co.npanuía em assembléa geral l1ojer(~l porém, anuuncíar
um dividendo m e n o r . .
129. Nenhum dividendo 881'á pagável sínão com os lucros
provenientes dos negocíos xla companuía, ou da venda, arrendamento; aluguel, permutação.ou outra disposição dos bons, direitosO privHc.;riosda companhia; raas, quando qualquer algum lucro
se tenha dado para e durante o período abrangido por qualquer
balaucetev cin "ta.l'caso podera esse lucro ou qualquer parto deUe
ser tlistribaido comodívídeudo, sem embargo de que a ernpreza
teaha stdo até:ontão'eifectuG,eh1com perda, ou que o activo social
não seja avaltado nem considerado igual em valor li Importaucta
do capital satisfeito, e sem embargo de que alguma partedo
i
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capital eontribmdo tenha sido, antes desse período, .perdídatotaí
ou-parcialmente, ou g asta sem proveito.
130. Poderão tambe m

03

dircútoresem qualqueriépoeaa de

tompos a tempos, sem a sancção de uma assernhléa geral, distribUir
pagar aos accíonístas com os ganhos ou lucros estimados da
companhia, tendo em conta os seus dtrettoa c interesses nestes,
o ualq uer somma ou sommas de dinheiro, como ou por via de
díviue!ldo interino, bonificação, ou juros sobre capital, que a seu
juizo justificar a ertuação da companhia.
131. Os direotores poderão reter os dividendos pagaveis POI'
contade quaesquer acçõesvscbre as quaes a companhia tiVOl' um
cHí'0ito de retençâo, e poderão a.pplícal-os em ou para satisfação
das dividas, responsabilidades ou compromíssos, aOldo resp-íto
existir o direito de retenção, incluindo to-Ias as sommasdo dinheiro
que fOI'cm devidas o pagavels rOl' conta de prestações ou quotas
ü

impagas.
13.2. No caso de estarem In.criptas vãríes pessoas C01110 copropríetaríos de qualquer açcão ou aeçõos, qualquer uma de taes
pessoas poder-ã passar os com petentes recibos de todos os dividendos
e 'pagamentos por conta de divtdendos, a respeito de tal acção ou
acções.
133. A companhia não scr,L responsavel pela pcrdadequalquer
cheque, mandado de pagamento de dividendo, ou vale do Correio,
Que ror mandado pelo Correio com relação aos divideudos, quer
I:emettidos a pedido, quer de outro mo.lo .
134. Todos os dividendos não reclamados durante um 'anuo,
dopcts de terem sido annuncíados, poderão ser emprcgudos.nn
utilizados de outra maneira pelos díreotoros, para'obenetlcioda
eompanhte., ato serem reclamados, Nenuuui dividendo vencera
juros contra t'L companhia.
FUNDO DE RESERV,\

13;). Os directores poderão, mas não SCr"à0 o1Jf'igados, antes de
recommondar ou il.JllIUnCÜ11' algum d víden.lo, ou bonlflcação com
os ganhos on lucros da companhia, ou a respolto dos mesmos, por
gun.fquer perlodo annual, ou outro, mandar- l'üSGrVar ou reter ú
destrnar de teoe lucros qualquer somma que elles entenderem para,
formar um fundo do reserva, afim do fazer JJ..ce a eventua.lidades
Ou depreciação do V;],101' dos bens sociaes, ou do igualar dividendos;
ou para concertos, melhoramentos e manttonção de qualquer dos
bens da eompanhia; para precaver-se contr.c perdas, pitgar as
reclamações en contra Ou responsabilidades da companhia, ou
para quaosjuer outros fins que os díroctoms, a seu juizo absoluto,
entenderem conducentes ,LOS interesses da compan'na ,
13;. Todos os numer.u-tos transportados para o fun.lo de
reserva, c todos os mais dil1heiros da companhia que não {orem
i1Umeliat,~ment8 appüeaveís, ou precisos para qualquer p ,1gamente que a companhia deva fazer, poderão ou ser ntítizaríosnos
nsgocioa da companhia, ou empregados pelos drrectores em quaesquer valores (quo não na compra OLl oniprestimo sobro ucções da
í
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"Companhia), conforme do tempos a tempos entenderem os dire..
ctores, podendo elles de tempos a tempos da,' qualquer applicação,

e variar taes empregos, e dispor de todos ou de qUl1querparte

dos mesmos para o beneficio da companhia, e dividir o fundode
roserva em quaesquor fundos cspectaes qU3 elles entenderem.
CO;\,TABILIDADE

137. 03 directorcs farã.o escripturar contas exactas dos díuheí ..
.rosrecebídos e gastos pela. companhia, e de todas as m'o..tcl'ias a
cujo respeito s) dão taes receitas e despozas, e de todos os' bens,
actívo. creditas e passivo da companhia.
138. Os livros de contabilidade, que forem escripturadosno
Reino Unido, serão conservados no e scriptot-io da séde socitl,! ou em
qualquer' outro logae ou Iogarcs que entender-em os díreotores,
139. Os directores determinarão de tonpos a tel1lp)s si, e at6
'quo ponto, em flue época c logal'd:l, c SJb que condições ou regulamentos, as contas e livros da come xnhlr, ou quacsquer delles
fícarão patentes ;i inspccção dos accionlstas ; c nenhum accionist~
terá direito algum de ínspecc.onar quilquer conta ou livro ou do-cumento da comnanhía, excepto o quo for coutcrído pelas leis, ou
autorizado pelos 'dn-ectorcs, ou por uma deltberação da. compnnhía
em asscmblé.i geral.
1010. Nu. assernbléa ordinai-la de cadu ann i os directores apresentarão á companhia uma conta gcwtl,l o bitanoete, conten-lo um
summarío dos bens o rcsponsabüidadcs .la companhia, feitos: atê a
data nelles mencionada, a qual devera S81' tão approxímada ao dia
.da reunião, como for possível fix n' c in vcnícntemcnte,
141. Cada uma do t.l.OS exposlções deverã ir- acompanhada de
um relatorío dos dh-cctores, quu.to ao estado e condição da. companhia, e quanto á, importancía que ollos rocommendam quo seja
pagit. corn os lucros pOI' via do dividendo, ou bmlflcação, aos aceto'nistas, o ti Importancia (si alguma. houver}, que elles se propõem
levar ao fundo de reserva, na rormn dus disposições acima eoutídas
para talflm , Um exemplar impre SJ do cada um de taes balancetes. exposições c relatoríos será, sete dtns antes de tal assernbléa,
dado a cada aceíontsta lD1a fórrna que ab ÜXü se indíca, para a íntímação de avisos; e ao mesmo tempc sorão romettklos t I O\1::l exernplaros destes documentos ao secretario da Secção de Ac}õc; e Emprostímo ela Bolsa, de Londres.
142. O casto de ou relativo á acqulsição -por compra de quàl-qucr negocio. 0;1 contracto, ou do quaesque,' bens de natureza consumtvel, ou de estabelecer qua íquer novo ramo de negocio, ou
qualquer gasto extraordínat-lo, podent SOl' tratado como gasto do
capital, ou dtsrr.buldo por uma. sede do annos, ou tratado do qualquer outro modo, como detcrunuar o conselho e a lmportancía de
qualquer {te taes custos ou gastos, ou. qualquer parto dos mesmos
que cstíver pendente em época alguma, e que não tívor sido elírninada, poderá, aüru de c..ilculat- O~ lucros soctaes, SOl' computado.

-como um acttvo,

..
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FISCALIZAÇIo E IN8PECÇÃ.O DE CONTAS

143. ~\8 contas da companhia serão, pelo menos, uma. vez em
cada anno, examinadas e fiscalizadas por um conselheiro fiscal, ou
conselheiros flscaes , Nenhum director ou outro empregado da companhia será elegível para servir de consetheíro üseal ' emquantc
exercer o seu cargo.
144. O numero dos conselheiro. físcaes, a pessoa, ou pessoas que
devem desempenhar o cargo de conselheiro ou conselheiros ríscaes,
a remuneração do conselho flscal, e o período do seu exercícío, poderão de tempos a tempos ser determinados e variados pela companhia em assembléa geral.
145. Sujeitos ao artigo precedente, poderão os directores nomear o primeiro conselho fiscal para venâcar as contas da companhia. até a primeira. assembíéa geral ordinaria annuat em 1897,
quando se retirar elle ; mas poderá. ser reeleito, e poderão aquelIes fixar a remuneração deste.
146. O conselheiro ou conselheiros físeaes em exerctcío então
reth-ar-se-hão na primeira assembléa geral ordinaría de cada anno,
a começar no anno de 1897; mas poderão ser reeleitos. Si ao reürar-se um conselho fiscal, como dito fica, não for nomeada para
succeder-Ihe pessoa alguma pela assembíéa geral, na qual deva ter
lagar a sua retirada, considerar-se-ha eIle reeleito por maís um
anno, comquanto não se tenha votado ou proposto deltberação alguma
em tal sentido.
No caso de dar-se alguma vaga no cargo ele conselheiro fiscal a
preencherão os dírectorea ímmedíatnmente.
.
147. Antes de ser apresentado ti. assembléa geral U1U balancete,
deverá. ser elle subrnettído (t consideração do conselheiro ou eonselheíros flscnes, bastante tempo antes da data marcada para a 1'0união da assembléa, afim de que haja tempo para examínal-o, e o
conselheiro ou conselheiros apresentarão á assembléa geral, com relação ao mesmo, um relata rio em geral ou em especiul, segundo en-

tender elIo ou elles,

148. Todas as contas da companhia serão em todas as épocas
patentes ao conselheiro ou conselheiros nscaes, para as verificarem

estes.

149. Todas as contas dos du-ectores, depois de fiscalizadas e de
approvadas POI' uma assembléa geral, serão terminantes, excepto
com respeito a 'qualquer 81'1'0 descoberto nellas, dentro dos tres
mezes seguintes á su ~ apieovacão, 0, quando descobrir-se algum
erro dentro desse período, será a conta oorrf gida Immedíatamente
e de então por deante será terminante.
AViSO

150. Qua.lquer aviso podera ser in~ill1a~o pela c0t.Upanhi~ a
qualquer accionísta que tiver endereço ínscrípto no Remo Umdo
ou em pessoa, ou enviando-o pelo correio. em. carta tranqueada

dirigida a tal accíontsta em
ExecuUvo - t907

sOU

endereço ínscrlpto.
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151. O aocíontsta :que não tiver endereço dascr-lpto no Reino
Unido poderá de tempos a tempos dar ti, companhia, aviso,. POI'
.escnlpto, de algum e.I.ld~l'eço,.,-,na. Inglaterra que deva, considerar,.se
'seu domicilio p:ara intimações, e será considerado seu endereço
mserípto para ofim~aclausula J,:ll'i?;cedente , e poderã a companhia
expedir qnatquer avtso a. tal accíonísta, mandando-o pelo correio
em carta franqueada remetüda a elte em tal endereço.
'
152,. Qu::mtoaos acoionistas (havendo-os) que não tiverem
domicilio inscrlpto, o aviso afflxado no escrtptoeio será eonaíderado corno devidamente intimado a elle-, depois de exnir~ldas
24 horas, a contar daquella em que foi atflxo olle.
153. qualquer aviso que tiver de ser pela comp:whia.intilua10
aos aooloulstas, ou a quaesquor delles, e para o qual não províden,
cíarem os presentes estatutos, será intimado sufllclentements
mediante annuncio, e qualquer aviso que (i:1' .dadopJI' anuuncio
serC~ pocumc só vez aiuuncíado em dons diarto s de Londres,
154. Todos- 03 <1V1S0$ relativos ái1cçã,:J ou valoues averbados
nos ~DOJTl9S de úO)l'oprietul'io,'j serão dados <:~qur~lh de taes 'pGsso<.l,S
qU3- '(01' ,I, lwimei ra .íudicada no .registro, c o aviso intimado assim
seré, aviso s-u:-Ucientepal'<.'I,toüvs os proprtetai-ins .le .taes acçõos ou
valores.
155. Qua~quel'aviso remettidope:o C01'i'fÜO será ccnsíder.ulo .intirnado ao tempo em que fói' lançada no correio I.\, carta q ue o c ln.ti ver,
e jiara provar-lhe a intimação só basta. provar que a carta que O·
continha foi regularmente endereçada e lançada em uma repartíção
do Correio, caixa do Correio, ou entregue em uma admíntstração
do correio.
Art. 150. Qilando for necessaclo dar um numero determinado
de dias de aviso, ou aviso que se estenda a qualquer outro 1>01'10(10,
será contado em tal numero de dias ou outro uerlodo o dia de sua
Intimação, 1l1DB não o dia em (IU0 deverá. expiral' o avise.
'LIQI.:IDA~Ú\.O

Art. 157. O u auivo excedente da compvnhuc. da-lu (, SU1 h:ll1id<''I,çào,scri apphcado em primeiro lagar para o r-eembolso aos
portadores tl'.lS acções pI'ofei'idas das ímportunctas pegas ou .cr.rdtta/as CQ1110 s rtisfeitas por SWl conta, e depois I.tO reembolso aos:
por-tadores :1'3 t~úçõOB ordinarias da QUftntL:, pêtga. ou creditada como
sattstctta por conta do 1<1,,05 acções, c o saldo, si algum houver-, sorá
dividido entre os propríetarios das ueções preferidas o or.líuarias
pro raia, 11(1 proporção das sommas satisfeitas ou credítadas como
pagus sobre <1:3 Sl.US acções ,
Art. 158. Si fOl' liquidada a companhia, o Iiquldatarío ou Iíquidatn.. rtos (quer voluntár-ios, quer otllciaes), poderão, com a sancção de urna deliberação oxtraordtnaría. dístrtbuir entro os contribuintes, em espécie, parte alguma elo actívo socíat.o poderão, com
Igual sancção, transrerir qualquer parte elo acüvo soctaí -purc os
nomes de fldeicommíssar-los sob qualquer fldeícommíssos '-para o
benefieío dos contr-ibuintes, segundo melhor entenderem os liquida..

tarias com identica sancção.
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Art; 159. Si em épocha alguuiaiâzerem ,qualquel' venda. os

Iíquídatarios 6:1. co.upantüa, ou fizerem qualquer ajuste na foi-ma

°

d~ secção 101, tia lei de 18G~, sobre companhías,
accíonista díssídente, no sentido da referida secção, não terá os direitos que -ella
lhe contere; mas em sau Jogar poderã el!e, mediante a viso por
escrtpto, dirlgírloaos ríquídataríos e entregue no escríptorío, ao mais
t~r,4<1l' 14 dias depoís da data da reunião da asssmbléa em que se
votou a deliberação especial autortzu.. ndo a venda ou aj uste, exJi?ir:lbe~ que vendam as acções, vatores ou outros b xns, opção otlprivi~
Iegío, a que elle teria direito de outro modo em virtude do ajuste
e entre,ftitr-Ihe o seu producto liquido, e em tal conformidade verIficar-sé-hão tal venda o entrega.
A venda aqui mencionada será. effectuada pela forma que
melhor entenderem os Iiquídatarlos.
Art. 160. Uma tal venda ou ajuste, ou a deliberação .especíal
que os confirmar, poderá dar disposições pl1l'aadistribuição;ou
appropclaçào das .aoçõcs, díuhetros ou outros beneficios a auferir
em compensação,' do outro modo qne não de accordo com os
direitos Iogaes dos contribuintes da companhia; e, em especial,
qualquer classe poderã receber -direito3 preferentes ou cspecíaes
ou poderá 881' excluída no todo ou em parte, mas no caso de
fazér-so alguma tal disposição, não terá appííonção a clausula precedente, no sentido de quo tenha em tal caso um accíoutsta díssídento 05 direítos que lho são conferidos pela secção 1131 da lei
de 18138 sobro companhias.

NO!l1CJf!, eudcreços c qual idades dos a eelg n antes

Harvey Corul.o-c-ô, Chestel'tleH Gardens, 'V-Pl'opri.ctlJ,rio.
Jus. S. Cony-ll'ijlW3, oromrs street, Bclfa:3t·-Fabricant.e de
aguas gazosas.
George D. \facka,y-Call!ling Sh'eet., g,liln'mrgo - Chlmlco fi:l,~
bricante.
Harold R. Smytll-24, Acad emy Ssreet, Belfast-Fabricante de
aguas gazosas.
F. 1-( Hood~-P<1lmcrston Bulldlngs E. O.-Se01'et,tl'10.
S~tmt. G. B. Cook-11, Qn0811 Viotorla Street E. C. ---'-- Fa'bl'i~
canto. "
Roborton Lawson-3b, Old Broad 8treet E. C. - Contador publico.
Em dUJt8, de hoje, ,1 de .1;],neil'o de 1807. - Testemunha de todas
as assignaturas supra..». W. Bruto-o, procurador'.
Emprcg<:Ldo dos 81'S. "Vilson Bristow & Car-pmael, Copthull
BuilditlgS,~. C.
(SeIlo). E' cópia fiel. -:'" 1l. F, Bar~lettt l'egültl'<:Ldor de. compa.nhias ancnymas.
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DIWRETO N.

6542-1)E·1 DE .JULHO De

1007

Concede autorl eação ú «Hra s il ian Dtamcnd Mín ing COlnpUll)'»p::i.ra
tuncc iona r na Hepub licn .

o Presidente da República d03 Estados UniJo3 elo Brasil, attenao que requereu a Brasiííon. Diai'flond l11ining Company,
devidamente representada, decreta:
dcn~o

Artigo unlco . E' concedida autorização ú B't'(lzilian Diamowl
JJIiniH{j Company para Iunccionar na Republica, com os estatutos que

apresentou, mediante as clausulas que a este acompanham" assígnadas pelo Ministro da Industr-ía, Viação e Obras Publicas e ficando

a mesma companhia obrigada ao cumprimento das formalidades
exigidas pela legislação em vigor.

Rio de Janeiro, 4 de julho de 19J7, lO" da Republica.
AFFONSO AUGUST0 MOREIRA PENNA.

MigtWl Calmon clH Pin e AZmeida..

Clausulas que a,compaubam o cte ca-e-co
n. 613.4.,,2:, desta dnta

A Bra.:,i[icm Díasno.ui Jlining Company é obrigada a. ter um 1'0presentante no Brazil com plenos e Jllimltados poderes para tl'atar (1
definitivamente resolver as questões que se suscitarem, quer com o
Governo, quer com particulares, podendo ser demandado e receber
citação peta companhia.

11
Todos os actos que praücar no Brazil ficarão sujeitos unícamente ás respectivas leis e regulamento> e (Í jnrtsdicção de seus
tribunaes judíclat-íos ou admlnístratívos, sem que, em tempo algum,
possa a referida companhia reclamar .9.ua1quer oxcepção fundada,
em seus estatutos, cujas dispcslções nao poderão servir do base
para qualquer reclamação concernente (" execução das obras ou serviços a que elles se referem.

IH
Fica dependente de autorização do Governo qualquer, alteração
que' a companhia tenha de fazer nos respectivos estatutos. ser-lhe-ha
cassada a autorização para funccionar na Republica , si infringir

esta clausula.
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IV
Fica entendido que a autorização é dada sem pl'ejuizo do príncípíode achar-se ao companhia sujeita ás disposições ao direito nacional que regem as sociedades anonymas.
V

A ínfracção de qualquer das clausulas, para a qual não esteja.
comminada pena especial, sOl'á punida com a multa de 1:000$
a 5:000$, o, no caso de reiucidencia, pela cassação da autorlzação
concedida pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes
clausulas.
Rio de Janeiro, 5 de julho do 1907.- JliigueZ Calmon (11./, Pin. 8
Almeida.
Consulado Geral dos Estados Unidos do Br-azil nos Estados Unidos
da Amér-Ica

Certifico SOl' esta a tritd noção exacta do documento annexo ;
em fé do que mandei passar o presente, que vae por mim assígnado
e sellado com o sello desta Consulado Ger-al do Braall nos Estados
Unidos da America.
Nova York, 20 de maio do 1907, - Oorcui Leão, vice-cousul ,
Reconheço vorda-lelra a assígnatura do S1', Garcia Leão, viceeonsul em Nova York . Rio do Janeiro, %!5 de Julho de 1907..- Pelo
director geral. Greçorío Peceçueiro do Amaral.
rareatuen Díamcnd Mining Company

,\HTlúüS D,8 CO:-.(TRA.cros
De accôrdo com os preceitos do capitulo 47 das Iots revistas do
Estado de i\Jaine e dos aetos amcndatoi-ícs das mesmas ou addicíon8,8S ás mesmas, nós abaixo asslgnados, pelo presente, nos associamos j untos e em eommum por estes artigos de contracto sob 1;1.,8 leis
do Estado do Malne, sob a denominação de B,'azilian Diamorui Minútg Company,
. Os fins da corporação serão: cxtrahlr, lapidar, polir, preparar
para. mercado, comprar, vender c negociar em diamantes, quer
lapidados ou em bruto, e outras pedras preciosas: adquírh;
por concessão, compra, aluguel ou outros meios, minas, direitos de mineração, terrenos minorias e outros, explorar, operar
e desenvolver os mesmos; extrahír, fundir, triturar, reduzir, concentra..r, reânar, amalgamar e preparar para mercado, míneraes,
metaos, diamantes e outras substancías minei-aes de qualquer qualidade j comprar o vender minerios, OUi'O c outros metaes, levando
a eífeíto o negocio de mlneração l'111 geral ou quaesquer outros
negocios quo possam SOl' uteis c proveitosos em connoxão com estes
na Amcrlca do SuL em qualquer dos Estados ou tCl'l'itorios dos
Estados Unidos da Amcricn do Norte : comprai', possuir, adquínir,
arrendar, reter, ben iflelar, vender, dit'Igh' ou trocar quaesquer
terrenos, bens ímmovels, direitos, patentes, Ilccnças Ú causas
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símílares a que são conferidos direitos excluslvosiou ,não exelu...
sívos ou qualquer segredo ou outra informaç~9 de l1"l:99.o que
qualquer invenção ou. processo, p~reça capa~_ .40 .)?éÍ',ús~~o
par-a qualquer dos fins d.fl> companhia ou quatque~, ,_o\ltr~,. )?~i)'"

pl'ledade util ou necessaria para promover ou IÓ'v<'1,i' a óftolto
ós fins da companhia; opei-ar dragas., abril' poços, construir
c~)hg$" ,,$dJgir., tunneís e COJ1::;tru~r, c operar- ,trmu'yays, e estrad,á§ '(~tié,~,ossal}l, ser ~e~'e'ss~ri'as para levar ,a ,e1ft~ieb 'os fins' desta

eoiU:[i:lub,l(l, ;, .compraI" snbscrevàr Ou por outro llléb, à,Uéll1ü:,ira~ç)é.'3,titulos oÚ óbrtgações e para COl1l11r':11', vend.n-.. Tot'el'ü
lÍegôdó,l' 01n ncções, titulas ou obrigações dO qnalqúÔl', ou~rb.

corppanhia?tI companlrías, desde que assim o julgue <f.'dilic'cWÍ'ia' ser ueccssario ou do bom a viso p.rra os interesses d:~t'com~
panbtc, , fazer contrncto com qualquer governo ou a.utbHdtrde
B~pel'iol", municipal ou local, ou por outros meios obter de tal

-gDvci'no DU autoridade concessões Ou privilegias conríucttvos aos
fins da compnnhte, ; comprar, odqutrír per concessão ou' de qualquer outrtt ,rÔl'nHt; l11:ronda..r, possuir, manter. °1101':11', vender e
4~,$P9r de qualquer ou toda propcíedade pessoal ou be:n írumovcl,
minas, dh-eitos de agua e outros direitos quo possam Sel', neeessarios para o procedimento de qualquer dos fins acima espeoíflcados fê}, em gOL"t!, para os fins da corporação e para, tCL' ,()exercer
todos os dtreltós, poderes e mívilegios pertoncent0's<.i.s corporações ,sobte ás leis .gcraes <10 Estado de Maine,
O éapítat em acçõc:1 do, dit(l, corporação S01'~L de .lllll milhão
do dollurs, di vídido em cem mil acções do va101' 1),"1' do 'dez doüars
cada.. uma.
A sédo desta corpcração e o seu cscriptorío principal serão em
PorIland, no Condi1do de Cumbcrland, Estado de Malnc.
'. Pelo]}i'C'sento . desistimos de t.xtos os i-equisitos ~b lei de
).I;aine quanto ti. nótictn d<t pr'iU?-~h><t reunião, 11["'1',1; orfo·niz.a~·
~ó, c, volo presente determinamos o dia doze ,do jalltÜl'O do
mil novecentos o sete, as doze homs ,do dia; no?scriptOl~~O
de- '. crÚtrtes L -Ó. ~'Ütr"st9n, n., 218, Míddle S-tl"oct; P01>tl~tnd:, i\Ltil1c,
como 11:)1'0.. o log,ti> da dHa prí meii>,Ji reuníão c pel:)" px·.e~
.'30pte consonrímos In transacção de, tues negocias. ql~e· p'ossam
'ser aij(~~'sontúl:los á dita. reunião Ou qunlquór a-líamento dos.

mesmos.

Datado aos

:3 ti'e jttlieii'o, A. D. 1907.
Nome -

Res Idencla -

Occupa çâo

BC:nJ:\rlÜIl.,S,'"Pl'ay. qambl'idg<:l, ~htss., ne!oc,iant?,
Jônn H"., Hmnphrev, SOrner''vill,e, Mass., l1cgôciml~~dc díamantõs.
JO}lJl ~':~l~l'Pll'y"Nqw Htt,"on,. conu., mauuracturcíro.

âam'n1a.nF".\Vil~er"ArlingtQh, ,Mas;",j ncgoci(prte~

WllúlthroÍ) \Vcthel'lH.Yc> Mhnchcstcr"

!lfttss., niJgo'cíá'irtó:.

.J8hÜ JJ;. Al)bott;, watertown, Màss, atlvoga.'do.
Nêlsoú, F.. Humplirey, Iriamantino, Brazlt, negocíautc de.ttinmantas.
Por Pl'OClll'ft('G'(l do Benjamin S. Pl'ay (S8U pl'ocü'l'addi».
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DIAMúND MINING COMPANT

üi'fI0JAE-'I

Art, l.0 Os OfJl(;l.).O:) desta companhia, compor-se-hão do um
presideu c, um více-presídento, H n tl1 s .urcíro, um anxlllru- c um

sub-auxtüai-, o não menos de ti-os nem mais de sete du-ectores.
Cada um àC:St'J8 oülcti-s, cxciptuaulo-sa o auxili.u- e o sub-auxítlar,
devem possuh-, pelo menos. 11m'.), ~:,cção d'-~ (omp:\nhi;l" rogi .trada
em seu proprio nome.
PRi:;dDl~;\TB

Art. 2,° O ju-o.sl.leuuc pee'iiüil'CI, a todas D,3 reuniões de dlrectores o ",(;clonista'3.As:'),ignal'''~ to.Ias as cautelas de acções o Ü.;';;OTll-

penlrrr-se-ha de todo) 03 deveres dcllo exigidos pela lei ou-pelas
leis, sob as quaes esta corporação está organizada ou por seus
est-rtutoa. A cllc sera o.mflado o dopislt. (1I~ fin,l1('<1 do the ..
souretro.
Fica fi, sua. dtscreeão a. eonvceação do '...'eanL~~j:J,~ de diro0torese·
acclontstas, devendo taes rcuntõe , ser convocadas toda, a.vez qne
fornm requeridas pcl i maioria. dos director-cs.
Na. uusenoia do pres'dentc, 08 seus deveres serão desernpenbados 1;010 vice-presidente, ou porvum p :o5id .ntc pro teavpore
eleito pelos dírcctores.
'
Art. 3,0 O thcsouecíro rlevcrã tr;;l' em 1'2gl',), urna couts c irrcctv dós uogo rlos c tl'a.nsê~cç);}S da companhia. Es·tc o'ücínt SOl><1,
o (teposital'io de todos os dinh :il'o:~, cheques, notas. gc),rantiDd e
outros títulos do valor (lu, compmniu devendo dispor dos mesmos
C01'no lho fDl' ordenado pelos dil'ec~')1'8S 0,1 por aJgunut pessoa ou

pessoas uutortzadas por clle r. Deve ter Cin dia uma conta verdedeil',), de todas as rcceita s c despezas da companhia, a. QUl1t deve
ser aprosontada <.í lnspceção do> dlrcctorc, todas as vezes que fQl'
julgado ncccssarto. Assign u',l-tocLts 113 cautelas de aecões, afflxando as mesmas o setlo ds, c.n'poracão. guardando arehtvadas
todas as emíssões

G

transfereucias do acções,

Par,t garantin. do fiel desempenho de sou cargo fOl'!lQcQr{~ uma
fíança com ti tnlo ou titulas do valor, dependeu lo dtt approvacão
(lós directores a sua Lnp,wt:J,ílcia, Esb W),T'a'rti:i" por,'m, 'SiWá..
perlodíoarnente augmonta.ta si os dil'ü;;tot' 8 assim o enterulerem :
os directores que todos os .Iomuts dü\';':res mnorontos ao

Dxi:~indo

sou cargo sejam cn-njirídos por o'Io.

Al't. 4. 0 Flc:~ a Ü1.tl'go do auxtu.n- e suo-vuxü.ar o al'cl1iv,) do
rodas <18 reuniões do dil'octo,'os o acciouiscus o b3TU »ssim todo Q

serviço de cscríptorto exigido de tae; o.ücíaca pOI' CSb5 estatutos
e pelas leis deste K~t:tdo.
N<:t ausencía do auxtltar S(H';~esto substltuidc em seu- deveres
pelo sub-auxtltar, sendo que o aviso de reuniões, quer de díreetoría•.
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quer de accionistas, pôde ser dado por qualquer um destc)Oftl:"eíaes, que deverão prestar juramento para exercer qualquer destes
cargos.
nIREcrORES

Art. 5.° Na reunião annuai de acelonlstas deve ser eleita uma
dírectorta composta nunca menos de tres membros nem de mais da
sete e um auxíliar, e, no caso de não sal' a directorla eleita na
reunião annual, podem ser 01103 eleitos por uma reunião especial
convocada para esse fim.
O J directores devem olager pJ1' votação todos os orâclaes da
companhia, excepto o auxiliar, cabendo-lhes o direito de nomear
todos os demais ofâcines da companhia que lhos pareçam ne-

cessar-los.

Os directores terão supermteudencta geral nos negccíos da
cornpauhía, com plenos poderes e autoridade para comprar. ar'rendar e adquu-ir todo c qualquer bem immovel o partícular
quo, aju lgaruento dos me smos, seja beuefico aos fins da companhia,
incluindo aeções, tltulos o obrlgaçÕes de qualquer outra campa...
nhía, para tal propríedade, quando Isso lhes par-eça razoável.
Os dírectores podem, antes de declara L' qualquer dívídendo,
pôr de parte qualquer ímportancía, que lhes pareça razoável, para
fundo do reserva; ficando ainda com o direito da estabelecer a
hora e lagar de suas reuniões ordinarras e exteaordinarlus, sendo
que estas podem ser convocadas pelo presidente ou por dous de
qualquer dos domais dlrectores em qualquer época,
Os dírectores terão poder lxu'a preencher quaesquer cargos
vagos na directoria, como tambe.n em qualquer departamento da
companhia, quer estas vagàs occorram nesta datt ou de ora..

em deante.

Todos os poderes da corporação não previstos de OUGra f01'mX
por estes Estatudos ou pelas leis deste Estado são pelo presente
conferidos e Inve stldos á dírectoría,
'l'B~rpO DE GES1'ÃO

. Art. 6. 0 O,; dil'actol'Gs e offlclaes da compauhta devem oCCU1)al'
respectívamente seus c:n-gos pelo esjaço de um anuo, ou até quo
os seus suceessores sejam eleitos o emposs idos em seus cargos,
excepto quando o dírector ou otâcial for eleito para. preencher uma
vaga; neste 0<180 o período de gestão deve ser o do sei predecassor ,

AI't. 7. 0 A reuuião anuual de accionístas deve roal.zar-so na
prímeíra quarta-ferra de junho (lo cada. ann J, dcpots do anuo de 1907.
As reuníõ.is extraordiuartas de acclonístas terão 10A\~:' toda.s as vezes
que forem dctíberadas pcI) presidente ou pelos di1'8Cbl'8:<1 ou quando
os possuidores de u II terço do capit.~l de acções da companhia.,:

ACTOS

no
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eniittido e em circulação, as requeiram por escrlpto, díriglndo-se
para caso fim ao auxiliar.
Os possuidores de acções formando a. maioria. do capital emittido
'CID circulação" presentes pessoalmente ou representados pOI' procuração, devem constituir o qtWI'um para. 11 transaeção de negocias.
O auxiliar e sub-auxiliar devem entregar ou enviar ao endel'8ÇO postal de cada acolonísta, si o souberem, um aviso por
cscrip_to, pelo :ü?en.os com cinco dias de antecedencia, de todas as
reumoes de accíonístas a realizar-se.
Em -todas as reuniões os accíonlstae, presentes pessoalmente
ou representados P01' seus procuradores, terão direito a. um voto
p::>r cada acção do capital em seu nome na. época. prévia
do
fechamento dos livros de transferencíns pa1'11 a realização de tal
á

reuníão.

XOTAS DA C01l1P,:\NHIA

Art. 8.° Nenhum offlclal ou agente poder-a Jazer ou emíttír
notas ou papeis uegociavcls em nome ou por conta da companhia,
sem que para isso tenha autorização expressa da directorla.
DEPOSITaS

Art. 9,0 Todos os depositos de dmhelro devem ser feitos no
nome da companhia e em seu nome social em um banco ou outra
instituição de credito, que serão de tempos a tempos ordenados
pela dírectoría.
B){gNDAS

Art. 10, Estes estatutos podem 811' alterados ou l'ecu,:)ados em
qualquer reunião de acclonlstas, á qual devo achar-se presente a
maioría do capital em aeções da companhia, cmittido e em circulação, comtanto que o aviso de tal altel'tl.ção ou r.1cusa tenha
sido declarado na convocação para essa. reuntão. As aeções deposltadas na thesouraría ou retidas como gar-antia para a companhia
não serão consideradas como pertencentes ao oapittl sob este artigo
nem tão POU(h) sob o art, 7°.
Nós abaixo asslgnados, sendo todos dírectorcs da Brazilia1z
Diamonâ J.lfining Companv, organizada sob as Iels do Estado de
l\laine aos 12 de janeiro de 1897, pelo presente certiüoamos que
os documentos anteriores são') as eõpías fieis dos artigos de contracto da companhia, e seus estatutos.
Benjamin S. Pray.-Jolm 11Iui'phy. -BotemanF. Wilder.J0 7W
HwnplwC!J.- 1T'inthi'0p 1Vetlie,'bee. - - Jo1m li. Abbott.Nelson F. [lwnphrey, por sou procurador Benjamin S. Pray.

B:

Cumbedand,' SS.
Aos 12 dias do mez de janeiro de 1907, na cidade ele Portland,
Condado de Cumbcrland, Estado de Maíne, perante mim, tabellíão
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ptibEco;abjjxo, assigüado, devidamente qualíflcado e.tonüo O; meu'
eartorlo na .cidade ele Porüland, pessoalmente: compareceram- os
senhores nctma mencionados, Benjamin S~ Prayv.Iohu B. Hamphrey
JOIÚl I\JuJ'ph)'"; .. BO\í"man F. Wildei-, \Víntbl'()p \VetllOl'bcc; .Jotiri·
F'. A1)üütt e Nelson F. lItW1li!H'O,r (oto ro?resenü'!,dú· "por !::CR 'IH\,';'«
~ül>ador, (lM'i:h~ncnLe tHltúl'izado, o S1'., Benjamin S. Pra,y),o "lize;;.;
1'[1111 ojllr,tmento do que a declaração acima, que [tssigmU'tLln,.6
voe.Jadelra.
Em testemunho do q no asslgnet o presente, que 80110 com o
sello deste c'al'brío no dia c anuo aetma mc.iclouados..;..,;. Clcaríes.
L. Jf((.1·slon, tabelltão publico.
EST."l.DO DE '}L\INE

Cumberlaud, :'::8.
Cal'"Íol'io do escrivão de Tr-ibunal 8:1]::e1'10r. P6i'tl<:uct, 12 de'

janeiro de 1907.
EU1 Llewellyn Dn,rtüD, escrivão do todos os tríbunaes jndiciaes,
do 0 pvra o dito Condado (sendo também tribunal do archívos),
pelo presente corttüco (PIO o Sr. Chavles L Marston, perante
o qual o ínstnumento escrípto auncxo foi jura-lo, ou reconhe-

cido,

)liJ,

época em qne a..dmtntstrou tal juramento pu to-

maln de prov., ou reconhecimento, m'l} tab-::Uião. publico dO'.
e. para, () dito CO!HL;,do" devidamente uomovdb, ,jur'&01C:ltado e
autorizado por 1.;1 ,I, admímen-ar jur.unento« o (<:l,zer 1'000n11c01mentes de escrlpturas e Q:lt.l'.:S instrumentos quo tenham de ser
arehívados. g <111(; est .u bom fn,111iJiari'l,:t-uo com a sua Uttl'<t o creio:
verdadeiramente q'iO ,1. as -ignattu-a do jtu'amen to ao cc-üüeado

nnnexo é genuiua , .

.

.

'.'

. Em teetemunt,c do que assígno 0})1'8Sente, em qUC)HZ o sello

deste ca-tor-íc no dL... e e.uno a-tma

ESTADO DE

monCiOtHtclos,-!.Zc~l('eUynBarten,
~HI::\l::

Certifícndo do ül'g.nli~at;.~o do urna

(:(jPl'Gl'D,Oão

sob a 1'ei f?"el>al

des.o Esti1do.
Osab.rixo as;úgna"h::, ofllciae s.. de 101m e~)rpOl'úç{ZO orgal1iutdtl,
0,11 Portland, ;\'Ia~net,ojn, uma reuuíão dos sigílüJarios dos aetigos
de 'contra-to da mesma. d:Ci'idrtm'ontc ú)nro-'~Hla o ro,tliz<1Ja nacasa
n . 218, aííddle stl'ect, na.. cidade .. do Poi'ttmHl, no subbario 12 de janeíre do 1007, ])010 presente ccrtlflco O que abaixe segue :
O nome da dita cnrporaç io 6 /Jra..~ilian Díamonti ~11ii'l'ÍJ1.f/ Company.
Os fins ela, ehh corporacão ,-::;cH'Iio : extrahir, lupldar, "polir, prop,~r[l, mercado, comprar, vender' G negociar em dí unantes,
quer lapidados ou em. bruto e outras pedras prccíosus i.a.dquirir
por- concessão. compra". aluguel ou onu-o, 'J11CÜH; tl1'i'i!J.:as, di-o
reítos de mineração, terrenos, mtnceíos e outros, explorar. operaii''O desenvolver os mO,31110S; 'ox-t-l';:thü" fundir, trittil'iq>,. re-

lnr-,;,l'
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duzir, ccnccntrar, refi!!.!1!', tUD<),lgami1'r c preparar p,u'0 mercado,
IDmOl'aos,roetn.o3, diamantes o . outl'as. substarrci<15 n1'-!'ilera,es de

qualquer .. qualidade ; comprar e yónderníi~'él'~(JS; OlÚ'J' e outros
motao», )ayand') (}~ (}lfeito; onogJci0 ele 'llli,àúl'açãJ em geral
quo possam ser utcis e .proveitosos e'irlconnd:ão (~dtn estes na
Amer-íca do Sul, em qualquer dos Estados ou tCl'ritorios dos
Esta los Unidos du Amoríca do Norto; comprar, pcssulr-, adquirir,
arrendur, reter, beneficiar, venler, dirIgir ou trocar quaesquer
tOl'I'cnos,. bons lmntovets, direitos. patentes, Itoonç.is e COUi:U.S similares a que são contcrtdcs direitos cxclualvos ou não exclusivos, ou
qualquer segre.ío ou otrtra informação de modo quequalquer invene..o ou processo pareça capaz de SOL' usado para quvlquer
dos fins da. eompan hía ou qualquor outra propriedade ut!1: 011 110cessaria para. pvomovcr ou levai' a, oH'eito 08 fins da compauhia ;
operar dragas, a,hl'il' poços, construir ealhas, abrir tuancts. COU..
struip. o operar tramways e estradas quo possam SOl' uecessarias
}),ü'alcl'êtra eH'eib os flus ilosb corupanhta , comprar. stb-crcvet
nu por outro meio udquh'h' accões, títuloa OU olrrtgações o p:l.!'a
conprar, vender, rei;C'l' e negoctm- em ,~C0i'jCSi títulos ou obrigaç6cs do qunlquer onl!',l. c.nnpanhii ou éOi'n)anhia:'.l, desde quo assím
ojulgue a ,dil'BctoJ.'ia neocsaarto cu de bom (t,yis)parcl. os íntrosses
da comp.uihía , fazer O"JfÜI\wtO C0111 qualquer gOYOl'110 ou autorídado supertor-, municlpal ou local, ou por, antros moias obter de
t~tl gOYCl'JlO ou autoridade concessões ou pri vncgtoe conducüvos aos
.üns da.companbía ; comprar, i1.dquif'iI' por concessão ou qualquer
outro, fÓl'ma.,arrcndn.l', possuir, mantoi-, operar, vender o dispor
.de, qualquer ou toda a projn-Ioda.la pessoal ou bem i mmovel, minas,
dlrcltos de agua e outros direltos que possam S81' noccssaa-íospara
o pro rcguiment» dA qualquoe dos fins ncl ma especifleadose, em
geral, pal'a os fios da, CJl'lJ01'«.çã-o o 13W<1. ter c exercer-todos os poderes, direltos e privilegias pertencentes Ih, corporaçõos sob ,as
leis gcrues do Estado do :\Jainc,
A impor-tancio, total do capital em acções e um milhão de
dollars.
Não existem acções proferonciaos.
A importancía do c,-\pital e.:n <:J,c<;;õe-s ji't pu.cae é de m-il
dollars.
Valor pnl' das aceões é de dez dollars c,tda' uma.
Nomes o rcstdencí.s dos possuidnrcs das dE;],:,> ac ':00;;; são as se-

gaiatos:

Xome

n csid en cio

Benjamin.S. Pi-ay, Gambl':dgc,l\bs:,;.,.,
Jolm B. Humpln-cv, . Sornerville, 1I:X5S.
John Murphy, .xO\\' H~),ven,. Coun , ','."
Dowl11ahF'.\VildCl', A.rl1ngtón, Muss ..
\Vintbl'op \Vctl181',beo, ~Tancl1C$tol', \rt~SS,
John E .. Ahbott, \V~~t81'.tO\vn, l\Jass." ..
Nelson F. Ilumphrcy, Diamantínu, Bl'O;':'
zi!
,,
, , . , . . . .. .
, ..
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As acções l'estantes do capital foram subscrlptas, como segue:
Benjamin S. Pray, Cambridge, Mass. o..
34.005
John B. Humphrey, somervíne, Mass...
34.940
.Tohn Murphy, New Havcn, Conn.....
12.485
12.490
Winthrop Wetherbee, Manchcster, Mass.
Nels0!l F. Humphrey, Diamantina. BrazII...
4.995
985
Bowman F. Wilder, Arlingtoo,Mass..
100.000
A sede da dita corporação é em Portland, no Condado de CUlUberland ,
O numero ele díreetoms é de sete, sendo os seguintes senhores:
Ben'aruin S. pray, John B. Humphrey, John Murphy, BowmanF.
Wilder, Winthrop Wcthcrbce, John E. Ahhott e Nelson F. Humphrúy.
Nome do auxiliar é Charlcs L. Marston e a sua rcsídencía é
Yarrnouth, Maíne. 03 assignados Benjamin S. Pray e Bowman F.
Wílder são respectivamente o presidente e o thesoureíro; e os demais que se seguem Benjamin S. Pray, John B. Humphrey, Jobn
Murphy, Bowmau F. Wilder, Wiuthrop wethcrbec e John E. Abbott,
são dircctores que formam a maioria da dita corporação.
Testemunhado por nossas nssignaturas aos doze dias do mez
de janeíro, A. D. 19J7.-Benjam,ln 8. Pray, pI'e:::idente.-Bowman
F. lVilde1', thosoul'-:iro.-Benjamin E. Prav.-John B. HumphreJl~
-John 11furphy.

Directoros: 1Yilithop lYelherbee..-Bowman J. Vlildm·.-Jo!m F.
·F. AMo/t.

Cumbei-land , S.:<. 12 de janeiro de 1007.
Benjamin S. Pruy, John B. Humphey, Jobn Murphy, Bowman
"F.Wildel',vVinthtrop Wetherbee e Jo11n F. Abott compareceram em
pessoa e conjunctamente juraram que o certificado anteeíor é verdadeiro. Perante mim, Herbert N. Pinhliam; juiz do paz.
ESTADO DE i\!AINE

secretaria do procurador geral , 28 do janeiro, A. D. 1907.
Pelo presente certifico q ne tendo examinado o certíficado anteríor, quo o mesmo foi propriamente executado e assignado de eonformídade com a Constituição e leis do Estado.-1VaJ':i"en C. Philbr'ooh, ajudante do procurador geral.
ESTADO DE )IAI"iE

Secretaria de Estado
Pelo presente certíüco que o documento anterior é a cópia fiel
-do que foi archlvado nesta secretaria.
Em testemunho do que assigno o presente, que sello com o se110
.oâícíaj deste l~stauo. Dudc por mim em Augusta, aos vinte dias do
"mez de abril do auno de Nosso Senhor de mil novecentos e sete G
no anno cento e trlntà o um da Independcncia dos Estados Unidos
tia Arncrica.-A. I. Bravm, Secretario do Estado.
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PIlE NATIONAL SIIAWr.tUT BANI{

. Bastou, Mass., 17 de maio do 1907.
Saibam quantos este virem, (IUO certifico que o saldo a cre-dito da B1·(tzitian Diamonâ 111{ning Cornpany, de Maíne, EstadoB
Unldos da America t1,pr-:scntado pelo balanço dado nesta data,
de aceôrdo com os nossos liVI'0S é de cento e cinco mil dollars
($ 105.000.00). -lI. F'. Smith, auxiliar do caixa.
Estados Unidos (la, America" Estado de Massachusetts, Condado'
de Suífolk e cidade de Boston.
Perante mim, A. C. Jordan, tabelllão publico, no c para o
dito condado, cidade e paiz, aos 17 dias do rnez de maio de 1907,
pessoalmente compareceu Henry F. Smith, que tendo devidamente. [urado de aceôrdo com a lei dopoa e dísse que a declaracão
acima '6 verdadeira e correcta. - AU[lUsttts O. JOl'd;tn, tabelllão
publico ( sello ). Meu termo expira em 27 de janeiro de 1909.
ESTADO DE :MASSACHUSETTS

Suffolk, ss ,

oartor:o do escrivão do Tribunal Supcrior.
Eu, Francis A. Ca.m:pbcll, do Bastou; no dito Condado, devi-o
damonte eleito, qualificado e jurado como escrivão do 'I'ríbnual
Superior, do e para o dito Condado e Estado, residindo em Boston ,
no dito Condado, sendo este Ti-tbunal um Tribunal do Archivos
com, cujo so110 é este soltado. e cujo sello 0_ archivos
deste tribunal eu tenho em minha custodla, :pclopresente certifico, no exercido de minhas fuucções como escrivão, e attesto
que Augustus C. Jordan,l)ol'ante quem o nnnexo depoimento.
tomada de prova ou reconhecimento foi tomado c asslgnado, e
tabellião publico do, para, incluindo todo o dito Estado, residindo
no- dito Condado, devidamente nomeado, comrnisslonndo, qualificado,
jurado e autorizado pelas leis do dito Estado a agir como hl; e.
também devidamente autor-Izado pelas Iei s do dito Estado a tomar
d~poimentos e tomar e certiüear tomadas de prova ou reconhecimentos de sscrlpturas de cessão de terras, casas de habitação, heranças, . existentes e localizadas no dito Estado, em qualquer parte
do mesmo e que tenham de ser arohivadas no mesmo, situadas em
qualquer parte e ele qualquer forma Iímttsdas, e que eUe era, na
época em que tomou o depoimento, tomada de prova ou reconhecimenta aqui junto, tabellião publico, e que devida fé c credito deve
ser dado ao seu oíücial e que estou bem fu.miUarizado com a sua assígnatura e portanto creio verdadeiramente que a assignatura do
dito depoimento, tomada de prova ou reconhectmento 6 genuina ; e
ainda mais, que o instrumento annexo é executado e reconhecido de
accôrdo com as leis do dito Estado.
,
Em testemunho do que asslgno e se110 o presente com o selío
do dito Tríbunal em Boston, no dito Condado c Estado aos 17 dias
do, mez de maio, A, D., 1907.- F"}'MJCis A. Camp.beU, escrivão.
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DE

JULHO DE:

1907

~\h1'0

ao Min:stel'io da Induetr-ia, Viação c Obr-as Publicas o cnedtto
ele 2.386:000$ PUI'", OCC01'1'C1' a despez as com o alargamento da bitola
da Fstr ada de Ferro Central do Br-aail vató a cidade de S. Paulo,

o Presidente ~a Repubhca dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização q-ue lhe confere o art. 35. n. XVI, da. lei
n, 1617. de 30 de dezembro de 190(;. decreta:
Artigo uuíco. Fica aberto ao Mlnisterlo da In:1ustria ,Viação
e Obras Publicas o credito de 2.38(;:000$ parti oceorrer a despezas
com o alargamento da bitola, da. Estrada de FCrI'o Central do Brazil
até p, cidade de S. Paulo,
Rio de Janeiro, <1 de julho de 1907, UJo da l~epublica,.
l\FFO>iSO Al:Gt:STO).fOHEIRAPENNA.
~lIi{/ve?O(iltnt)n

du Pin e AlmeidlJ-.

Concede i~'nr;Jo dc dlrcitos para os matcriacs impor-tados paro. o. Estrada
de FC1:l'O de Quarahim a It~l(IU)"

o Presidente da üepuolíca dos Estados Unidos do Bl'a,zil,
attendendoao que requereu a Brasil Great Sout!le'l·n Railtl,ay

(JO'1npMty, limited, c veríücando terem sido preenchidas, com as
'reducções feíúas em suas tarifa::.', as coudrçõcs estabelecidas no [l,l't. 3
11. XIU, § ,50 da lei n. 1610, de 30 de dezembro de 1906, deQ

,

ereta:

Artigo uuico. Fica concedida, ~t rofel'tJa, comptl,nhfaa isenção
ue direitos pal'il,OS matertacs quo imlY;l't'1r com destino â illstrada·de,Ferro de Qnal'ahim a Itaqny .
Rio de Janelro, 4 dejulho de 1907, 190 da Republica..
AFFOi:\SO AUGUSTO r\IOREIRA PENNA.

Ni[luel Calmon ât6 Pin e Almeiâa .

DECIU~TO

Appro va

8.5

N. G5;lõ -:- DE 4 Dl;; JUl,lIO DE 1901

bases parn, organização de um a Expcs içâo Nac ionc I
em 1008.

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brazíl,
usando da.. autorização conferida na. let'tra e do n , 1, art . 35. da.

AOTOS

no
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lei n. 16171 de 30 de dezembro de 1906, e para commemorar o
centenai-ío da abertura dos portos do Brazil ao commercío Interna-

cíonal, decreta:

'. Artigo unieov Fícam approvadas as bases para. orgautzação de
uma Exposição Nacional, em 1908, que com este baixam, assígnadas
pelo Ministro da Jndustria, Viação e Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1907, 19' da Republíca ,
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

JJIiguet Calmon

dtt

Pin e Aloneida,

Bases para aorganização de uma hposiçãoNacional Jem 1900
Art. 1.0,:Em cumprimento do disposto na Iettra o do n. I, <.l.J't. 35

da lei n,

1017, de 30 de dezembro de 1900, e

1):11',1,

solcumizar o

prrmeíro ceutcnar.o da abertura dos portos do Braz.ll ao commercio internacional, o 00\'01'110 promove a prganização, D<:L
capital da Republlca, de uma Exposição Naelonal - agrícola.
industrial,p<1storil e àe 111't0.S Iíberaes, que se ahrirá no dfu 15 (10
junho ele- llJüS, encerrando-se a 7 de setembro do mesmo (t,1J110.
Art. 2.° A Exposição constar.t das seguintes secções;
ÇL) AgdcnHupa;
b) .Industria Pastci'Il ;
c) varias Iudustrtas ;
d) Artcs Liberaes.

Paragrapho unieo , Cada uma, dessas secções subdi vídie-se-ha
em 'grupos, e estes em classes, para a catalogação dos productos,
sun Installação. cxhlbiçã.. e julgamento.
Art. 3. ° São convidados a tornar 'Parto na gxposiQü'o 03 Governos elos Estac10s 0 do Districto Fedcr.il, as il,SW0Ül,çÕeS commercíaes, agricoh~% c lndllstria::s, todos os quo CXCi"Cel'Cm J,3 íudusn-las
agr-ícola, ftl,bril c pcouarra e os que se do,-Hcu.l'em <1 ar~;ls Iiberaes,
quer sejam nacíonaes, quer estrangeiros domícthados 110 Hraz.íl,
Art. :,1. c A Exposição será orW\..1Jiz'edf\.. o dirigieb por uma commissão nomeada pelo Mluístro da Industr.a, Viação e Obras Publicas, com um presídcnte. tres více-pre-identcs, um secretarie goraI
0.. mais 3G membros, que S3 subdividirá em quatro ecmmtssões parciaes, eorrespondontes ás seccõe: ele que tri.l,t.a. o ,:\1'[,. )2''.
Art. 5;0 Ao presidente Incumbe convocar a commii':üoge:r~a.l,
presidindo ás suas reuniões, executar sua,') deuberaeões. velar por
tudo que se rel-iciona com ,1, Exposição, de que representante
legal lJar~', todos os effeitos, 0, 01'11 ctrcumstnnclas extraordínarías,
tomal.;" qualquer províuencta qt101h3 pareça opportuna, informando
elo Decorrido (~ comrnissão, em sua primeira reunião.
Art. (LO A commíssão geral organizarã o Regulamento Interno
dos seus trahnlhos, determinando as attrtbnlções quo cabem ao
presidente, aos více-presídentes e ao secretarío geral e dclíberara
é
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sobre o programma, elaborado por cada uma das secções, assim
como sobre planos, orçamentos e quaesquer- assumptos referentes ft
Exposição e do Interesse da mesma.
.";
Pal'agr'apho unico. Osplanos, orçamentos, programmas, re(l'ula~
mentes. etc., serão submettidos á. apreciação do Ministro da rOdus.
tria Viação e Obras Publicas.
'Art. 7.°0 Governo construíra pavilhões para cada uma 'das
secções da Exposi.0~o, bem, como i~stallações ,para 11, exhíblção d~
maohtnas e utenslh.o.:; usadcs na agl'lCl~ltura e Jndustelaa connexas.
Paragrapho umco. Preparada a arca de terreno destinada rt
Exposição, o Governo abrirá concurrencía p.u-a construcção dos
pavilhões. Os projectos apresentados serão julgados por uma commissão de membros da commlssão geral, nomeados pelo Governo
sob a presideneia do Ministro da Jndustría, Viação e Obras Publicas:
Art. 8. 0 As exhíbíções rar-se-hão por conjuncto, de modo que
os objeetos da mesma. natureza, isto é, dos mesmos grupos e classes
se encontrem reunidos no pavilhão da secção respectiva, discrimi~
nados, porém, por Estados.
Paragrapho uníco. Aos productos expostos devem acompanhar
dados relativos á sua proeedencía, custo de, producção, preço de
transporte, até aos centros de consumo, e, sempre que for possível,
photogl'aphias de fabricas, usinas, campos de cultura, etc.

Art. 9.' Os expositores terão direito. Independente de qual-

quer contribuição, a um certo espaço para a exhíbíção dos seus produetos nos pavilhões construídos pelo Governo.
Esse espaço deverá ser pedido até ao 'fim do corrente anno ; e,
si o expositor desejar fazer neUe qualquer ínstalíação especíal,
deverá, nesse mesmo prazo, apresentar a respectiva planta.
Não é permltrída a transferencia de espaços concedidos aos
expositores.
Art. 10. Os Estados poderão conetruír pavilhões especiaes para
a propaganda dos seus productos, comtanto que peçam reserva do
espaço necessarío e apresentem a planta completa do pavilhão.
antes de 31 de dezembro, submettendo-a ,\ approvação da autori-

dade competente.
Art 11. Os productos destinadosá Exposição terão transporto

gratuito, devendo para isso os expositores du-iglr-se ao presidente
da" commjssão.
Art. 12. Os volumes contendo objectos destinados á Exposlção,
deverão vir acompanhados de uma relação do seu conteúdo, com
indicação bem clara da sua proeedeneía, informações sobre os produetos, o nome e o endereço do expositor; e, quando contiverem
objectos mandados VoI' mais de um expositor, dever-se-ha declarar
o numero de objectos enviados por cada um.

Art. 13. Será permittido o estabelecimento de restaurantes,

de salas de divertimentos: e a venda de mercadorias no recinto da
Exposição e em sitias reservados para esse fim, .medíante condições

préviamente .ajustadas.

Art. 14. A eommissão organizará e manterá um systema effl-

caz de policia no recinto da Exposição, não só para manter a ordem
como pai" proteger a propriedade confiada á sua guarda,
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Al't. 15. Uma vez entregues 03 produetos á commissão no Rio
de Janeiro, eUa providenciará. sobre sua conservação e garantia. da
propriedade dos expositores; não assumíndo, porém, a responsabíndade por perdas devidas a íncendío, a desastres ou a quaesqusr
outros accidentes de força maior, que não POSSD,IU ser prevístoa,
.
Art. 16. Quando houver de ser exposto objecto de grande
valor, o expositor deverá f'dozel-o recolher diariamente a um cofre
a Isso destinado, no recinto do.. Exposição, e ter sempre pessoa da
sua confiança que por 0110 se responsabilize.
Mt. 17. Não serão admittidos uos pavílhões objectos perigosos
ou que "prejudiquem o conforto o a segurança do publico ou outras
exhíblções, nem tão pouco objecto que orronda o decoro da ExpoBICa0.

Art. 18. Os objectos expostos não podem ser copiados nem reproduzidos, mesmo photographíeamente, sem permissão do expositor e do presidente da commíssão.
Objecto algum poderá ser retirado Ou removido da Exposição
antes do encerramento da mesma.
Art. 19. A commíssão íncumbír-se-ha da limpeza e do arranjo
dos objectos a seu cargo, devendo a limpeza e a boa ordem dos
pavilhões dos Estados e das ínstallações particulares correr por
conta propría, embora sob a fiscalização da commissão .
Art. 20. Os expositores deverão declarar o destino que hão
de ter os objectos expostos, afim de que a commíssão possa removei-os dentro do prazo de dons mezes, após o encerramento da
Exposição.
Os expositores que não fizerem essa declaração em tempo oppor-tunc, não terão direito a reclamação alguma.
Art. 21. O merito das exh iblções será determinado por um Jury
de Premios, que se reunirá no correr do ultimo mez da Exposição,
o qual manifestará o seu julgamento por melo da concessão de díplornas correspondentes a quatro classes: grande premio, medalha
de ouro, medalha de prata e medalha de bronze.
Cada diploma será acompanhado de uma medalha eommemorativa da Exposição, na qual será Insorlpto o premio alcançado
pelo expositor.
Art. 22. O Jury de premias só julgará os ohjectos expostos nos
pa vilhões construídos pelo Governo ; e, só por concessão excepcional,
a commissão se manuestara sobre objectos expostos nos pavilhões
dos Estados.
Nenhum objecto exposto sertt excluído desse julgamento, a 111enos que o expositor o requeira, e mediante assentimento do prestdente da eomnüssão.
AI't. 23. Os anímaes que concorrerem á Exposição, terão, segundo o meroeímento, um premio pecuníarío, além do diploma que
for conferido ao expositor.
.
O valor desse premio será declarado nas circulares que forem
expedidas a respeito.
Art. 24. O trato e a alimentação dos anímaes deverão 'ser
feitos pelo expositor j e a commtssão provídencínrã par[\, que
sejam devidamente alojados.
Executivo _ '1007
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Art. 25. O Jury de Premios se comporá de duas partes: o Jury
de secção e o JUl'Y superior
O Jury de secção será constituído em cada uma das secções das
exposições e compor-se-na, no mínimo, de sete membros, sendo um
nomeado pelo Governo e os outros pelos expositores ou seus representantes, na razão de um membro do JUl'Y por cada grupo de 10
expositores, no maxímo ,
O Jury superior se constituíra com o presidente e membros da
oommísaão c os presidentes dos jurys de secção; resolverá sobre
a distr-íbutção dos premíos e diplomas conferidos ' pelo' Jury de secção e sobre :\8 reclamações dos interessados.
Art,. 20.. D<.'1" commissão nomeada pelo Ministro da Industrfa,
Viação e Obras Publicas, na. conformidade do art. 4°, serão
designados sete membros para a propaganda nos Estados a Íi.WOl' da
Ex:posição. a qual SCl'd. feita de aceor.lc com os respectivos Presidentes c Governadores.
Avt, 27. Para plena execução dodisposto nestas bases, serão,
expedidas as ínstrucções cornple nentares que: se âzerem neees-s
o.

•

sarías.

Rio de Janeiro, 4 de julho de 1907.-'ilIigue~ Calmon
e Almeida.
Dj,~crmTo

uH Pi»

:--T. 6546 - DE 4 D1li .JULHO DE 1907

Crea um Consulado em Dresden

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bl'a.zil
usando da. autorízação concedida pelo aI't. 3° da leí n. 322, d
8 de novembro de 1805, decreta
Al·tigo uuloo, Fica creado um Consulado em uresdcn, no
I mperio da Allemanhu.
Rio de Janeiro, ,1 elo julho de 1907, 19° da Repnblica .
.\FFO:'\SO AUGt'STO l\Iormn1A PE0:NA.

Rio-Branco.

DIWRETO

x.

0547 -

DE

c1

D::: JUrJIlO

DE

1907

Regula o fornecimento de rações no porto e em viagem

o Presidente da. Repuhlica dos Estados

Unidos elo Braztl, atten-

doado ao quo 1110 oxpoz o contra-atrntrante Mínístro da Marinha

sobro a conveulencia de modificar as. tabellasde rações em vigor:
Resolve que a partir de 10 dovcorrente o fornecimento de
'rações 110 porto e em viagem seja regulado pelas tabellas annexas,

4'7, de 4 de julho de 1 ~O'7

Tabella de ,rações. em viagem, mandadaobservar pelo decreto 11. 65
DIS,TRIBUIÇÃO DOS G-ENEROS PELAS REFEIÇÕES
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Legumes seccos.; ~ .•. Grammas ...•.
,.
Línguasecea, ' •••••.
»
»
.....
Lombo de Minas.....
»
Manteiga. . •..•....•.
»
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Assucar .•• , ..•••.•.:,. Grammas•....
»
Arroz .....•..•..•.•.
Azeite doce......... Centilitros..•.
;BacalháO' ou peixe em
conserva.•.•...••• Grammàs •....

~
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JANTAR

ALMOÇO
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6
7
7
7
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6

7
7
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.sorva, legumes e batatas. preparados coü"
r' tatas,
ervilhas e 100 grammas de carne secca

junctamente.
. . f 2. O jantar constará de dous pratos, sendo um de-lombo de porco preparado com .i..,.... '
e o outro de feijão preparado com 100 grammas de carne sccca,
3.a- Nas sextas-feiras o bacalhao será preparado c~>m batatas. , .
unco kílos no maxímo,
4.a. A manteiga, sempre quo tor possívet.eerã nacional e acondicionada em latas de c as.
5.a A bolacha será rornecída em latas de folha de Flandres, hermetícamente Iechad.
, 6. a A sobremesa constará de doces de fructas nacíonaes.
. lo de conformidade com a tabella do porto,
7.8- Sempre que for possível, rabrlcar-se-ha a bordodíaríamente pão, que será abonar
a
fioando entao a bolacha como recurso do, re.;erv: .
,_
,
ibilidade que o crystallizado.
,
8;u Oassucar deve ser de prererencia o rcnnado, dfe melhor digestão e de maior sols
a
9. Os generos de taeil alteração serão dístribuídosuio porto á chegada ~Ol1a:io.
'<1 que o mesmo se forneça de carne verde.e
10.0, Sempre que seja possivel, á sahida do navio, ,0 \ cOll1:l1andante pro.vld~nclar~ pai , viagem.
outros geuerosfrescos para, o consumo de sua respecuva equipagem nos.pl'~mCl1'OS dias de prímídas e abonadas na razão de 80 grammas
l l ," Nas viagens de mais de 30 dias, as batatas n-qscas serao substituidas pelas com;
U

preso, será, db:tribuÓl2fei~aO br~Ilco ó~ outro.'
pelo systema Chollet e Masson ou por outros
13.0, As batatas cornprrmidas e os legumes seccosserao «e prererencia os preparados
tanto ou mais aperreíçoade.
. .
.
,
«Appert» ou outros análogos.
14.8- A carne em conserva deve ser acondIC.1Ol:Ul..Cht em latas e preparada pelo processo li latas, de melhor conservação a bordo que
lfi.w Serupre que for possível, deve aer prefei-ída, a carne secca nacional, preparada er
a que ve.n acondicionada em fardos,
'.0 se acha estabelecido, a respeito, na tabella
16.0, Em relação ao combusríveí para as cozinhas, p'roceder-se~ha de accôrdo eom o qu
'
. .
_ . . . . a cada praça uma ração de café e outra de
de rações
no porto.
..
17.a Nos uías chuvosos e frIOS, bem c.,91ll0 depots dO'7randes fa!uas, B~r?,? dístribuidas .rar-se o café, abonarwse-ha a cada.praça uma
assucar, correspoudentes ás mesmas raçoes do quarto d alva. Na ImpOSSIbIlIdade ,de prepf
'
l'aÇ'ão de cinco centilitros de aguardente de canna.
luarto3 que se renderem á meiarnoite uma.
18.!lo No.;.; dias em'que f'llnccionar a machina, abonar-se-IU1 para os foguistas dos doas I
ração, igual á do almoço) .para uma refeiçã~ nesta hora.
19.a Distribuir-se~ha cebolas cruas na raza;o d~ ~/4 de cebola por praç:a.
imbo de Minas e a lingua secca serão substi~
20.a. Nos navios em que houver camara ft'lgorIfica as carnes secca ~ em conserv~, o k madas na tabella de porto, sendo distribuidas
tuidos pela carnes de vacca, de carneiro ou porco nas mesmas proporçoes em que sao abe e 500 grammas por praça.
uma ou duas vezes na semana. O peixe fresco será dado em logar do bacalháo na razão d. e 15 grammas para outras tantas de assuca-r
21.& Haverá a bordo succo de limão para ;:;e.i.' J.l~tribuiúo em dias alternados na dóse ô
por praça.
.
_
. .
. [vido, porém, o cirurgião de bordo, tendo~se
~2.· Esta tabella poderá soifrer pequenas alteraçoes a JUIZO do comm.ndante, ot que o navio se achar e finalmente o estado
sempre em vista a ecolll?mia d~ bordo, os recursos e o clima ou estação. do loga;r em 3 superiores da Marinha.
)
sanitario de sua respectIva eqUIpagem, dando·se de tudo conta, em tempo, as autorIdade.
Ministerlo da Marinha, 4 de julho de 1907,- Alexandrino Faria de Alencat·.
por

l~~ç~'uanJouào nouver-rerjro

<
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Observações
La A manteiga. e O toucinho, sempre que f( ~r possível•.serão nacíonaes.idevendo aquellaser acondicionada em latas de cinco kílos

no

~~~~ssucar deve

ser refinado, de maior i .olubílídade e de mais facíl

di~estã,io

que

° crystallízado,

3.80 A ração de fructas consistirá, ordinari men~e, em bananas o~ laranjas.
4.a A Directoria Geral de COntabilidade di .. ..\iarmha e as Deíegacías Frseaes e Alfi1ndegas nos Estados adeantarão mensalmente a

uqantia necessaria para a compra de verduras.' e fructas,
..
_
5. a Na occasiões de zrandes fainas, de muli Ja chuva ou muito Irío, abonar-se-hão a cada praça, ao arbitrio do eommandante uma
ração de 40 grammas d~ café e outra de 60 gr: immas de assucar , substitumdo-se a café, caso não ~eja possível preparai-o, po~ uma
ração de cinco centilitros de aguardente de Calma.
~
6.ll. A ração diaria de pão para cada praç;~ deve ser .abonada em dons paescom o peso de 100 grammas cada um e um com o de
200 grammas, obrigando-se a fornecedor a fabr 'lc,:r este alimente com os pesos índicados.
7. a. Na ração de carne verde o peso de asseI nao poªer~ exceder a um quinto do pe~J total.
S.a Sempre. que uma ração de peixe frescc. na. razao de 500 grammas por preça, .~ao exceder.o preço de uma ração de carne verde,
será esta substituida por aquella uma vez na s emana, abonando-se tauibem dous :,centllitro.;; de azeite doce por praça e supprímíndo-se
a ração de toucinho.
9.a A carne verde deverá ser substituida, 111na ou duas vezes na semana, pelas carnes de cameíro ou de porco, sempre que o preço
destas for, a peso igual, equivalente ao daque. ~a..
_
10.80 O combustível para as cozinhas será ::orneCldo na razao de 8.00 gram~~~ por praça.
11. a Na. falta de carvão de pedra. abona r-se-lia lenha nas segUlme~ conütç Jes : até 50 praças, duas achas por pcaça ; de 51 a. 66100 achas por dia ;de 67 a 1.00, acha e meia por~raça; de 1O~ a 150,100 achas ao todo e de 151 };I(\'1'a cima, uma acha por praça.
'
12.0, Sempre que for possível será a raçao de atatas recebida duas vezes ao mez, afim de evitar-se a sua deterioração nos paíoes
de bordo •
. ~3.a No~ dias em que houver melhoria deranch.? serão distribuídos, por praça de caldeira, os seguintes ·generas: 50 grammas de
queijo de Mínas, 60 grammas de doce de goialH1 e 3~O grammas de carne de panca.
14. a Em casos excepcíonaes, fora da CapitEü Federal, poderá .esta tabella sonrer pequenas modificações a juizo do commandante não
só quanto ás qualidades dos generos, mas aind,a quanto ao llorar~o das refeições, devendO porém ser ouvido prévíamente círurgtão
de bordo e de tudo scíentífíeadas em tempo as autoridades superiores da Marinha.
'.
•
•
Ministerio da Marinha, 4 de julho de 1907; - Aleaxtndrino Faria de Alencar.
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que serão extensivas aos aprendizes marinheiros, revogados o deereto D. 4984, de 30 de setembro de 1903 e mais disposições em

contrario.

Rio de Janeiro,4 ele julho de 1907,19' da Republíéa.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Aíeeandríno Faria

DECReTO N. 6548 -

DE

8

DE

(7.6

Alencar.

JULHO DE 1907

Abre ao i>1inistcrio da 'Marinha o cre.l to exn-aordínarjo de i.Ooo:úaas
pare attendcr ás despesas com a lnetallação des Escolas de Ap!'en~
dlaes àlarinheu-os dos Estados do Amazonas, Pura, Piauliy,Rio
Graudc do Norte, Espir-ltc Santo, Rio de Janeiro, S. Paulo c: Paraué ;
í

O Presidente da .Republica dos Estados Unidos do. BI'azil,

usando ctn; autorização contida no, art. 5° do decreto, legislatiVo
o. 1654" de 18 de junho ultimo, resolve abrir ao ]Hinisteri'~ da

lVIal'inha o crediti extraordínarto do 1.000:000$ PU;P;;l; attendsr ás
despezas de instaUação das Escolas de Aprendizes MarInhe,iros dós
}"Btadps do Amazonas, Para, Piauhy, Rio Grande do Norte, IÇspirit'o
Santo, Rio de Janeiro, S. Paulo e Paraná.
Rio de Janeiro, 8 de julho de 1907, 190 da Repuhlloa.
AFFOSSO AUGUSTO l\JOREIRA PENNA.

Alexandrino Faria de AleJlcm-.;

rmom;TO N. 6549-PE 11 DE JUI,HO DE 1907
Providencia afim ele que os exames de habilitação pa,ra' a
mà trfcuIa no curso de mac hí naa e nos cursos' annexes da
Escola Naval, hem como nos cursos da Escola de l\Járiilna
:\rerca.ute do Par à , 0 para admissão a exames de pilotos,
mae btn is tas mercantes e praticantes mach iniatae, sejam
p réstados nas, referidas escolas' e 11 ás' càptfanfas de p'ór tos
em que ee tes ul timos p óderú ter Iógaf ,

O Pl'esitlontc da Rspubllca dos Estados Unidos dó Braail,
usando das attl'ib.llições. que lhe confere o art. 48, § 1<> da Constituição FedeI'al c'considerando q no, em virtude das disposições
que regem o assumpto, não podem mais ser prestados exames

parcellados no Gymnasio Nacional, Collegio MilitaI' e estabelecimentos equípai-edos, decreta:
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Art. 1.<> Os exames para a matricula no ÚUl'SO de machinase

nos curses annexos da. Escola Naval, bem como nos cursos da Escola:

de Marinha Mercante do Estado do Para, a que se referem os
arts. 19 e 14 dos regulamentos approvados pelos decretos ns, 6345
e 6388, de 31 de janeiro e 28 de fevereiro ultimas, serão prestados.
de ora em deante, nas mesmas escolas, perante tres membros dos
respectivos corpos docentes, para esse fim designados pelos competentes dírectores..
§ L o Os candidatos <ts cartas de pilotes e machinistas dn.
marinha mercante, 11 que se referem os arts. 212 e 234 do regulamento annexo ao decreto n . 6345, de 31 de janeiro, prestarão
igualmente na Escola, Naval os exames exigidos pelo art. 19 do dito
regulamento.
§ 2.° Nos Estados, salvo o do Parã, os candidatos á carta de
praticante machinista prestarão esses oxarnes (portuguez, pratica
das operações fundamentaes sobre numeros inteiros, íracções
ordinarias e decimaes, systema metrico e morphologta geometcíca)
perante as commíssões de quo trata o art. 242 do alludído regulamento de 31 de janeiro.
Art. 2.° Os exames a qUQ se refere o presente decreto serão
feitos, tanto nesta Capital como nos Estados, inclusivo o de
Pará, de accôrdo com o programma que for organizado pelo
conselho de ínstrucção da Escola Naval e approvado pelo Ministro
da Marinha.
Art. 3.° Para habilitação á matricula na EscolaNaval e na Escola
de Marinha Mercante do Estado do Pará, os respectivos directores
annuncíarão, com a precisa antecedencía, a época em que serão
realizados os ditos exames.
Art. 4,° Para os candidatos comprehendídos nos: arts. 212,234
e 242 do regulamento da Escola Naval serão annuncíados exames
de seis em seis mezes, independentemente do disposto nos arts. 214
. e 235.
Art. 5.° Os exames prestados na Escola Naval, na rorma do
presente decreto, serão validos nos Estados e vice-versa.
Art. (3. c Os candidatos ínhabíhtados nesses exames só poderão
rspetü-oe seis mezes depois da íuhabilttação ,
§ I. o Para. eumpcímento dessa. disposição, as ínhabílítações
havidas em qualquer dos estabelecimentos eomprebendídos nos
artigos supracitados serão immediatamente corumunícadas a todos
os outros, registrando-se alphabetícamente em livros ,proprios D.'!
nomes dos inhabilitados.
§ 2. o Serão considerados de nenhum eífeito os exames repetidos antes do prazo acima estipulado.
Art. 7.° Ficam revogadas as disposições em contrarío .
Rio de Janeiro, 11 de julho de 1907, 19' da Republíca.
AFFONSO AUGUSTO· MOREIRA PENNA.

Alexandrino Fa-;'ia de Atenca»,
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DECRETO N. 6550 -

DE

II

DE

JULHO

DE

1907

Autoriza a «Albingia Versicherungs Aktiengesel1schaft Y> a funcdanar no Br-aal l €I app r cva os respectivos estatutos com
determinadas clausulas.

o Presidente da Repuhlica d03 Estado.' Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Albingia Versiche1'ungs AkUengeselZschaft, com sede em Hamburgo, Allemanha, pOI' seus representantes Herm Stoltz & oomp..
Resolve conceder {t, mesma companhia autorização para funccíonar no Braztl e approvar os respectivos estatutos, que a este
acompanham, com as seguintes clausulas:
I. A companhia só poderá. operar no Brazil em seguros marítímos e terrestres.
n. A companhia só poierá assumir' riscos em proporção ao
capital que tiver effectívamente empregado no Brazil (lei n, 1144,
de 30 de dezembro de i903, art . 25, § 2") até a quantia de
1.500 :000$000.
UI. A companhia se submett sra â,3 leis vigentes o aos tribunaes
brasileíros em todos os seus actos e contestações com o Governo
ou com os parüculares, bom assim ás leis o. regulamentos que
vierem a ser promulgados sobre a matería da presente concessão,
IV, .A companhia manterã nesta Capital um representante
geral com os poderes uecossaríos para liquidar e decidir' todos os
negocies e reclamações.
Rio de Janeiro, 11 de julho do 19)7,'19° da Republíca .
APFONSJ AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Dcwicl Campista.

Eu, abaixo assiguado, Luiz Campos, traductor publico jura..
mentado o interprete commercíal rm..trículado na Meritissima
Junta Commercial desta praça, para as Iinguas allemã e ingleza:
Certifico pela presente que me fOl\l,m apresentados uns estatutos
da companhia de seguros, por aeções, Albingia, escríptos na lingua
allemã, afim de os traduzir Iítteralmente para a língua vernacula,
o que assim cumpri em razão do meu officio, e litteralmente'
vertidos dizem o seguinte:
TRADUCÇÃO
Estatutos da OOllll.panbia de tSeg'llros:l'
por acções,., «Albing'h"1J»
DENO)UNAÇÃO,

FINS, SÊ)E E DURAÇ;\O

DA SOCIEDADE

§ 1.0 A sociedade por acçõe s, organizada em virtude dos
pr08entes estatutos sob a denominação Af.óingta, tem por fim:
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I«, o seguro contra todasorte de i-íacu-mar.ttmo, t:Jrrestre.

fluvial.

Cl'rl

portos e transporto) por terra;

seguro contra, as consequencías de aceideutes corporaes 'que
possam ser soffridos-pelos segurados ou pelos: quaes estes sejam
l'e8ponsaveis para, com tercairos, assim como o seguro do'ohrigação
~o.

de re,',;;poml1bilidade;
3°, sO~';Ul'O contra

toda. especíe de riscado 1hgo. raio o explosão,
bem como contra porto, com arrombamento, darnnos tlceaeanamentes 'do agua. '
A sociedade Ilca autorizada a dar .ou acceítar nos mencionados
l'~HnOS de seguro o caso de l'cs,Gft\lro.
O docnvolvim-nto de out.cs rD;mQ8 de seguro pórlo ser resolvido pelo conselho físcal..
§ 2.° A sociedade tem 11 sua. séde em üarnburgc. Ella.ostfL
autorizada a eleger em todos os legares em que organlaarngcncias
ou represcntacõcs o domioillo quevpossa SOl' determinado 'Pelas
resnecttvas 4utol'id:~df)s.
- i\. dil'cctodJ)~ esta autorizada a fornecer no nome da sociedade
todas -as declarações que possam ser exigidas 1)31a Imperlal IDSPO~
etcw}a dos seguros Particulares ou por outra , autoridades.
§,3.0 A duração da, sociedade não fica limit~dc~ a tempo det'J,L(llWado.
CAPITAl" INICIAL E ACCIONISTAS

§ 4/' 'O capltal inicial da sociedade fica estabolecído em
2.400 noções de2.500 ma/'h cada, uma.
E' admissivel o augmcuto do cnpltal inicial antes de completados os pagumentos de todas as chamadas, o que pôde ser deliberado pela assembléa gerai por simples maiorta. No caso que seja.
deliberado um augmento no capíta! inicial, será admissivel a,
emissão de accões em ímpor-toncta suporlor [t somma no.nlnal .
§ 5.° Por cada. acção se pagará (t vista, 25 o
de valor
nominal.
I)~':H3,e pagamento se entregarão cautelas nominativas provisorías.
Sobre 0$ demais pagameutcs resolverá o C011S81110 üscal,

O p,~gttmento snbsequentc devera .~:Ol> off(3ctuado por teclas. as

a.c:çõ~~,

da mesma manelra.
Pelos restantes
% , que esüvorem l)or pagar. nssig.oRr{t cada
accíonísta um titulo de divida.
Quando 11 um novo accíonísta for transferida uma cautela
proví.orta. a 'este. para sua assignatura, será apresentada, a titulo
de diyj.di1.e" depois de assíguada, será riscado o nome do antigo
accíonísta.
Em todas as dívergencla.s entre a. sociedade e os accionístas
são excíuslvamente competentes os tribnnaes ha..m burgucses.
Pn-r,Lt os restantes, 75, 0/0-, para os domícíliadoa em II'~ll).bU1\(';O,
serão passadas letras de uniú<:t via, pagavcís a tres mezes de
víst», é deposítadas na caixa prtnctpal da sociedade.
çõ
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Essas letras depositadas deverão ser. reformadastros rne ses,
pelo menos, antes do vencimento do prazo da prescrípção.
§6. As acçõos serão emíttídas somente depois do pagamento
de todas as chamadas da importancru nominal. Ellas serão
índívísiveís e nominativas. Poderão ser «mítttdas, quer no nome
individual, quer no do firmas de sociedade oommerctal ou pessoa,
jur-idlca , Serão numeradas seguidamente; asstgnadas pelo presídente do conselho fiscal ou de seu substituto e da directm'ia e
entregues com a pruneira seníe de coupons do dividendo com
talões, ror 10 annos,
A emissão de nova sei-lo d.e coupons do dividendo será. effeetuada ,mediante a apresentação da respectiva ucção, de 10 em
0

10 aUHOS.

Os acolonlstas scrã o registrados no livro dos acctonísjas pelos
seus nomes, respectiva firma, profissão o domicilio.
Sô serão considerados accíonlstas os que se acharem 1'og:r::trados no livro dos accíonistas da sociedade.
§ 7. 0 Sómentc com o consentimento do conselho fiscal poderão
ser transferidas a outros as cautelas provlscrías o as aeções.
Esse consentimento poderá ser recusado sem allegação dos
motívos.
Só se tornará. effectiva para a sociedade a transfereucía,
dpois que o 11(;",0 transferido estiver registrado no respectivo
li vro dcs acclouístas e que esteja isso certificado na acção ,
§ 8.'" Si um aceíonísta não realizarem tempo as suas chamadas, ser-lhe-hão apptícadas as prescrípcões legaes do § 218, folio ...
do Código Corumercíal, relativamente a reclamações legítimas, e
terá a sccledadc, sem detrimento dos seus demais dire-itos jurldteos,
o direito de retenção e compensaçâo to' 1'8 o valor das acções,
§ 0. o Fallccendo um accionista antes de pagas integralmente
as suas acçõcs, os seus herdeiros deverão realizar a transfcrencia
da cautela provisor-la, dentro de seis mexes depois to ittllecimcnto,
a nmn pessoa apjrova.a pelo conselho fiscal i no C~ISO contrario
ter{L o conselho fiscal o direito de proceder a esse respeito do conformidade com o § 8°.
§ 10. As acções ou cautelas provísorias perdidas serão annunc.adas por edítaes judlclaes , Sómente depois de publicados esses
editaes, ao proprietat-io serão entregues IlOYa,:~ acçõcs, correndo as
despezns por sua conta.
O1:G.\:--;ZAÇ:i:O g AD:m::';lsTiuÇZO J\/\ soc:mD,ADB

§ I J. Os órgãos da soüieda rle :'350:
A dírcotru-ía.

A assembléa geral.
O conselho flscal ,
O revisor.
§ 12. A dírectoría :
A dírectoria da sociedade compõe-se, «, juizo do conselho 'fiscal,
de t1'(O ou maís dírectot-es o de seus respectivos substitutos.
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Os membros da directoria e os ,seus respectivos substitutos

serão nomeados pelo conselho fiscal, o qual fixará os vencimentos,
inclusive a porcentagem (tantieme) dos membros da director-ía •• :
§ 13. A habilitação dos membros da. directoria. e dos seus sub"

stttutos será feita no Registro Commercial, por um extracto do

protocollo do conselho fiscal, legalizado por tabeIJião; depois de
effeetuado esse registro fica provada a habilitação por meio de um
extracto do dito registro commerciaL
§

14. Cada director tem o direito de representação por si

C

asaignar isoladamente.
.
Constando a díreetoría de diversas pessoas, decidirá o conselho

fiscal si compete tambem a um ou mais substitutos dos dírectores
asslgnar por- si, e ou de que modo lhes compete asstgnar colle-

cüvamente a firma para que tenha valor.
A directoria pode, com o consentimento do conselho üscal,
passar procuração collectíva a dous ou mais empregados da socíedade.
O conselho fiscal pôde também determinar que um substituto de dlrector, conjunctamente com um empregado da sociedade,
tenham o direito de assígnar a firma.
§ 15. A directoria administrará os negocias da sociedade e
a representara de aceôrdo com a loi, no exterior, especialmente
perante as autoridades e tríbunaos. EUa fica. obrigada ás disposições
dos estatutos, ás resoluções das assembléas geraes e ás instrucções
dadas pelo conselho fiscal.
§ 16. A dírectoría nomêa, com a. approvação do conselho
fiscal, agentes geraes da sociedade.
Nomêa e demitte todos os empregados da sociedade. Ficando,
porém, sujeita á sancção do conselho fiscal a collocação de ompre..
gados que percebam salario superior a M. 4.000 por anno.
Todas as ínstruccõcs c disposições para os empregados são
dadas pela direotoría ,
DO CONSELHO FISCAL

§ 17. O conselho fiscal compõe-se de cinco membros pelo
menos e no maxímo de 15, que serão eleitos pela. assembléa

geral,

Sobrevindo qualquer vaga, poderá ella ser preenchida. até a
seguinte assembléa geral ordínaría, desde que tunccíonem rtees
membros do conselho fiscal.
O primeiro conselho fiSC11 será. eleito pela assembléa geral,
a qual 813 realiz:trá para deliberar sobre o balanço do primeiro
anno social.
Nesta assembléa geral terá logar a nova eleição do conselho
fiscal.
.
Dos novos membros eleitos sahirã anuual.nente um, e si o
conselho fiscal se compuzer de mais de cinco membros, sahírã o
resto dos membros depois. de encerrada a assem bléa geral', CJ.ue
tiver de deliberar a respeito do quarto anuo s.icíal, no.qu~!
tenha tido logar a nomeação, não sendo contado o anno social.
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Para a retirada Gfixado o prazo do mandato, e, em igualdade de
prazo, por meio da sorte.

Os que sahirem, poderão ser reeleitos. E' permittidaa todo

tempo a retirada vo1untaria de qualquer membro. Retirando-se
um membro antes do prazo do seu mandato, reallzar-se-ha uma

eleição complementar somente para o tempo em que o que se
retirar terIa de funceíonar,
Qualquer mudança no pessoal dos membros do conselho fiscal
deverá ser immediatamente tornada publica por meio dos jornaes
da sociedade.
A dírectoría devera apresentar a publicação do Registro commerctal.
§ 18. O conselho flscal organizará o seu regulamento. Escolherá
dentre si um presídente, o qual convocara as reuniões, de accôrdo
com as neeesstdades dos negocies e quando for a isso obrigado por
indicação de tres membros.
O conselho fiscal poderá deliberar com a presença da maioria
de membros.
.
As resoluções serão tomadas por simples maioria.
Em igualdade de vetos, decidirá o voto do presidente.
Nas reuniões do conselho üscal haverá, um protocoHo.
Aos membros do conselho fiscal qne não estiverem presentes â
reunião sera enviada uma cópta do protocoüo.
§ 19. O conselho fiscal tem tolos os direitos e obrigações que
competem e Incumbem ao conselho fiscal de uma sociedade por
acção, de aooôrdo com. o Codlao Comrnercíal .
.
§ 20. O conselho fiscal teCha os contraetos a fazerem-se com os
membros da dírectoria e detarmlna a remuneração de revisor.
Os membros do conselho fiscal percebem, cada um, M. 1.000 e
o presídentz M. 2.000 de gratificação fixa por anuo (§ 37·n. 4).
_ - § 21. Todo o expediente do conselho ríseal será assignado pelo
presidente e no seu impedimento por seu substituto.
A habilitação dos membros do conselho fiscal, assim como a do
presidente e de seu substítuto, será extrahída do protocollo das
eleições.

§ 22. As assembléas geraes dos aecíonístas terão Iogar na séde

da w:üedado.
§ 23. A assembléa gel'aI ordínaría terá. lagar uma vez Dor

anno, dentro de seis mezes, depois do decurso do anno commerotal.
Duas semanas, o mais tardar, antes da assembléa geral ordímría, deverão ser apresentados, para ínspecção dos accíonístas no
escl'iptorio da sociedade, o balsnçó e a conta de lU01'OS e perdas da
anno anterior, assim como um relataria desenvolvido, reíanvo ao
estado financeiro e condições da 'soeíedade conjunctamente com as
relativas observações do conselho ti scal,
§ 24. Sob resolução d" assembléa geral ou do conselho fiscal ou
da dírectoría, ou á requisição escrípta, com declaração do fim e
dos motivos, por accionístas que possuírem vigésima parte, pelo
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menos. do capital-inicial, roaüear-se-ho uma assembléa geral extracrdtaaría.
NO,ultimo caso, a dlrectonla tem de convocar a assOl11bléa
geral dentro de seis semanos.
,
§ 25. A convocação para assembléa geral é feita pelo presidente do conselho fiscal ou pela dircctorta, por meio ele publicação
pelos jOl'MtCS da sociedade, na qual devera declarar os objectos o
resoluções de que se tom do tratar.
A publicação devo SOl' feita com um prazo de, pelo menos,
duas semanas antes do dia da assembléa , O dia da convocação e o

dia da assembh-a geral não scrãó contados.
§ 26. As propostas dos accio.itstas que possuírem conjuucta-

mente, pelo monos, a vigesima parto do capital inicial Integralizado,
deverão ser postas e111 ordem do dia, desde que. forem entregues
por escrlpto, em tempo, de modo que n. sua uotlâoacão POSSD, ser
feita. dentro do prazo prescrípto ;'0 § 256, H G B. art. 2(}, de uma,
respecttvamcnto duas semanas antes do dia da aascmbléa geral;
ficando disto exelulda a Pl'OPOSt<l, PCtl'V, convocação de uma assem..

bíea geral ordtnaría.
Para apresentação do propostas C discussões, sem serem toItH1,1as resoluções, não é necessário aviso pr-évio.

§21, Todo accionísta tem direito a tomar parto na assembléa
geral e pode fazer-se representar uella por outro nccíonlstn por
meio de procuração escrípta.,
'
Com procuração cspccíal podem ser representadas: socíada.lcs
com.uorcíacs, 1)01' um propriotar:o de negocio ou por um procurador, pessoa do maior idade; os tntclados, por um dos seus
tutores ou curadores ; as instituições, etc., e sociedades anonymas,
por um dos.seus representantes Iegaes ou por lei de estatutos.
§ 28. Na asscmblca geral cada aeção tem direito a um voto.
ê 29. O presidente do 00':1801bo fiscal ou oscu substltuto ou, emsua ausencía, um outro membro do conselho üscal assume a prcsídencía na assembtéa geral, lavrando-se uma acta em protocoUo
ncttu-' '1 do que se tratar.
§ 30. As delíbcrnçõcs na assembléa geral, -desdo que a lei não
prescreva uma grande muíoría, são tomadas CO.11 maio pia dosvoto, apurados.
Nas eleições. no caso do empate do votos, decido o' roto do

presldente.
§ 31. Os nogocíos o1',1in<11'i08 (b, nssernbléa geral. comprohendem :
i-, rclo.torto dos negoolos pela. dlroctorra, coru.» conta de

lUCl'03 e perdas o balanço, rclatoi-ío do exame do revisor e do
eo.iselho fiscnJ (\ resolução sobre <.1, divisão dos Tucros c des-

oneração ;

2'1, eleição dos membros cio conselho fiscal ;
3(} I, eleiçào do rCVh101' (§ 34).;
4(},rC301ucõos sobre demais: propostasida diroctcrla.docon-,
aelr.o ftscal ou dos acelonistas, que estejam na ordemclo dia.
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§-S-?:. A nssembtea geral decidíra mais" com obrigação de
direito para todos os aecíonístas da sociedade, sobre':
1o I alterações dos estatu tos j
2°, modificação dos objectos a emprehender ;
3°" augrnento ou dlminuição da sociedade;
4°, destituição J03 membros do conselho físeai ;
5°, dissolução da sociedade. Sobre o objecto n. I, tomar-se-na
resolução por simples maioria dos votos apurados. 80h1'8 08
assumptos n.. 2 a [i Só se :POd~l~á resolver, com obrtgaeão de direito, quando na respectiva, assembléa geral estiver representada
a metade, 11810 menos, do capital inicial e quando tres quartos,
pelo lUCIlOS, dos votos apurados o sej:11n em favor da resolução.
&33. Si na assembléa geral convocada não se achar renresentado' o capital inicial necessarío papa ~C poder dellberar sobre
os assumptos designados no § 32, sob ns. \~ a 5, se convocara
uma segunda. assembloa geNtl, de accórdo com as prescrrpções
expressas 110 § 25, cuo numero legal não depeudeeã meta do
capital tutcial representado ..~obro isto se deve.ú chamar cxpressamente a attcnção nos convites que so tiver do publicai'.
A, resolução na, sezuuda assembléa geral ('s',à tambem sujeita
à exigoD<'lia da maioria de tres quartos.

o

REVISOR

§3 Afim de que hajl1 urna fiscalização mais eX<10têL da
gestão dos negocies, a assembléa geral elog;)l'<í annualmeute
um revisor. O 1)1'i111,'iro revisor ser(~ eleito na asaembléa geral
da constituição.
Elle examinm-â, conrormc Ihe aprouver, eventualmente tt
requisição do conselho fiscal, ,J todo o tempo, os livros e o dinheiro e.n caixa da socleda.lo, assim como-" o balanço do anno
o a sua. oxuctidão.
Percebera um sulm-lo, quo BCl'à designado pelo «onselhoflscal .
O conselho {j:~c'd tem competcncia para suspender o revisor do
seu careo .
Em :tal caso. OH quando o revisor estiver impedido tempol'<1l'ia ou tnteirumonto. de continuar no seu cargo, o conselho
fiscal prcvtdencter.t schra um substituto at6 <1 proxlma nssernbléa
ger(),l.
cL

0.)\'1''\8 ])0 :\N~O g

DISTll,{LUl{},\O ])OS LUCROS

§ :3G. () anuo soci-rl (' o ;1l1!~O c.demturío. No fim do cada

anno '--{)xtl'(thir~::':e-h;t Doia director-a o balanço. segundo as dis~
posições Icgaes.
§ ?6. Nos ccgntntcs ctnoo )1lüZOS, depois de fechado, o anuo

social, a di1'0ctoritLaDl'e,~Onü.1,1'<.t aD conselho, fiscaJ o balanço, 'a
conta de lucros c pcvdâs, bom como um rclatorto desenvolvendo
sobre-o esta-to tluanceiro o as condições da, sociedade, com rererencía ao cnno findo.
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Depois de ter o conselho fiscal tomado conhecimento dos documentos apresentados, deverá ser o balanço apresentado ao revisor
para cxamínal-o.
Com as observações do revisor e depois de ter o conselho fiscal
effectuado um exame, munido das suas proprias observações, apresentará as provas mencionadas á assembléa geral (§ 23).
§ 37. O lucro do negocio resultante do balanço será distribuido

como segue:

1. Emquanto o fundo do capital de reserva não tiver attingido

a altura de um quarto do capital inicial, deverão ser levados ao

mesmo, em primeiro Iogar, 5 %, pelo menos, do IUÚ1'O.
2. Serão então fixadas as demais depreciações o deducções que
a directoria e conselho fiscal julgarem necessarías ou desejaveis e
ratil'adas dos lucros.
. 3. Serão depois distribuídos 4 010 de dividendos aos aceíonístas.
4. Do lucro liquido que restar, receberá o conselho fiscal uma
tanuéme de 10 % , da. qual se deverá levar em conta a gratificação
fixa estipulada no § 20.
5. A importancia que restar será distribuída como demais
-dívidendo, comtanto que uma parte da mesma seja empregada ou
levada a nova conta.
§ 38. O fundo do capital de reserva reunirá para. cobrir qual.
quer prejuízo resultante do balanço.
EUe deverá ser empregado, vencendo juros e administrado
isoladamente.
Os rendimentos do mesmo serão recolhidos á caixa da SÓ,"
cíedadc,
Logo que o fundo do capital de reserva tenha attingidoa um
quarto do capital inicial, poderá cassar a sua, demais dotação.

Si houver retlradas, deverão ellas ser restituídas de conformi·dade com os estatutos.
DJSSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

§ 39. A dissolução ou ltq uídação da sociedade deverá ter

Iogar:

1. Logo que o balanço do anuo, depois de absorvidas todas as
reservas, demonstrar um prejuízo de 400 010 do capital de acções
assígnadas,
A directoría, respectivamente o conselho fiscal, deverá então
convocar ímmedíatameute uma assombléa geral com o fim de
<tomar uma. resolução.
2. Por proposta do conselho fiscal, por meio de resolução da
assemblea geral, quando o conselho fiscal,.em consequeneía de

grandes prejulzos do eapital, achar motivo para ta.l proposta,

O conselho fiseal é obrigado a apresentar á proxíma assembléa

geral a proposta de liquidação, quando o balanço do anno demonstrar um prejuízo de 25 010 do capital de acções assígnadas, depois de absorvidas todas as reservas.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

1300

A resolução sobre a proposta da dissolução da sociedade só'
pôde SOl' realizada por uma aasemblea ~eral para esse fim convocada, na. qual se procederá de conforrnídade com os §§ 3'3 e 33 dos
estatutos.
As disposições deste paragrapho não poderão SOl' revogadas
nem alteradas pela, resolução de maioria da assemblea geral.
PUBLICAÇÃO

§ 40. As publicações da. socle.lado scrâo feit<ts no Deiüsclien
Reichsansesçer, com a assignature do conselho fiscal ou dr" dírcctoría, conforme o respectivo assnmpto daquello Ou desta:
EMPREGOS DOS FUNDOS SOCIAES

§ 40. O emprego dos fundos soclaes poderá, desde que não
forem precisos, serem guardados para as necessidades do serviço,
ser feito somente em hypothecas, garantias em obrigações do
Imperio AlIemão ou de algum dos Estados pertencentes ao mesmo
Imperio ou em papeis gavantídos pelos Estados da confederação em
papeis communaes, hypothecas ou em negocies do monte de soecorro, que corresponderem aos prlncípíos ümdamentaes do Banco
Imperial Allemão. Papeis estrangeiros só poderão SOl" adquiridos
tanto quanto forem neceseartos á realização de qualquer caução no
respectivo Estado, que isso exigir, quando der concessão ou para
emprego de dinheiro de premias estrangeiros.
A sociedade está autorizada a empregar I no maxlrno, 10 % du,
receita bruta dos premíos internos (do paíz).
SÔ é permítüda a acquisíção de bens Immoveis, quando se
tratar de locaes apropriados aos negocias da sociedade, ou para garantia de dividas registradas.
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

§ 41. O conselho fiscal está autorizado a estabelecer todas as

addições e alrerações destes estatutos, com etreito obrigatorio, para
os acoíouístas. os quaes possam parecer necessaríos para, poder ser
registrada a socíeuade no livro das firmas.
Para prova dessas alterações é sufficiente um cxtracto do protocollo do conselho fiscal, assígnado por dous membros desse
conselho.
lIegist,·o n. 51.873
Eu, abaixo assignado, Dr. Carl Gustav Ferdínand vou Sydow,
tabellião em Hamburgo, attosto pelo presente que o precedente
é uma cópia exacta dos estatutos d,L firma Atbingia Versiche'rungs Ahti:M Gesetlechatt, companhia de seguros, domícíüada
nesta praça, os quaes foram depos.tados no tribunal do Hamb1!rgo,
secção do registro commeroíal, e por mim, tabellíão , allt mesmo
examinados e confrontados, sendo aetualmente os estatutos da dita.
companhia.
Hamburgo, 31 de janeiro de 1907,- V. Sydow.

mo
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Reconheço· vCFdadeira <t assig~~tura S~l)l'a, do ~l'. Dr, CarI
dustav Fe:--dinad "Vou Sydow, tabellíão publlco desta CIdade, e para
constar onde convier, passei a presente, que assígneí e fiz sellal'
com o sello das armas deste Consulado Geral dos 'Estados Unidos do
Brazil ,
Nota-Minha aseignatura precísa ser reconhecida na Secretaria
de Estado das Relações Exteriores, na Capita.l Federal, nas inspectorías das alfandegas e delegacia'> físcaes do Governo Federal.
Hamburgo, 31 de janeiro de 1907.-Arthur T. de 3Iacedo, eonsul
geral. (L. S.)
Reconheço vcrdadcu-a a assignatura elo Sr. Arthur T.-deMacedo, consul geral em Hamburgo.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1907.-Pelo directorgeral
(assignado sobre duas estampilhas no valor de 550 l'jis).- L. L.
Fernandes Pinheiro, (Se110 do Mlnister-io elas Relações Exteríores c

tres estampilhaa no valor de 2$70:), inutilizadas pela. Recebedoria.
Para traduccão, conforme o original, ao qual me reporto.
Rio de Janeiro, 13 de março de 1907,-L. Campos.
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Abre ao Miuisterto da Justiça c Negocies Interiores o crcdlto especial
de -2: 400$ para pagamento da gr-atíftcação ao proflssíonal. incumbido
do s crvi ço dlD.ssistcncia D. al ienados no estabalicímcuto publico
}lO Estudo do Piauby.

o

PI'G$iilcnte da Rcpubliea dos Estarlcs Unidos do Brazi],

usando ela autorização concedida pelo are. i- do decreto logislatí vo
n. 1600, do 2·3 de dezembro de 1006, e ouvido o 'I'rlbunal de
Contas, nos termos do al'~. 70, § 5°, do regulamente approvado

pelo decreto 11. 2'109, de 23 do dezembro de 1896, resolve abril' ao
Mlnisterlo da.. Justiça e Ne:socios Interlm-es o credito especíal do
2:400$ para pagamento, a contar dJ maio at6 dezembro do corrente anno, da, grD,tifi(;ação que compete ao proflsslonal íncumbido do ser-viço de assistcncia a alienados no estabelectmento
publio.i no Estado do Piauhy,
Rio de

,),.1,.11011'0,

11 de julho de 1007, H)a

(h

Republíca ,

AI"FO:-\.SO. AUGUSTO MOREIRA PENXA •
.élu.~lHsto

Tavares de Lyra.,
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DECR,;l'O N. 6552 - DE II DE JULHO DE 1907
Abr-c'áo Mínisâcrlo da Justiça c Negocies Interiores o credito especial
de 900$ para occcrr-er ao pagamento de ajuda de custo a que tem
direito o marechal Firmino Pires Fer-reira,

o

Presidente da República dos Estados Unidos do Braail,

tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do a.l't. 70, § 5'\
do regulamento approvado pelo decreto n. 2409, de 23 de dezembro
de 1896, resolve, á vista do disposto no art. 15 da lei n. 1617, de 3D
de dezembro de 1906, abril' ao Ministerio da Justiça o Negocias
Interiores o credito especial de 900$ para OCOO1'1'01' ao pagamento
de ajuda de custo, relativa ao anno de 1901, (l, que tem direito o
marechal Firmino Pires FcrreirvJ 11n, qualldvde de sen..doi- nela
Estado do,Plaulry.
~
Rio de Janeiro) 11 do julho de 1907, 10° da, Repuhlica.,
AFFO~~SO

Au(;u~ TO

]\{üRr;:Jl:t.,\ Pe:\NA.

AlIgt'Slo Taxares de J.Y1·a.

DECRETO x. 6553 -

DE

11

DE .](]LHO DE

1907

Crea mais uma hrlgada de cavallai-la ele Guardas Xacionacs na comarca
de Santo Antonio da Par t-ulha, no Estado do Rio Grande do Sul.

o Presidente da, Repubiica dos Estados Unidos do Brazíl, pt~;·a
execução, do deCl'etO!1. ·131, de 14 de dcze.nbro do 1896, docre&t't:
Artigo untei. Fica· creada na Gua.f'da Nacto:H-'Ll da comt'ol'ca de
Santo Antonio (ia Patrulhn., no Estado do Rio Ol':tn:!c do Sul, mais
uma brigacü;'L de oavalluría com a designação de ::O!\ composta ce
dons regi111C'11'tfJS, 11:. 173 e 174, os quaes serão ol'{$'l,nizados com os
guardas qualificados nos distric!.os da referida cr.mar'ca ; revogndas
as díspostcões em contrai-lo.
Rio loto Janclro, 11 1),1::,\u:ho do IOOi, 10° da Republlca.
Al"FO::;SO AU'.Tí.:sro ::\'IOREIHA PENNA .

.fh(gus10 Taxares de Lyra.

DK:mno :N. G33'1--DE 11 JULHO 1m 1907
Crea mais uma ln-Igada de cavallarta do Guardas Xacíonaes na comarca
da Encruaílhada, no Estado do Rio Grande do SuL

o Presidente da Rcpubhca dos Estados Unidos do Brazfl, para
execução do decreto H. 431, de 14 (lo dezembro de 18DO, decreta:
Al>tigo uuico , Fica creada na Gllal'da Nacional da comarca da
Encruzilhada., no B8Ü'LdO do Rio Grande do Sul, mais urna brlgada
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de cavaüáría com adeslgnação_de 880., composta de dous regimentos
ns. 175 e 176. que ~e orgamzarao com 0,8 guardas qualificados nos
dístrtctos (la referida comarca; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 11 ele julho de Hi07, iO' da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MORE'IRA PENNA.

Augusto Tavares de LY"a.
DECRETO N. 0555-

DE

11

DE JULHO DE

1907

Creu mais (luas lu-lgadas de cavallarta de Guardas Nacíonaea na comarca
de Ph-a ttny, no Estado do Rio Grande do Sul.

o Presidente da Repubííca dos Estados Unidos do Brazil, para
execução do decreto n , 431, de 14 de dezembro de 1893, decreta :
Artigo uníco. Ficam creadas na Guarda Nacional da comarca
de Pirattny, no Estado do Rio Grande do Sul, mais duas brigadas
de eava.llarla, com a designação da 890. e 90&., composta cada uma
de dous regimentos ns. 177, 178, 179 e 180, que se organizarão com
os guardas q ualiâcados nos districtos da referida comarca; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, II de julho de 1907, 19' da Republíoa,
~10REIRA PENNA.
AMgHSlo Taoarez de Lyra.

AFFONSO AUGUSTO

DECRETO N. 6556 -DE 11

DE JULHO DE

1907

Abre ao Minístcrlo da Jndnetrla, Viação o Obras Publicas o credito
extraordlnarfo do 3:000$ para OoCo1'r01' ao pagamento da desapropriação, por utilidade publica, (1:; duas casas situadas no terr-eno
fronteiro ao Jardim Botanico .

O Presideute da Republica dos Estados Unidos do Braztl, usando
da autorização legislativa contida no decreto no 1669, desta data,
decreta:
Artigo uníeo. Fica. aberto ao Mtnísterío da Industna, Viação
e Obras Publícas o credito extraordínarío de 3:000$ para occorrer
ao pagamento da desapropriação, por utilidade publica, de duas
casas de ns. 27 e 33, situadas no terrreno fronteiro ao Jardim
Botaníco,
Rio de Janeiro, li de julho de 1907, 19' da Republíca.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.
l1figuet Calmon du Pin e Almeida.
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DECRETO N, 6557-

DE

11 DE JULHO

DE

1907

Abro ao Minister-io da Industr-ia, Viação e Obras Publicas o credito eepecial do 1.000:000$, par-a acqulslção de material fixo e r-odante (j
execução dos melhoramentos nccessar ios á Estrada de Fer-ro Oeste
do Minas .

o Presidente da Repu blica dos Estados Unidos do Brazíl l usando
da. autorização legislativa contida no decreto ll. 1670, desta data"
decreta:

Artigo uníco , Fica aberto ao Minísterio da Industrta, Viação c
Obras Publicas o credito especial de 1.000:000$, para acquisíção de
material fixo e rodante e execução dos melhoramentos necessaríos
á Estrada de Fer"o Oeste de Minas.
Rio de Janeiro. 11 de julho de 1907. 19' da Republíca.
AFFO;-rSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Miguel Calmon dH Pin e Alm,eicla.

DECRETO N. (;558 -

DE ti DE JULHO DE 1907

Concede autorização à ({'fhe Ma náos i\larket> anel Sl.augb ter-house ,
Iim lted» para fun ocion a r nu Re public a .

O Presidente da Republica . dos Estados Unidos do Brazil,
attendenclo ao que requereu a The Mandos 1.11(wl!ets and Sla1}lJhte't·~
houee, ícmited, devidamente representada, decreta:
Artigo uníco . F,' concedida. autor-ização â The ]Ianáos Harkets
anel Slaughterho'tlse, lirnited para funccíonar na República com os
estatutos que apresentou, mediante as clausulas que com este
acompanham, assígnadas pelo Ministro da Industria, Viação o
Obras Publicas, c ficando a mesma companhia obrigada ao cumprimenta das formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, i I de julho de 1007. 19' da Republlca..
AFFOXSO

AUGUSTO

MOREiRA

PENNA.

JIigtteZ Calmon. du Píw e Almeida.

Clausulas que acompanham o decreto n. 6558, desta data
I
A The .ili"Gmdos lIfm'hets anel Sla't5ghte1-house, til/li/ec! é obrígads

a ter um

representante no Braztl com plenos e illlmitados pO"

Executivo _ j907

S3
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deres para tratar e definitivri,mente resolver as questões quc se
suscitarem. quer com o Governo, quer com par'tlcúlares; podendo
ser demandado e receber citação inicial pelo. companhia.
II

Todos os antas que praticar no Brazil flcarão sujeitos unicamente ás respectivas leis e regulamentos e á jur-lsdicção de seus
tríbunaes jucliclarios ou administrativos, sem que. em tempo
algum, possa a referida companhia. reclamar qualquer excepção
fundada em seus estatutos, cujas disposições não poderão servir
de base p3.ra qualquer reclamação concernente á. execução das
obras ou serviços a que elles se referem.
IH

Pica. dependente (18

~HltOl'iz!1çào

do Governo qu.çlquer alte-

r ação que a companhia tenha. de fazer nos respectivos estatutos.sor-Iuc-ha cassada a autorização para tunccíonar na República,
si infringir esta clausula.
IV

Fica entendido que a autortaacão
dada sem prejuízo de
.achar-so a. companhia sujeita ás disposições do direito nacional
..que regem as sociedades anonymas,
é

V

A illü'ac9ão ele QlUÍ(l118l" .Ias clausulas para

[J.,

qU<11 não os-

teja eommiuada peua especial ser{L punida com a multa de
um conto de réis (I:OOO$OOJ) a cínco contos de réis (5:000,SOJO) e,

no caso de reíncídeneía pela cassação da autorização concedida
pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes clausulas.
Rio de J;meil'o, 11 ele julho de 1907.- Miguel Calmon cltt Pin
e Almeida,

Eu abaixo assiguado, traductor publico e interprete commercíal
juramentado da praça, Rio de Janeiro.por nomeação da Merittssima
Junta Commerctal da Capital Federal :
Certiflco "Dolo presente que foi-me apresentado um documento
escripto em idioma lngloz, afim de tr'adueil-o para o ver-náculo, o
flue assim cumpri em razão do 'meu offício e cuja traducção e a

seguinte :
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TRADUCÇÃO
:LEIS DAS CO:.\!PANHIAS (CO:'.IPANIES ACTS,

18ô2 A 1900)

Registra,la.", 10 de abl"il de 1907-34.200 (92.852/4)
Compan h ia 1 imitada por accõea
Me nJ.üraJ::aÜILlI.::t11.. de .Aesso-ete.çê,o d~)" «rL"lh.e~.Ianáos
~1f:ali:"F.i.ets antl §h"l.ug~hterhouse~ lhnited»
(Companhia Mer cados e Ma t adour c de Man éos, limitada)

1. O nome da, companhia é ,!,he llfandos iVIm'hets and Staughte~'
howse, liínik:d (Companhia Mercados G Matadouro de Manãos, H.

mítada).

2. O escrlptorio registrado da compnnhla será situado na
Inglaterra.
Os fins para os quaes a companhia é organizada são:
a) comprar ou adquirir pOI' outra forma e tomar e explorar
uma concessão J,xtra a estabcleclmento de mercados e mata/douro;
feita pela municipalidade do Manãos, Braz il, em data de 25 de setembro elo mil novecentos ú sois (cuja traducção consta da lista. annexa ao presente), tendo em vista celebrar c levar a effeíto.com ou
sem modificação, um contracto entre Alü-o lo de Azevedo Alves de
uma parto C a companhia de outra parte.do qual já foi preparado e
r-ubricado termo par-a fins de ldentlfleação, por William May, 80Iicitor da Suprema CÔ1'te de Justiça da Inglaterra j
b) comprar ou adquh-lr por outra fórma o explorar quaesquer
outras concessões símüares em qualquer parte do Braztl ;
c) explorar o negocio de peopríetaríos de mercados, ar-mazens
e depositas para receber carne e outros productos, e armazenar,
guardar, manipular, preparar para o mercado, tratar, refrigerar
e presorvur carnes e outros pro.luctos, e explorar- o negocio do írnportação c exportação de carnes, gado em pé, carneiros e outros
lU'oductos, negociar em gado, cametros e productos em geral, e
em todos os ramos respectivos ou negocíos a isso relacionados;
d) fazer, construir e manter mercados, matadouros, camaras frigorificas, trapíches, camaras mortum-las, Iavado.n-os
publicas, galpões e outras edificações em Manãos ou em outras
quaesquer localidades do I3razil, necessartas ou convenientes
aos fins da companhia e comprar. vender, alugar, fabricar; dar de
aluguel, alterar, melhorar e negociar em apparelhos, machínas,
materiaes c pertences de toda a sorte que possam SOl' usados para
quaesquer dos fins acima;
q) receber dinheiro. em deposito ou de outra fôrma e em geral
fa.-zer negocias bancarios e empregar e negociar com os dinheiros
da companhia em obrigações e do modo que, oppor-tunamente, for
determinado, e emprestar dinheiro sob hypotheea ou por outra
forma, e especialmente a freguezes e outras pessoas que tivol'arrl

negocias com a companhia- e garantil' o cumprimenta dos, contractos por parto dessas pessoas;
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f) comprar, tomar de arrendamento, em troca. alugar ou
adquirir por qualquer outra forma bens moveis c ímmoveís, dtreitos e pi-Ivilegtos, patr-ntes, Ilcenças, concessões e marcas. de

fubrlca que a companhia julgar convenientes aos fins do seu negocío ;

g) adqulr-lr c emprehender todo ou qualquer parte dos negoelos, bens e responsabllid ules de qualquer pessoa. firma ou com-

panhia, explorando um negocio que a companhia esta autorizada a
explorar ou quo possuir bons convenientes aos fins da compauhía, e.
como pagamento disso, pagar a dinheiro ou ornítttr acçôes, títulos
ou ofJrig-ações da companbta quer inteiramente, quer em parte

integralíza das;
h) vender, transferir, alugar, dispor ou, negociar por outra
qualquer forma cem todos ou parte dos bens e cmprezas da; companhia, mediante os termos e pelo preço que entender, e promover
qualquer outra companhia para o fim de adquirir toda ou parte da
propriedade, empreza e resuonsabilidade da companhia, ou' fazer
fusão com qualquer outra companhia cujos ílns seam no todo ou
em parte semelhantes aos desta companhía ;
i) acceitar em pagamento, total ou parcial, de qualquer propriedado vendida, tr~tnsrel'ida ou de que houver disposto, é comprar ou adquirir 1)01' outra fórma qualquer cpossute acções, titulas,
obrigações ou titulas garantidos de qualquer outra companhia, e,
ao fazer umn distribuição de actívos ou uma distribuição de lucros, distribuir essas acções, titulas, oln'igações ou titulas garantidos pelos sacias da companhia, em especie ;
j) t011.1i11' emprestado ou levantar dinheiro para quaesq uer dos

fins da companhia, e garantir taes dinheiros e respectivos juros,
ou para tal 'fim ou para outro qualquer, hypotheoai-, onerar, graVaI' ou caucionar- a empreza ou qualquer propriedade da companhia, presente ou futura, incluindo seu capi .a.l a chama>, e erear,
cmttür, fazer, 8aCo,1', acceítar e negociar âebenturee perpetuas
ou. reszataveís, debentu1.'es eioctc. letras de .cambío, letras p1'OlU'issorfas ou outras obrigações ou instrumentos negooiavets j
h) remunerar qualquer pessoa on companhia por servIços
prestados em collocar ou auxíhar a collocação ou garantia de collocação ele acções quncsqncr do capital da companhia ou quaesquer
,debenttwes ou outros titulos garantidos da companhia Ou por auxíltar D, organização da. companhia ou ao encaminhamento de seus
negocios, e bom aesím

~.Jllocar. O~l

auxiliar a collocação de quaes-.

quer debeniures ou acçoes cmlttHlo::: por qualquer outra companhia em que a companhia possa. ter interesse, pagar as despezas e gastos do registro e 'formação da companhia ou a isso referentes ou de qualquer companhia em que esta companhia possa ter·
interesses, c pagar a emissão de seu emprestímo ou de seu capitalacções,e, tanto quanto a. lei permíttír, pagar corretagem ou commissão a qualquer pessoa, firma ou companhia como retribuição
de subscrípcão ou promessa de subscripçâo ou por angariar 0\1,
prometter angaríar, absoluta ou condíeíonalmente, subscriptores
absolutos ou condícíonaes de acções quaesquer da companhia;

I) estabelecer e manter ou ajudal' a estabelecer e a manter
associações, instituições, fundos, depositos O clubs destinados a soe-
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correr empregados e ex-empregados da companhia ou os dependentes e par entes desses individuas, dar pensões e subsidíos,
fazer pagamentos de seguros e assígnar e garantir dinheiros para
fins de caridade e beneâcencía ou para qualquer exposição ou firo
ou objecto de utilidade publica de qualquer especíe ;
m) explorar todos ou quaesquer dos fins precedentes como
principaes ou agentes, e por intermedio de deposítaríos, agentes ou
outros, e só ou conjuntamente com qualquer outra companhia, 118soolação. flrm a ou pOSSO:1, isso em qualquer parte do mundo;
n) nomear, opportunamcnte , qualquer pessoa ou pessoas ou
corporacão, ingleza ou estrangeira, procurador ou procuradores da
companhia, com poderes do delegação Ou substabelecimento, c conJarir a esse procurador ou procuradores qualquer dos poderes da
companhia;
o) entrar em qualquer arraujo ou fazer soclcdarle par~ partflha de lucros, umao de mseresses, cooperaçao, nsco conjunto,
concessão reciproca ou outra, com qualquer pessoa ou companhia
quo explorar ou estiver em vias de explorar ou de 130 occupar de
qualquer negocio ou -t1'ansacção que a companhia estiver autorízada,
(1 explorar. ou que se occupar de qualquer negocio ou transacção
sU.$ceptivel do 80i.> de vantagem diNnta ou índírecta para a com-

pan~) dbtOl' a, consütuíçãc, lncorporação ou registro da companhia

110 Brazil e em qualquer outro logar que possa SeI' julgado couvenionte, on íazel-a SOl' reconhecida por' outr-a qualquer fôrma no
Brazil ou em qualquer outra IKtrte e eleger e estabelecer domicilio
e sllbmetter a companhía <.1, jut-ísdtceão dos n-íbunaes de qualquer
paíz, fazer todos os actcs 'o causas para habllttar a companhia a
explorar' 03seus negocios em qualquer parte do mundo em que se
deseje ella estabelecer;
q) requerer ç, qualquer governo, parlamento local ou estrangeiro, Iagfsla.tut-a., Ou outra autoridade qualquer, ou entrar' em
qualquer accôrdo com quaesquer gOYÚ,'110S ou autortda-Ies supremas,
munícípaos, Iocaes ou outras, afim de ::vlquirir ou obter quaesquer
ordens, Ilcenças, leis de parlamentos, direitos, poderes, concessões
c privilegias que poss.un parecer conducentes aos fins da. companhia
ou a qualq tWI' dellcs e possuir e dispor dos mesmos, ou requerer
uma lei ou acto de parlamento ou mandado para a liquidação ou'
rliSdolução da companhia o rcíncorporacão dcseua membros ou para
fazer qualquer modlâcação na ocnsbltuição da companhia;
r) fazel' todos C quaesquor outros actos e cousas incidentes ou
cou,Incentes i:Í obtenção dos fins anteriormente exarados ou de
qualquer dclles, ficando declarado qUJ os fins. especificados nos
differcntc3 parn,gl'aphos desta clausula não serão por forma alguma
Ilmltudos ou restrtngído s 1)01' ínforencía pelos termos de qualquer'
.outro paragrapho da mesma clausula ou pelo nome da companhia. ....
4. A r-esponsabilidade do:'> socíos e limitada.
.
5. O capital da companhta 6 de !2, 50:J.000 (quinhentas mil
Iibras estorlrnas) dívídtdo em 100.000 acções de ~ 5 (cinco libras
esterlinas) cada uma, 36.000 (18,S quaes serão acções proterenolaes
.e 61.003 acçõos ordínarías.
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Nós, as diversas pessoas cujos nomes e endereços se acham
subscníptos, desejamos constituir-nos em uma companhia na
fól'ma do presente memol'anclum de associação, e ooneordamos cm

tomar respectivamente o numero de acções docapital da companhia,

que figura ao lado dos nossos respectivos nomes:

Nomes, endereços o desc rip ç ã o dos aubscrip to res

Pedro de 1Jo110-73, Bonl, Montpal'nasse, Pariz, negociante
Wrn . May-18, Aunstín Priars, Loudon E. C.,' eoliciíor •.. :
'V -. A. Pittman- «Lyncote» Coulsdon, Surrey, capítalista
.
A. G. Dobrantz-s-êê, Waltefield St. Regents Sq. London E.
C., empregado de solicito)'
.
Herbert J. Walls-IS, Seymour Gardens, Cranbrook Park
Ilfrod, Essex, capitalista
.
Príce J. Hellís-s-S, Merthyr-Ferr-ace, 'Ca,stelnau, Barnes S.
"Vj., empregado
,
.
P. B. Potter-18, Amber-ley Grave, Croydon, Surrey, capitalísta
;
,.
0'0

••••• ,

••••••••••••••••••

»
»

,>
»

»

Datado aos 10 dias de abril de 1907.-Testcll1unha das asstgna-

turas supra de Pedro de Mello, "Vm.i:lJay,\V. A. Píttmau c A. G.
Dobrants -Alva.ro J. de Oliveira, Junior - 30, Richimond Garilens,
Shephcrd's Bush, W. Cierk, empregado.
Testemunha das asstgnaturas supra de Hcrbert J. wells c Prfce
J. Hellls e P. B. Potter - A. G. Dobrantz - 22, Wakefleld St. Regent SI}. Londres, "\V. C., empregado dosoUcUOJ',

POI' copia. courormec-- li, F. Barüet, registrador das socieda-

das anonymas.
SeIlo de um shiltil1g gravadc no papel original.
Er:!'kt parto do documento estava sellada com quatro estampílhas ínglezas, valendo collectivarnente quatro shUlings, inutilizad-as com uma ohancella quo c1izia:«Ca.ncellado, 13 de abril do
1907».
Estava uma chaueella com os seguinte, dizeres:
Repartição de Registro do Companhias, aos 1(-$ de abril de
1907.

xcros
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1862 a 190)

Compemhia Límilaclcl.pOi' acções-Regist1·ada 34.201--10 de abril
de 1907
Estt~tUll.tos da

« '-r:b.e lo/.Ia,llúos Marli:.ets e.n d
Slaughterhou.s·e, lhnited»

Fica resolvido o seguinte:
1- PRELIMINARES

1. As disposlções contidas na tabella A do aunexo primeiro da

1'he Companies llcL 1862, conformo se acham emendados pelo
Board of '1~I'(J.de em 1906, não serão applícaveís a. esta companhia,

que 1'0;50r-se-ha pelos sczulntes estatutos, c na confecção destes
artigos as seguintes palwras terão as significações a ellas dadas
respectivamente pelo presente, salvo quando formarem na contextura algo de contradíctorto :
a) «a companhia» significará The 111anàos Jüwliets anel Slattghlel'M
house, limitecl (a Companhia Mercados e Matadouro de Manács,

Iímitada) ;

b) palavras índícando o numero stngulru- somente incluirão
também o numero plural e vloe-versa ;
c) palavras denotando o genero masculino somente inclui rão
igualmente o genero feminino;
.
cl) palavras índícando pessoas somente. incluirão corporações :
c) « consclbo » significará a dtrectoria reunida em assembléa.. ;
() « «Jrectorln » significará os dírectorea da cornpanhía na
oecaslão, quo não. os dn-ectores gerentes ou loeaas nome idos para
agirem no Braz.il c íncluíra directores alternativos nos pontos em
que o texto a' sim o permittlr ;
g) « resolucâo extrordlnarta » significará uma'resolução votada
por malci-ín do nunca menos de tres quartos dos socíos presentes.
pessoalmente ou por procuração. em assemblea geral da companhia ou (conforme exigir a, contextura) dos socios presentes,
pessoalmente ou por procuração e com dírcíto a voto em uma assembléa elos POSSUidOl'OO; de qualquer classe de accõcs da companhia;
h) « mez » signifícar-â um mcz do calendarío ;
i) e escrtptorío » significará o escriptorto regístrado da. compauhia ;
j) « seljo » significará se110 oommum da companhia.
2. Os directores aütxarão desde ji;Í, o se110 da. companhia no
contracto a que se refere o paragrapho (a) da clausula UI do
rnemororuiuow de associação, e porão em vigor o a11udido contracto
com amplos poderes, não obstante para fazerem qualquer modí.
fícação no mesmo, quer antes, quer depois de pol..o em execução ..

°
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lI-CAPITAL
l-ACÇÕES

3. As acções do capital original da companhia poderão ser
dtstríbuídas ou repartidas p01' qualquer outra fórma ás pessoas,
e pelos preços, e mediante os termos e condições que o conselho
opportunamente determinar, sempre, entretanto, de accõrdo com
o disposto no contracto supramencionado ; o conselho poderá fi1zer
arranjos com respeito á eaiíssão de quaesquer acções sobre uma
dift'el'ença, entre os possuidores dessas acções, na ímportancía das'
chamadas a pagar e na época de eífectuar o pagamento das
mesmas.
4. O capital original da companhia Q, 500.000, dividido em
180.000 aeçõos de € 5 cada uma. 36.000 das quaes serão acções
pneferenoíaes e 6!. 000 acções ordmarías.
5. Os lucros da companhia, rcalízados durante o seu anno
ünancetro ou outro período abrangido pelas contas submetti.las á
assembléa geral úl'dinaria em cada anno, hem como quaesquer
lucros trazidos dos annos anteriores, serão applicaveís (na fôrma
das disposições ulteriormente contidas no presente no tocante á
creação de fundos de nrnortízação e de reserva) -em ordem de
prioridade G do modo seguinte: 1'\ no pagamento de um dividendo
preferencial cumutattvo â taxa de 0 % por anno sobre o capital
pago sobre as aeções prefcrenciaes j 2'\ ao pagamento de um dívídendo cumulativo á taxa de 6 % ao anno sobre o capital realizado
sobre as noções ordinarías : 3°, o saldo será applieavel ao pagamenta de um dividendo ulterior sobre o capital realizado sobre
ae aoções preferonctaes e ordínartas, pt:l1"i passH, ou poderá ser le."
vadoâ reserva ou applleado conforme a companhia determinar
em asssembléa geral.
6. No caso da companhia entrar em liquidação, o saldo do
activo da companhia. depoís de P;:1g0S e solvidos os debitas !3
responsabilidades da mesma, será appllcado, em primeiro Iogar,
para reembolsar ,L03 possuidores das aoções preferenciaes (de preferencia aos possuídoree de acções ordinarias) das quantias pagas
ou creditadas como pagas sobre as acções prefercnciaos: serão
applíeadas depois em pagar aos possuidores das acções ordinarias
as quantias pagas ou creditadas como pagas sobre as aeções ordínanas e restante desse saldo será dividido entre os possuidores
das acções preferenciaes e das aeçõos ordtnarlas por meio de rateio
de accôrdo com o numero de acções que cada um possuir respsctí..
vamente em Igualdade de círcumstaneíaa ou seja aeção por acção.
7. O conselho (poderá tanto quanto as Jets opermíttírem) pagar
corretagens, commíssões sobre a collocação de quaesquer acções
da companhia (oxceptuando as acçõ8S oíferectdas ao publico para.
a snbsctípeão, no que diz respeito <t restricção ulteriormente contida no presente) e pod~rá dar á ch~:mada de G~ções P?r ~m~t~l'
e ecnfer'Ir qualquer direito preferencial ou especial (I, distribuição
de aeções pelo preço, nunca inferior ao par, e medw..nte os termos
e condições (si for o caso) e pelo preço (sí houver) 011. pessoa. OH
é

°
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pessoas, incluindo qualquer dírector, e em geral (lo modo que ao
directoria entender; o conselho poderá reservar e destinar acções
por emittir para o fim de tornar effectíva qualquer chamada ou
direito de distribuição.
8. Na tocante a quacsquer dlstr ibuições, a dtrectcría observaI'á o disposto no art. 7° da Lei das Companhias (The Companies
Act.) de 19)0.
s. No caso do acções oãerecídas á aubscr'Ipçào publica, mil
acções serão o numero mínimo da eubscrlpçâo sobre o qual os directoros poderão proceder â distribuição; ücc entendido que este
artigo não sp a1?pHc~râ . a .qualquer Qistrlbuiçã? de acções subsequente <.'1, primeira dtstrlbuicãc de acçoes offerecídas á eubscripção
publica.
10. A quantia a pagar sobre cada acção offerecida tt subscrtpção publica nunca será inferior a 5 °I" do valor nominal da acção ,
11. Si a eonpsnhta oTei-ecer quaesquer de suas acções á
subscrípcão publica, os direetores poderão exer-cer os poderes conferidos á companhia no art. 8° do Tli: Comp{r,nüs, Act-t900, porém
de modo que a com missão, quer paga 'em dinheiro, quer em
aeções, não exceda a 10 % sobre o valor nominal das acções offerecídas em qualquer caso.
12. A dh-ectm-Ia terá. no escrlptorio um registro contendo os
nomes, endereços e profissões de seus díreetores e gerentes o mandará ao registrador das companhias anonymas uma cópia desse
registro e inrormaí-o-ha CJIU rcíerencía a qualquer modificação
que se der na directovía ou gcrencía.
• 13. Si diversas pessoas forem registradas como possuidores oonjuntos de qualquer acção, a responsahilidad.e destas com rosneíto
á, acção será conjunta e individual.
.e
, 14. Os testamenteiros ou cnradores de um sacio Iallecldo, não
sendo este possutdcr conjunto c, no caso do falleeímento de
um possuidor conjunto, o sobrevivente Ou os sobreviventes serão
os-untcos que a companhia reconhecerá como tendo qualquer
direito ás acções registradas em nome de sacio Iallecido, mas
nada. do que aquí S9 contém será. Inter-pretado como desobrigando o espolio do sacio conjunto fallecido de qualquer responsabilidade sobre as acções que possulr conjuutamcnto com outra
qualquer pessoa.
15. A companhia não sera obrigada 'nem forçada do qualquer
modo a reconhecer. mesmo quando tiver noticia, qualquen direito
com 'refereueia a urna aoeãc que não o direito absoluto que a ella
t?m. o possuidor registrado I!.a oceasíão ou outros quaesquer
direitos no caso de transmissão da mesma, conforme fica especificado ultertormente no presente.
16: 03 fundos da companhia .não pc.íeeão se~' gastos na compra
de -suas acçoes ou em empresümo sob garu,ntla das mesmas.
2 -

UHl

CERTIFICADOS DE Acç3ES

17. Cada sacio terá direito, sem despender cousa alzuma a
certificado sella.lo com ·0 sello commum da companhia, espe..
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cíücando as acções que possue e

a quantia que sobre ellas

pa,gou.

18. O certificado de acções registradas em nome de poesuldores

conjuntos s.ül'á entregue ãqucllo possuidor cujo nome fignraI' em
primeiro Ioga.r no registro de socios.
19, Si um CCl'tifica.do ficar gasto ou for destruido ou perdido,
POd81'á ser renovado, mediante paga menta de um shillii1{/ (ou quan-

tia inferior que a companhia determinar), provando, a contanto da
dírectoría, tal estrago, dístruição ou perda, e mediante a índemntzação que a du-ectoria exigir, com ou sem caução.
3 -

CiJAMADAS SOBRE ,.ACÇÕES

20. A dírectoría poderá oppoi-tunameute (respeitados os termos em que houverem sido emittidas quaesquer acções) fazer aos
socíos as chamadas que entender sobre os dinheiros a pagar sobre as
respectivas acções, comtanto que 'Preceda Ç), cada chamada um
aviso de 21 dias, no mlnímo, e que nenhuma chamada exceda, a
uma quarta parte do valor nominal de uma acção, e qUJ não seja
marcado para o respectivo pagamento prazo inferior a dous mezes
da época fixada para o pagamento da ultima chamada, precedente.
Cada sacio devera pagar as chamadas assim feitas e quaesquer
dinheiros pagavcís sobre qualquer acção nos termos da respectiva
distribuição á.s pessoas e nos Iogares o épocas índicados pela díre-

ctoría.

21. Será considerada feita uma chamada logo que 101' approvada
a resolução da dírectocía autorizando essa chamada.
22. Si uma chamada devida sobre uma aeção ou qualquer
dinheiro devido 80b1'0 uma acção, nos termos da respectiva dlstríbuíção, não for pago no dia marcado para o respectivo
pagamento ou antes delle, o possuidor' OlI a pessoa a quem houver

sido dtstribuída essa acção será obrigada, a pagaI' juros sobra essa
chamada ou dinheiro desde esse dií1 até aquelle em que for realiza<lo o luga,mento á taxa de 10% ao anno ou a, taxa inferior que a diro::Tol>Í}. mtabolecer.
23. A dírectorla poderá, si entender, receber de um sacio
que lhe quizer adeantar, todo ou parte do dinheiro a, pagar sobro
qualquer elas aeções que possuir, alem das quantias chamadas na.
occasião, quer como empresümo a restituir ou como adeantamcnto
sobr-e chamada. Esse adeantauicnto fará cessar, c.nquanto durar, tl,
responsabilidade existente sobre as acções em virtude das quaes
foi clle feito. Sobre o dinheiro adeantado por essa fôrma ou sobre
o que opportunamente exceder à importanoia das chamadas então
feitas sobre as acções em virtude das quaes esse adean tamento houver sido feito, a companhia poderá pagar juros li taxa que o sócio quo
pagar essa quantia adeantadamente e tl, dírcctoría convencionarem.
4-TRA:'\SFERENCIA E TRAi'\S~USSÃo DE ACÇÕES

24. A transterencía de qualquer aeção da compauhíi não re~'
presentada por uma cautela ao portador será por escrípto de modo-
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usado vulgarmente c será assígnada pelo transferente e pelo trausferido. Será paga á companhia pelo registro de qualquer transterencia quo a dii~~ctorií1 fixar, não excedendo a 2 shillings e 6_pence.
25. A directoria, poderá, sem motivar sua resolução, reousar-se a registrar /1' transterencía do acções não íntegralizadas feita em ta.VaI' do pessoa que não approvar ou passada por um socío quo.soltôaria ou individualmente, íbl' deverlor Ou
ttvei- responsabilidades a Iiquidar com a companhía, ou a transferencía de acçõos, integralizadas ou não, feita a menores ou
pessoas aüectadas das faculdades mentaes.
26. O instrumento de tranefcrencia ficara depositado na
companhia, acompanhado do certíftcado das seções nel le comprehendídas e mais as provas que a dlrectoria exigir para constatar o
titulo do tr-ansferente, e então, sendo paga a competente taxa, o
transferido (salvo o. direi to da direotoria de recn81.l'l' o rcg istro
conforme ficou dito Muna) sera registrado corno SOCIO por essa
aeção c o instrumento elo trnnsforencía será retido pela, companhia.
A companhia podorã dispensar a exhibíção de qualquer certíficado, si lhe for provado satisfadoriam0nto o respectivo extravio
Ou dcstr-uíção.
27. qualquer pessoa que. em virtude do fallencia de um
soda ou P01' outra fõrma, QUo não por transferencia, ficar com
direito a uma accão, poderá, sujeita (1,OS regulamentos anteriormonte contidos nos presentes, SOl' regístrada como socío ao exhíbír
ceitlflcado da noção e as provas de seu titulo que possam ser
exlgldns pela dh-octorta, ou poder-a, sujeita ~08 refertdos regulamentes, transíeríc os-a acção em logai' de fazer-se. registrar.
Sor1:Í paga, á companhta por qualquer registro a taxa que 11
dírectórta entender, nunca oxcodentr; a dons $chittings e seis
dinheiros.
5-DlREITO DE RETe:'i'ÇÃO

SOBRE AC9õ,~s

28. A companhia terá um dlcclto absoluto de primazia e
retenção sobro todas as acçõos não integralizadas c sobre os
juros c divídcn.los dcclacados Ou a, pagar, relativos as mesmas,
por todas as qucntías que lhe forem devidas (Incluindo chamadas
feitas, mesmo quando a época marca-la pal'D, o respectivo pagamento não tlver ainda chegado) e responsablltdades exlsteates com
a cornpanhta do possuidor rezístrado Ou de quaesquer dos possuíd01.'OS registrados, quer íudivldualmcntc, quer em parüicipacão com
outra qualquer :P8SS0H, ou por- pai-to desse possuidor ou possuidores,
o poderá usar- desse direito de retenção vendendo ou declarando em
commísso todas e quaesquer acções attlngübB por esse direito de
retenção. Fic'1 entenJído que o cornmísso não devera cer lagar
sínão no caso de um debít» ou obrígação cujo valo},'· tiver sido
determínado e que só poderão ser declaradas cahidas em commísso .
tantas acções quantas os balauceadores registrados da companhia
vcnftcarem representar a ímportaucta do debito ou obrigação
pela cotação do mercado do dia.
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COMMISSJ E ABANDONO 'DE ACÇÕES

29. Si qualquer socio deixar de pagar uma. chamada. oli Ui-,:
-nneíro devido nos termos da distribuição de uma acção no dia
marcado para esse pagamento, a directoria poderá em qualquer
tempo, emquanto esses estão por pagar, expedir-lhe um aviso convídando-o a pagal-os com os juros que se possam ter accumulado
sobre os mesmos e quaesquer gastos que a companhia possa haver
·feito em virtude dessa falta de pagamento.
30. O aviso índlcarã uma, outr-a data (nunca ínteríor a sete dias
da expedição do aviso) na qual ou antes da qual esta chamada ou
.outros dinheiros e todos os juros e despezas devidas pala falta de
:;;>agamento devem ser pagas; indicará maí 3 o logar onde deve ser
reíto o pagamento (podendo esse lo,~<1r ser ou o escríptcrlo registrado
da companhia ou outro qualquer lagar em quo se costumam pagar
as chamadas da mesma). O aviso deverá ainda declarar que na falta.
de pagamento na data e no Jogar indicados ou antes dessa data, as
acções sobre as q uaes for feita essa, chamada ücarão sujeitas a eahir
.em commisso.
31. Si não forem cumpridas as requisições desse aviso, na fôrma
acima, a acção.com relação (L qual foi expedído.póde, em qualquer
tempo, subsequcntomente, antes de ser effectuado o pagamento de
todos os dinheiros, juros e dcspezas por ella devidas, ser declarada
cahída em commísso por uma resolução da directoria neste sentido,
32. Qualquer acçào assim declarada cahida em commísso será;
considerada propriedade da companhia e poderá SCl' conservada,
dísti-íbuida de novo, vendida ou alienada de outra rorma como a
dírectoria entender, e em caso de nova distribuição creditada ou
não por quaesquer dinheiros pagos sobre ella pelo primitivo pos'suldor COmo entradas; mas a dírectoria poderã, em qualquer
tempo,antes de haver sido dístrfbutda de novo, vendida ou alienada
por qualquer outra fórma a aeção assim cahída em commísso,
annullar a declaração do commísso da mesma sob as condições que
entender.
33. Qualquer sacio, cujas aeçõos tenham sido declaradas oahidas em cornmísso, será, apezar disso, obrigado a pagar á companhia todas a>; chamadas ou outro) dtnheiros, juros e despezas que
devia sobre essas aeções ao tempo da declaração do comrnísso e
maís os juros sobre 03 mesmos desde a data do commisso até a do
.pagamento á taxa de ~ 10 o ao anuo ou a taxa inferior, que a
-dírectoría fixar.
34. A dírectoría poderá aeceitar o abandono de qualquer
acção como penhor por duvida sobre o estar o possuidor devidamente registrado com referencia á mesma, ou qualquer abandono
gratuito de uma acção integralizada.
Qualq uer acção abandonada por essa fórma poderã ser alienada.
-do mesmo modo que uma aceão em commísso ,
35. No caso de nova diseibuição ou de venda de uma. acção
cabida em comrnísso ou abandono, ou de venda de uma acção, no
exercício do direito de retenção da companhia, umav ceetldão
escrípta e sellada com o 80110 commum da companhia declarando
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que a acção foi devidamente declarada, cahida em commísso, abandonada ou vendida, na forma dos regulamentos da companhia,
será prova sutIiciente dos factos nella exarados para contestar a
quaesquer pessoas reclamando a mesma acção , Será passado titulo
de propriedade Ú pessoa qno a comprar ou a quem for a mesma dísn-íbuida e essa pessoa será registrada pela mesma e ficará então sondo
consíderada possuidora da acção, desobrlgada de chamadas ou outros
d1n;h~iros, tUl'OS e despozas devidas antes dessa compra ou distríbuíção e nao sera obr-Igada a flscalízar o emprego do dinheiro ou
compensação da compra nem sera o seu titulo {~ mesma affeclado
por qualquer írregu'arídade no commísso, abandonoou venda,
J.-CAUTELAi:\ DE ACÇÕKS AO POR'fADOR

36. A du-ectoria poderá emítür, sob o 80110 commum da companhül". cautelas de acçõos ao portador por quaesquer aeções integrar
Iízadas, e todas as acçõos emquanto forem representadas por
cautela serão .n-ansícr íveís pela entrega ela cautela a ellas referentes.
37. Qualqner pessoa que requerer quo se lhe expeça uma cantela de acções pagará na occasíão ele fazer esse pedido, si a díreotoría o exigir, o imposto de sello (si houver) pagável pela mesma)"
ou então, si a companhia houver previamente entrado em arranjos
sobre esse imposto de sello, a quantia (si houver) que a directoria
detet-mínar relatíva á importancia que a companhia dever pagar
por esse arranjo e ainda os emolumentos que a du-ector-ia opportunamente fixar', não excedendo a 1 schilling por cada, soarrarü de
acção, mas a directoria tora. o direito de pagar os direitos de sello
c despesas dos fundos da companhia, si assim o entender.
38. Nos termos do disposto nestes estatutos e no Ccmpanies
Act-1867, o portador de uma cautela de acções será considerado
sacio da companhia para todos os eJfeitos, mas elle não terá o díreito de comparecer ou votar em qualquer assemblea geral, nem
de assígnar requerimento de uma ussembléa geral, nem de tomar
parte na convocação de uma ussembléa sem que tenha depositado
com dons dias livres de antecedencía no escríptorio, registrado
da companlua ou em qualquer banco ou escrlptorío na Inglaterra
ou no ostrangeiro, que os directores estabelecerem, a cautela referente ás acções com que clío pretende votar ou agir,

39. A companhía entregará ao sacio que depositar uma

cautela do acções na fórma acima um certifieado, mencionando o
sou nome e endereço e o numero de aceões represcntadaspela
mesma cautela o o certificado que lhe dará o direito de comparecer.e votar em assernbléa geral com as aceõee nelleespeciílcad·as
do mesmo modo em todcs os sentidos que si elle fosse um sacio re-

gistrado .

. .Contra entrega do certificado a companhia restituir..-lhe-ha a
cautela de acções pela qual houver sido passado esse certíâcado .
.4p, Ninguém terá direito, comoportador de cautela de aceões
a exerc.er quaesquer dos direitos de um sacio (salvo na íõrma ji

acimaestabelecida expressamente com relação a assembléas geraes)
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sem apresentar O$~a cautela de acções e declarar o sou nome,
endereço o occupaçao,
41. A companhia não Sel'[tom-igada por qualquer outro direito
resultante de uma acção representada por cautela de acções, 110m
sel~á de modo algum forçada a reconhecer tal direito, mesmo
quando delle tiver aviso, (J, nã» SOl' um direito absoluto a c'la no
portador da mesma na occasíão .
42. A directoria poder~t providenciar, por meio de coupon« ou
de outro modo. para o pagamento de futuros dividendos sobre
uma acção comprehendida.. em uma cautela do acções, e a entrega
de um coupon sera boa quitação ~t companhia do dividendo por
elle representado.
43. Si qualquer cautela do accões ficar estragada, destruída ou
for perdida, podera ser renovada mediante o pagamento de um
schílling ou quantia menor que a dírcetoría estsbaleccr, ao Bel' produzida a prova, que a dtrectoría julgar satlsfactoria de haver ella
ficado estragada, destruída ou perdida fi do direito da pessoa que
reclama a acção que ella representava, c pagando a tndomuíznção,
com ou sem caução, quo a dírcctorta exigir.
44. Si um portador do cautela de i1CÇÕCS entregai-a para ser
cancellada, juntamente com to-los os cowpone de divídeudos a vencer, cmíttídos com referencia á mesma, e ao mesmo tempo depositar
na companhia um requerimento csortpto, assígnado por cue, nos
termos e com as formalidades do authenticldude extgí.las p81a directoría, pedindo P;W<1 ser regístrado como socío pela acção especificada, na dita cautela de acções, declarando nesse requerimento
o seu nome, endereço o.oocupação. terá 0110 direito a fazer insere"Ver o seu nome como sacio no registro de socíos da companhia
pela aeção espeoiücadc na cautela de acçõcs assim entregue,
8-CONVERSÃO De ACÇÕEj

E:!t-r Ti'I'ULOS

45. A dh'ector'Ia, com a snneção da companhia, outorgada
prévlameute em assemblea geral, pocler{~ couvertci- om titulos
quaesquer aoções integralizadas e podera tam bern, com a mesma
sancção, reconverter eS.30S títulos em acções integraHzada~ de qU11quor denominação.
.
45. Quando houverem sido convertidas quaesqucr acçõcs em
titulas, os dítterentes possuidores desses ütulos poderão dah: em
deante tt'ansfer'Ir os seus respectivos interesses nos mesmos, ou
qualquer parte d'2sse; interesses, da mesma forraa G sujeitos aos
mesmos regulamentos que quaesquer acções do capital da companhia podem ser transferidas ou tanto quanto o permittírem as 011'cumstancías , a díreetorra, entretanto, podera, opportunamente, si
julgar conveniente, estipular a ímportancia mínima dos titulas
transferiveis, o estabelecer que não poderão ser transferidas Íl'a-ccões de ~ 1, podendo não obstante dispensar a observancta dessas
regras em qualquer casa particular, quando assim enteuder,
47. Os titules conferirão aos seus respectivos possutdores os
mesmos direitos ,que seriam conferidos ,por acções 'integralizadas
n~· mesma ímportaneía da classe converhda, lIO capital da. compa-
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nhia, mas de maneira que, salvo o direito de partíclpar nos lucros
da companhia, nenhum desses direitos será conferido por uma
qualquer ímportancía em títulos que, si estivesse representada por
;l1cções da classe convertida, não teriam conferido tal direito.
9-CONSOLIDAÇÃO E SUBDIVISÃO DE ACÇÕES

48. A companhia em assernbléa geral poderá consolidar e subdividir as suas acções ou quaesquer deltas em acções de maior ou
menor valor.
49. A resolução especíal pela qual fol' subdividida uma acção
poderá determinar que, com referencia aos possuidores elas acções
resultantes dessa subdivisão, uma ou mais dessas acçõos tenham a
preferencia sobre outra ou outras no tocante ao capital ou aos
lUC1'OS ou a ambos e que os lucros appltcavcís ao pagamento dliil
dividendos sobro estas scjaru dtvldldos nessa conformidade.
10·-

AUG:I!ENTO

e

RBDUC-;.:Ko DE

CAPITAl,

50. O conselho podorá, com a sancção de uma assembléa
geral da comp mhia opportmamoute, augmcntar o capital da.
companhia, omittindo 110"\-'[1,'> acções.
51. Essàs novas acções terão o valor c serão omíttluas
pelo preço;' nos termos c condições, c com a jircrcrencín ou priorídado quanto a dividendos ou na. distribuição do acervo, ou no
que diz respeito a votos ou a, outra prefe renclà, sobro outras
acções do qualquer classe .l(~ então cmttudas ou não ou com as
estipulações deferlndo-as a quaesquer outras acções quanto a dividendos ou na distribuição doacGrvoquo a companhia em
asscmblea geral determinar, o nos termos dessa determinação ou
na faIta della, o dí sposto nestes estatutos serti, applícavol ao novo
capital do mesmo modo, em todos os sentidos, que ao capital
prímítívo da companhia emíttido como necõos ordium-Ias.
52. A companhia, em virtude de resolução especial, poderá
redueír o seu capital devolvendo-o, caucellaudo aquelto que for
perdido ou não estiver representado por actívo real, reduzindo
a responsabilidade SObl'C as acções, cancellando acções quo não
estiverem tornadas ou que qnacsqucr pessoas não tiverem concordado em tomar, ou por OUÜ'i1 forma (IUe entender conveniente,
e poderã SOl' restituído capital sob a, condição de poder SOl' chamado
de novo ou sob condição qualquet-.
lll-ASSlêMBLEAS Dlê SOCIOS
l-CONVGCA<;"ÃO DE

ASSElIIBLit\.s GERAES

53. A primeira assembléa geral (aasemblua constituinte)
reallzar-se-ha na época e no legar que o conselho detormínar,
dentro dó perio.lo presorlpto pela lei das companhias (ComPa.nies
Aots)•
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54. Rcaüzar-se-hão assembléas geraes . uma. vez Jlor anno,
depois do anno de 1907, no dia e no logar marcadc"s .l)êla"4i-

reataria.

. . .

55. As assernbléas geraes de que tl'at:t o artigo anterior (a não
ser a assembléa constituinte) serão denominadas assembléas geraes ordínartas ou assembléas geraes annuaes ; quaesquer outras
assernbléas serão chamadas assembléas gecaes extraordínarlas.
56. A díreotoría poderá. sempre que ontendei-, convocai' uma
assembléD. geral extraordiuaria .
57. A dlreetorla, á rlxluisição dos possuidores de nunca menos
do um decírno do capital cmíttído da companhia sobre o qual
todas as chamadas ou outros dinheiros então devidos houverem
sido pagas, convocará ímmedíatam-nte uma assembléa geral extraorihnaría e serão observadas nessas assernbléas as seguintes estipulações :
ta', o requer-ímen;o deverá declarar o obiecto da assembléa e
deverá ser- assígnado pelos requerentes o entregue no escríptorío
da companhia, e poderá consistir em varias documentos, da mesma
fõrma assignados respectivamente P01' um ou mais requerentes;
2''', si os directores não fizerem com que a. assernbléa se realize dentro de 21 dias da data em que o requerimento houver sido
entregue na fõrma acima, os requerentes, ou a maioria delles em
valor, poderão convocar elles mesmos a assernbléa j mas qualquer
assembíéa convocada por essa fôrma não se realizará depois de
decorridos tres mezes da data dessa entrega;
3a , si em qualquer dessas assembléas 1'01' votada uma resolução
que careça de confirmação em outra assombléa, os dírectores convocarão ímmedíatament : outra. assembléa geral extraordínarta
para tomar conhecimento da resolução e conârmal-a como resolução especial, si o julgar conveniente; si os directores não convocarem a aesembléa dentro de, sete dias contados da data da primeira resolução, 08 requerentes, ou a maioria delles em valor.
poderão elles mesmos COnVOC1l,l' a assembléa j
41>., qualquer assembléa convocada nos termos deste artigo
pelos requerentes ser{~ convocada do mesmo modo, tanto quanto
possível, pelo qual as assembléas devem ser convocadas pelos dírectores,
58. Será dado aos socíos, do modo ulteriormente mencionado
nos presentes estatutos, ou do modo quea companhia opportunamente determinar em assembléa geral, um aviso de sete dias de
qualquer assembléa geral (não contando quer o dia em que for
feito o aviso, quer o dia da assembléa) especificando o dia, a hora,
e o logar da assembléa mas o não recebimento. desse avio por
qualquer soeío não ínvalidara as resoluções de qualquer assembléa
geral.
59. O aviso convocando uma assernbléa geral ordínaría deverá
declarar a natureza geral de qualquer ne~oclo do que nella se
pretenda tratar, além da declaração do dividendos, eleição de
dírectores e balanceadores juramentados, votação das suas respectivas remunerações e exame das contas apresentadas pela díre-
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etorla e dos balaneeadores juramentados, O aviso convocando uma
assembléa geralextraordinaria devorã declarar a natureza geral
do assumpto do que nella se pretenda tratar.
2 -

FORMALIDADES A OBSERVAR EM ASSEMBLÉAS GERAES

60. 'I'ros sacias presentes, pessoalmente, constituírâo qtto/um
em assembléa geral,
fil. Si dentro de meia hora marcada para a. assombléa não
houver quorwn, a asscmbléa, si convocada a requcrímcnto dos
socíos, será dissolvida. i';m outro qualquer caso ficarü. adíuda para
o dia da semana próxima c para o logar marcados pelo prosidente,
62. Em qualquer assembléa adiada os socíos presentes e com
direito a voto, seja qual for o numero de acçõss que rcprescntell?
terão poderes para deliberar sobre qualquer assumpto que poderia
haver sido dcvítamcnto resolvido na assembléa que ficou adiada.
63. O presidente da. dtrcctoría, ou, na auseneía deste, o presidente interino (si houv ~r) dirigirá como presidente os trabalhos
em todas as assembléas geracs da companhia.
04. Si em qualquer assemblé.c gera.l nem o pro .idcnte nem o
presidente interino e-tíverom presentes, decorridos 15 minutos da
nora marcada para realizar-se a assambloa, ou si nenhum delles
quizer presidir, 0, si nenhum dos du-ectores escolhidos qulzci- presidir, os directores presentes escolherão um dentre ellos para.
preencher as ümcçõos de presidente, c Sinenhum dos dírectores escolhidos aoccítar, os eocíos escolherão dentre si um doilos pcrn exercer
as tuncções de presldente.
65. O presidente poderá, com consentimento da nssombléa,
adiar qualquer assernbléa geral, bem corno mudar o logar em que
dever-ac-ha realtzar 11 rncsma , porém, em qualquer assembléa
adiada não poder-se-há trata,r de out.os negocíos que 1150 aquelles
que ücaram para se 1'08011'01' na nssemblea em que ücon deotdído o
adiamento.
GO. Qualqner questão submettida em aasembléa goraI sor6.
decidida" em primoira tnstancía, por votação symbolica : em caso
de empate o presidente, seja em votação symboítca, seja em escrutinia, terá voto de qualidade, além do vot» ou votos a quo possa ter
direito como aoclo.
67. Em uma a-sembléa gJ1'al qualquer, a n50 ser no caso de
8(\1' pedida. votação por cscrnttnío, uma, declaração do presidente
de quo uma resolução foi votada ou rejcítada, e exarada p:1ra esse
fim no livro de actas du. companhia, e no caso de tra tar-so de uma
resolução demandando maioria, especial, que foi est1 approvada
pela maioria e exigida, sem pr.va do numeco'ou da proporção dos
votos registrados pró ou contra essa resolução, serão provas
suftlcleutes da evidencia do facto.
68. Poderá ser pedido escrutínto por cscrrnto sobre qualquer
questão (que não seja eleição de presidente de uma assem15léa) por
nunca. menos de tres mem bros pessoalmente presentes o com direito
de votar.
&xGIJutivo -

iOO7

Si
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e9. Si for pedido

] - ar

um,

escrutínio, será, este tomado: do. modo; no.

ê . quer imme'diata1uonte', quer em outra occastão, dentro, ds.

l~gdiás' dessa data, conforme o presidente dctel'minara.ntes, de.

terminada a assembléa ; o resultado desse escrutínio será conside-

rado corno resolução da, companhia em assembléa gera.I,na data
em que se realizar o cscrutínío,
70. O pedido ele escrutínio não impedirá a continuação do uma
assembléa para, tratar de qualquer negocio, que não for o que:
motivou o pedido de escruuuío.
3-

VOTOS E:'II ASSEMBLÉA OERAL

71. Salvo quaesquer condições especíaes quanto a votosob as
qW1CS houverem ,sido omíttídas quaesquer aeções, todo o socío terá
UIU voto por acção que possuir em votação por escrutínio, e um só,
voto no caso de votação symbolica.
72. Os votos poderão ser dados pessoalmente ou por proeuração, ou então, por um mandatarío, especialmente autorizado,
para esse üm .
73. Si um sacio sorrrec das faculdades montacs, poderá votar
por seu .tutor cu-ator bonisl ou outro curador legal.
74. Si duas ou mais pessoas tiverem direitos conjuntamente1'3ob1'.8 uma acção, qualquer uma poderá votar com ella em assembléa,pes1'3oalmcnte ou por procurador, como si fôra ella a uníea
-om direito á mesma, ou quando um ou, mais desses possuidores
conjuntos estiverem presentes em qualquer assernbléa geral, pes..
coalmente ou representados »01' procurador, só aquella. dessas,
pessoas assim presentes, cujo nome estiver ínscrípto em primeiro
Iogar.no registro de sacias, com relação â mesma acção,ter('l, o
direito de com ella notar.
75. Nenhum socío tcrà direito de comparecer ou votar, quer
pessoalmente, quer por procurador, em uma assernbléa geral ou. em
um escrutln!o qualquer, Ou exercer qualquer privilegio de sacio
sem que tenham sido.pagas todas as chamadas ou outros dinheiros
devidos e pagaveís sobro qualquer acção que possuir.
76. O instrumente nomeando procurador sera esei-ípto pelo
pcoprío punho do constituinte ou de seu procurador devidamente
autorizado para esse fim, ou si este constituinte fôI' uma sociedade,
seàt sellado com o sello cornmum desta do modo que H, directoría
~pprovar.
.
77. Não serã nomeado procurador quem não Ior sacio da companhia ou com direito a voto por outra qualquer fórma-; fica.
entendido que, no caso de ser uma sociedade a possuidora reg-ia..
tr.ada, de aecões dacompauhía, o procurador poderá, ser qualquer
sootoou funccíonario dessa sociedade, e esse procurador, emquanto
vigorar o seu mandato, será considerado sacio, da.. companhia
com referencía- acmumero de, acções que possui-r sociedade as
quem.elle representa para.todos os fins; excepto para, a trans,ff);r~D:'!'

cía,dessaa.acções.ou-para.passar recibos de. dividendos -que: ,,co:u.he,..
rem ás mesmas aeções.
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78. Oinstrumento nomeando procurador será depositado

'110

escríptorío registrado da companhia ou em outro qualquer escríptocío quo a dircctoria determinar, nunca menos de dous diaaTívreaantes do dÜt.. em que se realizur a assembléa em a qU:11 a pessoa nomeada por este instrumento pretenda, votar.
4 -

ASSE:~!BL8AS DI~ CLASSES DE SOCIOS

79. A directot-la poderá em qualquer tempo convocar uma
assembléa especial dos possuidores do qualquer classe de acções:Q,
nesta nssembléa es .cs possuidores poderão, mcdtants resolução extraordtuar-ta 11011a votada, consentir por parte de todos os accíontstas da classe na emissão ou na croação de qnaesquer accões com
direito.') igu~w.1 t1,QS dos desta. eta~se ou com qualquer prioridade
sobre cllas ou :1<1 desistenc:a de quulquer praferenotá ou príoridade.
OH de qualquer dividendo accumula lo, ou na reduoeão, durante um
per-íodo qualquer on de modo pu-mauente, dos dividendos pagaveís
sobro i.I,S mesmas, ou em quaesquer l1.ltol>a,çães, no direito de voto
que lhes assiste, ou em qualquer projecto tendo por fim ao reducçâo
do capital da, companhia affectando á classe do acoõea ou em qualquer projeeto de liquidação da companhia, para divisão ou apropriação do actí vc por' qualquer outra rorma que não de uccôrdo
com os direitos íegaes do i pos1ltidores. da., acçõos da classe af..
íectada por essa resolução, e essa resolução obrigtu-a a todos 013 poseutdorcs das acções desta classe a.. Ifcctadu .
80. Qualquer' assernbléa : para o fim do artigo precedente será.
convocada e conduzida em todos os respeitos, tanto quanto possível.
do mesmo moela que uma assemblés geral extrnordtnarta da companhia, flcaudo entendido que nenhum sacio, 11 não ser um director
terá direito a delta ter aviso ou a ella assístí» sem que seja. P03:
suidor de acções da. classe que se pretenda affcctar com ares .lução,
e que não sera dado voto algum sem SOl' com acção dessa classe. Q.
que em qualquer assembléa dessa natureza um escrutínio poderã.
ser requerido por escripto por qualquer grupo de teü3 socíos presentes de pessoa ou por procurador o com direito a votar nessa.
a ssembléa, O quon.on em uma dessas assembléas será cousatuído
por tres sacias possuidores de acções dessa classe e pessoalment r
presentes.

IV -

DIRECTüRES

NUi\!Et{.Q E NmIEAçÕES DE DIRECTORES

81. O numero de dírectores nunca será. inferior a dous r- nem

superior a cínco,
82. Os prímeíros directoros serão nomeados pelos SU11SC1.ü:ptD~
res dos presentes estatutos, ou ·maioria destes, por instrumento
escripto e assígnado pelo- mesmos.
83. Cada director terá poderes para nomear (1)' um
ao,t1'o di~ector, ou (:6) qualquer pessoa qualífícada, para.,esse
fim' medlltllfu"rellO!uçao da dírectoría para agir' corno. díre-
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ctbr"'alter-nativo. em seu logai- eruquanto estiver impossibilita.d<r
de 'exercer: as suas íuncções, podendo, a seu crrterío, déstdtutr. essa

dírector alternajivo ; o dircctor, alternativo assim nomeado' Cá

exeepçãodo que se refere á retclbnição) ficará sujeito a todos os

respttos aos termos e contljç::Jes existentes com referencía aos

outros dírectores da companhia, c o director alternativo emquante
íunecionar exercera e fará todas as filUCÇÕCS I poderes e attribuíções
do dírector que representar.
84. QuaIquer instrumento de nomeação de um dírector alternativo (temporarlo) será, tanto quanto as circumstanctas o permít-

tirem, da torrna e para os fins seguintes:

« TIIB ilIANÁOS MARRETS AND SIJAUGllTERHOUSE, LIMil'ED »
«Eu ... , dírector da The Mandos ]la1'hets and Slaughtel'house,
limited, na. conformidade do disposto no art. 83 dos estatutos da
companhia, 1)010 presente instrumente nomeio e constituo .. ,
de ... para preencher as íuncções de dírector temporarío em meu
lagar e emquanto estiver ímposibilitado de o fazer, podendo
exercer c cumprir todos os meus deveres de director da comnanhia ,

~

Em testemunho do que,

10 ... »

nl'1110

o presente neste.,. dia de.. _

85. 03 du-ectorcs retantcs, 0\1 o director, si ícr um só, p:.Hlerão
agtr, não obstante quaosquer vagas 1}":1. dlrectoría , Fica entendido
que, si' o numero de dírectores for inferior ao mínim a prescr-ípso,
os directores restantes-nome-n-ão tmmedtatamente um drrector ou
directores addtctonacs pira perfazer esse mínimo, ou con vocarão
uma. assembléa geral da conipannte para o fim de ser fcita essa
nomeação.
86, Os dívectores terão poderes pn-a, em qualquer tempo o
oppcrtunamente, nomear qu üqU01' outra pessoa dlrector.quer 0<1.1'<1
preencher uma vaca casual, quer par.i direetor addicional, de rucdo,
porém, que o numero total dos du-ectores não exceda em tempo
algum
maximo estabclccído aeima ; mas qualquer dlrector
nomeado 1101' CSS1. fõ :'JUi1 excrcerã eSS:1s Iuncções somente i;1,t'j a
seguinte ássembíéa gera.l ordtnaría 0.8, companhia quando 03 dtreetores se retirarem e POdOl'Ú então soe rcateito.
87. Nenhuma P8SS0[\" salvo o clirector retirante, SCl'I.L eleita
dtrecter (excepto como primeiro du-ector ou director nomeado
pela directoría) som qno tenha sido deposítado no cscrtptono
registrado da companhia, com quatro dias livres no mínímo c 21 no
maxírno de antecedencia, um aviso escrípto no escnptorío registrado da. companhia ou em sua. séde em Pa..riz da intenção de
propol-a juntamente com um aviso cscrípto desta,sua acquíescencía
em ser eleita.

°

2 -

Rm..rU"i'\EH.AQÃO DE DUtBül'ORES

88. Será paga aosdtrcctores dos cofres da companhia. a titulo
de remuneração de serviços por elles prestados durante cada anuo,

acres
a quantia fixa de
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e 250. para o presidente e e 200
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o; cada um dos

outros direotores. Essa remuneração será considerada vencendo-se
dedi~-in

diem -e os dírectores poderão sacal-a por mez ou por

outra forma que decidirem. Tarnbem serão pafF"':l aos di1:ector~ as
despesas de viagens que fizerem para roumoes da dlrectorla e

outras.

3-

QUALIFICAÇÃO 'DE DIRECTORES

89. A qualificação de uru director sent o 'Possuir este 50
acçõos, preferencíaes ou ordlnarias, ou 'Parte preíercneíaca e parto
ordínarías.
4-

PODERES

DOS DIRECTOl\,ES

90. O negocio da companhia scra dirigido pelo conselho. ,~st(r
conselho exercera todos os poderes da companhía, Ilcundo, todavia.,
sujeito ás disposições de quaesquer leis do parlamento ou disposições dos presente'; estatutos e as disposições (quoinão forem C~H1·
trarias ás referidas do parlamento ou destes estatuto-) que a .oompanhía estabelecer em assembléa geral; porém regulamento al-gum feito pela compauhia e.n assembléa geral pt);lel'á ínvaüdar'
qualquer acto anterior do conselho que ,m'ia vauuo si e-se regulamanto não houvera sido foito. Sem restrlngh- a generalidade desse :
poderes, o cO]1."lel110 diroctor poder.t pratiezu- os seguintes actos :
0;) estabelecer conselhos Iocaes, commíssões dirigentes e con-:
sulttvas locaes, ou agencias 10C[M~S no _Reino Unido, na França, no
Brazil ou alhures, o nomear qualquer um' ou ma!s dentro elles Ou
qualquer outra pessoa ou pessoas para serem membros dOjtes (sem
carDC'OI' serem dírectores da companhia) com os poderes e autorí.dados. 8011 os regulamentes pelo prazo e_Coma remuneração que entender e poderá opportunamente revogar essas nomeações;
b) nomear oppornnameute qualquer um ou mais dentre ellea
para director gerente ou directores gerentes, nas condições,
quanto á remuneração, e com os poderes e autoridades, o pelo
prazo que entender, podendo revogar essas nomeações;, .
c) nomear, destituir e determinar as atti'ibniç30s dos gerentes,
superintendentes, agente r espoc'aes, seoretaríos eoueuore, ongenheíros, banq ueíros o empregados e criados da com nanhia ;
d)' fixara remuneração a pagar, na confortuidade dos iteras a,
b ou C deste artigo dOJ presentes esta tu tos, total ou parcial mediante
commíssão ou porcentagem sobro os lucros brutos ou Iíqúídos da
companhia em geral, ou de qunlqusr düparhmento ou snccursal
ou especial, (lo seu negocio ou lucro bruto ou liquido em qualquer
transaeção especial;
e) nomear qualquer pessoa ou pe.soas depositai-los em :u,omo
da cornpanhía de-qualquer propriedade pertencente á companhia
ou no qual este)t eüa interessada, ou para qualquer outro fim, c
, passac Ú' lavrar todos c quaesquer actos e COUS(l,S que possam ser
exigidos com referencía a -este deposito;
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t') nomear para;passarq.ualquer procuração ou- trat~r'de
quafquer_negocio: no ,estrangeIro qualquer pessoa ou 'pessoas,
procurador-ou procuradores da, dírectoria com os pOdel'C3(1ue
entendeI" inclusive o de comparecer perante todas .as autoridades
competentes o de fazer. as declarações necessarlas, de modo que.as
operações da companhia BC possam effeetuar com 'validados .no
estrangeíro ;
g) erear c cmíttír debentwree do valor, vencendo os juros e
resgataveis e garantidos do modo que a dírectorla decidir, c, em
geral, tomar emprestado ou levantar qualquer quantia ou quantias
de dinheiro mediante as garantias ou S8m garantia. c mediante 03
tel'D10S quanto a juras on outros que a directoria entender, e para
o fim de garantir taes empresürnos e respectivos juros, ou para
qualquer outro fim, crear, emittir, fazer e dar respectivamente
qualquer ou quaesquor debentwres l'e;3gat:l,Vei:~ ou perpétuos ou
debeniuree-etock ou qualquer hypotheca ou gravamo sobre a emproZ1t ou sobre parte dos bens presentes ou futuros ou SObl'O o
capital a realizar da companhia; poderão SOl' onerados quaesquer
deôentures, debenturee-stock e outras obrigações de modo quevconsütuam onus ou possam gravar toda. ou qualquer parte .dos bens
da companhía. seus negocias ou capital por chamar, presentcvon
futuro, podendo também ser transferíveis sem quaesquer eqüidades
entre a companhia {t, pessoa para quem forem eJIes emitüdos ;
. A) far,el', saear, acceltrr, endossar e negocíar, respectívamente, notas promíssorías, leUras, chejues ou outros ínstriimentos
negociaveís pela companhia ou por parte da mesma, fleando en.tendído que essas notas promissorias, letras, cheques ou outros
.qlHtGsquer instrumentos negociaveís sacados, feitos ou aecoítos,
serão assignados pela pessoa ou pessoas que a du-eotoria nomear

.para ta! fim ;

i) empregar ou emprestar os fundos da companhia que não
forem preeísos pa,ra emprego ímmedíato nas obrigações quo emtenderem (que não sejam acções da, companhia) e opportunamente
alterar esses empregos de fundos;
j) conceder a qualquer dn-ector que tiver de h' ao estrangeil'o
ou de prestar qualquer outro serviço extraordínarlo, (I, rcmuneração especial, incluindo despezas de manutenção e de viagem,
pelos serviços que esse prestar, a inteiro críterío da comp(tnhia j
,
h) .comprar, arrendar ou adquh-ír ele qualquer' outra, rorma,
POSSUiI> e explorar quaíquer- propríedade em qualquer parte do
mundo e promover ou auxiliar [l, promoção ou formação de outras
companhias para comprarem, arrendarem ou negociarem com essaspropríedades e appüear qualquer dos fundos da companhia
para.esse fim, e subscrever acções e outras obrigações dessas companhias ;
l) executar' em favor de qualquer dírector ou de qualquer outra
pessoa que assumir ou estiver para assumir urna responsabíhdade
pessoal-qualquer por parte ,da companhia ou em beneficio da
mesma"ashy:pothecas ouonus sobre a empresa ou sobre toda.ou
:parte das propriedades presentes Ou futuras ou. sobre ocapítala
reaIízar da companhia, conforme entenderem os. dtrectores. e essas
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hypothecas ou gravames poderão conter o direito ele venda.vou
outros poderes, contractos e condíções que possam ser combinados;
'in) vender, alugar, trocar ou dispor por qualquer outra fór:ma
absoluta ou condicionalmente de todos ou parte dos bens, prívtlegíos o emprezas da companhia I nos termos e condições e pelo preço
que erttender, 'ficando entendido que toda. a empresa da. companhia
não ser{~ vendida sem a. sancção prévia da assembléa geral da companhia;
n) aüíxar o so110 commum da companhia em qualquer documento,
ficando entendido que esse documento deve ser tambem assígnadc
por deus directores, no mínimo, e contra-assignado pelo seoretarto
ou por qualquer outro funccionario nomeado para esse fim pela
dírectoría ;
o) exercer os poderes do The Compantes Seole Act, 1864, poderes
esses que são conferidos á companhia pelo presente;
p) Iazer todos os actos c cousa- que forem necessarlos incidentes ou conducentes á. obtenção dos fins a quo se refere o me:momnd'wn da associação, ou ao exercido ou execução dos poderes
c deveres estipulados nos presentes .cstatutos.
5 -

AO'l'OS DA DIRECTORIA

01. 1\ dírectonr poder-se-na reunir para tratar de negocias
no lagar (quer na In~latcrl'a, na. Fl'ançí.t ou no cstrangeíro) qUQ
entender, adiar e regutai- de outro qualquer- modo as suas assembléas c derer-mtnar o qtwrwn necessarto para tl'<),tar do nogocíos.
Emquanto não houver nova determinação, o qHOrgm compor-se-há
de tres directores.
92. O presidente ou qualquer dírector poderá convocar em
qualquer tempo uma assembléa da dírectoría ,
93. As questões que surgirem em uma assembléa qualquer
serão decididas por maioria de votos 0, em caso de empate, o presídente tel'{~ um segundo voto ou voto de qualidade .
94. A directorla poderá elege!' um presidente e um presidente
interino para as suas assembléas o determinar o prazo durante o
qual deverão exercer esse cargo; si, porém, em qualquer assem-bléa um e outro não esttvorem presentes na, hora marcada para a
realização da mesma, os dírectores presentes escolherão um dentre
elles para presidir a assembléa ,
95. A dírectoria poderá delegar qualquer dos seus poderes a
oomrníssões compostas do membro ou membros da dírectoría que
entenderem, e poderão igualmente delegar ao director-gcrente ou
aos-dírectores ou a qualquerv pessoa nomeada para agir comogerente, superintendente ou agente especial da companhia aquelles
poderes seus .que acharsm necessarlo ou conveniente delegar para
rthcilitar a marcha dos negocias ordinarios ou de qualquer negocio
"ü:fficial ela companhia que possa ser confiado ou entregue .a esss
-direetor-gerente, gerentes, superintendente ou agente especial;
~a'\directoria poderá revogar essa delegação. Qualquer commíssão ,
-direotor-gereute, gerentes, .superíntendente 'OU agente especial, ·que
estiver revesttdodesses 1)O(101'OS ou delegações.exercera os .mesmos,
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do accôrdo com quaesquer regulamentos impostos pela dírectorfa:
A direetorla poderá, quando outorgar- eSSC8 poderes ou delegações,

dar po leres para substabe'ecer.
DJ. As a,.sombíeas e resoluções do quaesquer dessas commtssões constituídas pOI' dous ou mais membros serão regidas

p0,l~s

disposições contidas 110$ presentes estatutos. regulamentando as
assambléas c netos da dlreetorta, tanto quanto estas lhes possam
SCI' appttcavets : taes disposíeões não poderão ser revogadas pelos
regulamentos fAtos pela directoría, na fôrma do artigo 1)1'0.,.
cedente.
07'. Todos os actos praücados por uma, ass -mbléa da dírcctoría,
ou POJ.' urna commi-sâo da mesma, ou por qualquer pessoa que
estiver agindo como díi-ector, serão tão válidos, não obstante haver-se descoberto postcríormenteiqno houve vicio na nomeação
desse director ou dessas pessoas agindo na Jcrma supl'a,qn.anto si
taes pessoas houvessem sido devídarnente nomeadas e qualificadas
como dírectorcs.

P8. A dírectoría mandara Iavrnr actas, em livros espeeíaes,

de todas as resoluções o actos das assembléas g01'8,eS da dírectoría
ou d11S conmt.sõcs da directoríu, e essas aetas ·si foz-em assignadas
por qualquer pessoa que exerceu as fuucções de presidente da
assembléa a qual 038.\8 actas se referem ou em a qual :pjr;.1mas actas
Il Ias, serão consideradas como provas evidentes o concludentes dos
factos que nellas estiverem relatados.
G-

DESQUALIFlCAOX.O DE DntECTORES

09. Per.lerã o cargo o dírector :
a) quo dentro de dous mexes dVJ data da. sua. nomeação não obtiver a sua quulíücacê;o ou quo, depois de expirado esse prezo.deixar
em qualquer tempo (1;) possuir a qualificação. A pessoa que deixar o
cargo por força desta sub-clausula não poderá. SOl' de novo nomeada
dlrcctor da eompanhla ernquanto não obtiver qualificação;
b) que perder o uso da razão! ficar fallido ou fizer composíeão
com seus credores ;
c) que mandar a sua demissão 1)01' escrípto d lrectoria esi
não reüral-a dentro do um mez ou si antes disso for ella acceíta
pela dil'ectoria ;
d) que fie ausentar das reuniões da dírectoz-ia durante seis
mezes do oalendario sem licença da mesma.
100. Nenhum director fioarãImpossibllitado , pOI' exercer esse
cargo. de contractar com a ccmpanhía, bem como não serão nullos
O~ contractos ou arranjos que clíe fizer pela companhia ou por
parte da mesma com outra companhia ou sociedade da qual for
socío ou de qualquer sorte interessado; além disso, o dlreetor
que contractar ou que fUI' socío ou íntoressado, na fôrma
suprameneíonada, não ficará obrigado a dar contas a esta com..
panhía dos lucros que teve com esse contracto ou arranjo pelo
simples íaeto de ser directorda companhia ou em consequoncía da
relação flduciarta dahí resultante. Esse dírector, porém, não poderá votar com respeito a esse contracto ou arranjo e a natureza
ã
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de interesso que tom no negocio deve ser por alie decl irada na

assembléa 'da du-ectot-ia em a qual o contracto for ou' houver de
ser resol VHo,.si ,já então estiver e llo ínteressado no negocio•. caso
ainda não 'estoja, na primeira assembléa da dtreetona; depois de
haver üca-lo Intct-easado no negocío, sendo (1U8 essa prohíbíção de
votar poderá em qualquer tempo ser attenuada ou mesmo suspensa
1>~.lacompanhi(); em assembtéa geral, e tal prohlbição não se aIJ~
v.heará aos co-rtractoi a-que ullude o art. 2 dos presentes estatutos ou a quaesquer modificações ou alterações nos mesmos ou
ainda a outros assumptos resultantes .dellcs, Qualquer diractor
l)odemi (l,gip por si ou por firma sua, prestando serviços peoôssíonacs
á-'companbLI, e clte ou fi, 8tH), firma fará juza. remunerações por
s(:l'viçôs profissíonaes OJ!UO ~.ii não fosse dírect n-, Um dírector desta
companhia. pede!';\, acceítar o cargo de directoi- de qualquer companhia' promovida. por esta ou 0111 a qual estiver clla. interessada
e podorã subscrever. g'<11'<1ntir a, subscrioção ou adquírh-, por
qualquer O~ltl'o, forma, acçõ::s dessa compauhía c não Súl>J.. de modo
algum responsável pelos lucros ou proventos asslm obtidos;
do mesmo mo to qualquer yessoa ou dlrector do umavcompanhía interessada na pJ.>omoç;t,o desta, companhia ou interes-aría
nesta eompanhía p )cLol'á S3i' dírector deHtl, e poderá u Iqulrh- um
Interesso ne:ul. comp mtua e não .<;crú 1'o:;'::)Ol1s;:\.\'ol 1))1' quaesquer
lucros ou proventos obtidos com isso.
7 -

RETIRADA E 1\IUDAl'\1)A DE DIRECTORES

IOI. Na, asscmbléa geral ordinaría do auno de 1013, c de seis
em seis annos, a contar dessa data, todos osclieoctorcs doixarão os
seus cargos, sondo, }').)l'ém l elegiveis 0111 reeleição.
10lL A companhia. em assembléa geral em quo se r3tiral'em
quaêsqucr dü>ectoros, deverá salvo qualquer resolução reduzindo o
numero deato', preencher as vagas nomeando igurtl nnmerodc

pessoas,

103. Si em qualquer assembléa em quo s) deva eleger d.lreetores, as vagas ele quaesquer directores retirantes não jor.an pre~
enchidas, então (salvo qualquer resolução reduzindo o numero do
dírectorcs) cs directores retíruntos, ou aquelíos cujos Jogares não
houverem sido preonchídos c quizerem continuar a agir, serão
conaíderados reeleitos.
101. A companhia em assembléa goraI poderã, mediante resolução cxtruordínerta, destituir qualquer director antes de terminar
o seu mandato, o podcrü, mediante resolução ordtnaría, nomear
out,r'a peS30i1 em seu lagar. A pessoa assim nomeada exercerá- o
cargo somente durante o tempo pelo qual o director em cujo jogar
foi ell a nomeada o havorla exercido, si não tivesse sido destituído,
mas esta disposição não impedil-o-ha de SOl' reeleito.
8 -

lJ:\DE~NIZA.ÇÃO AOS DIREú-rORES, ETC.

10:5, Todo o director, funcctonarto ou criado da comp mlría,
serã índemnízado pelos cofre..3 desta do todos os gastos, onus, dos····
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pezus, prejuízos e responsabíltdades em que houver incorrido .ao
tratar de negocio da comoannía ou no cumprimento de seus-deve1'00; e nenhum dírector, sacio ou funccionario da companhia; será
responsável pelos actos Ou omissões de qualquer outro dírector ou
funcctonarío, ou por motivo de haver contra-assígnado qualquer
recibo de dinheiro não recebldo por elle pessoalmente ou POl'
qualquer prejuízo devido a vicio de titulo de qualquer propriedade adquirida pela companhia, ou por.causa, da tnsurâcíencíade
qualquer garantia em ou sobre a qual houverem sido empregados
dinheiros da companhía., ou por qualquer prejulzo occaeíonado
por qualquer banqueiro, corretor ou outro agente, ou por .qualquer
motivo que não o de seus aotos e faltas voluntarías. Nenhum
dírector, funccíonarto ou criado da companhia será pessoalmente
responsavel por qualquer declaração demonstrativa, folha de balanço, conta, documento ou instrumento qualquer, sínão quando eonhecer pessoalmente dos erros contidos nos mesmos; não será igualmente responsável por qualquer erro referente já á amplitude
dos poderes da companhia, já â dos poderes da directoría ou de
qualquer duector j seré somente respcnsavel pelos actos que
praticar pessoalmente ou nos quaes tiver copaa-tícípação e tsómente no caso de ma conducta ou ma administração sua.

v -- CO)iTAS E DIVIDENDOS
1 - CONTAS

10G. 0$ du ectores útrão eserrpturar a receita e despesa da
companhia o o seu actívc c passivo.
107. Os Iivroa da contabilidade serão escrípturados no eseríntorio regtstendo da companhia ou 0111 qualquer outro Iogar ou logaros que a du-ectoría determinar. Salvo autorização da directorta
ou da assembléa ger-al, nenhum sacio terá o díreíto de (allegando
essa qualidade) examinar- livro; e documentos ela companhia" a não
ser os registros de s.cíos e etc hypothecas,
103. Na assembléa geral ordínarta annual (depois de 1907) a
dírectoria submetterâ aos sacias um balanço fechado até a data
mais 'recente possível e verificado, conforme o disposto acima,
acompanhado de um relatorío cLt dírectoria versando sobre as
transeccões da oompauhia durante o período abrangido por essas
contas. Será entregue ou mandada pelo correio uma cópia ímpressa do relataria acompanhada da folha de balanço o da exposição demonstrativa das contas ao endereço regístradoide cada
sccío, sete <1ias,no mínimo, antes de se realizar aassembléa
'geral.
2 -

VERIFICAÇÃO DE CONTAS

109~, Uma vez por anuo, no mínímo, depois de 1907, as contas
da,c?mpanhia serão examinadas, e a exactídãu do balanço attestada por um -ou mais balanceadores juramentados.
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110. A companhiavem cada assembléa geral ol'dinaria, depois
da assembléa constituinte, nomeará, um balanceador ou balauceadores para exercerem esse cargo até a assembléa geral ordinaria
seguinte.e serão obsecvadas as seguintes disposições:
Ie, si em assembléa geral ordinária não foram nomeados
balanccadores juramentados, a Junta Commercial (Boa?'d of 'l"r'ade)
poderá, a pedido de qualquer sacio da companhia, nomear um
belanceador JUI'a~entado da, companhia para o anno corrente e
fixar a, remuueraçao que a companhia lhe deverá. pagal' 1)01' seus
serviços ;
2°, um dírector ou juncclonai-to da companhia 'não poderá
ser nomeado balanceador [uramcntado da companhia;
80, os prímeíros balanceadores juramentados serão nomeados
pelos dírectorcs antes da asscmbléa constltuinte, c si for~m ~o
meados por essa fôrma, deverão occupar os cargos até a prImem.a
assembléa geral annual, a menos que sejam prévíamente destituiclos 1)01' uma resolução dos acclonistas em assembléa geral, caso
este em quo os accio.iístas nessa assembléa poderão nomear balanceadores jurarnen íados ;
4°, os dírectoros poderão preencher «nalquor vaga easual do
cargo de balanceador juramentado, mas emquanto existir essa
vaga o balanceador juramentado ou os balaneeadores juramentados
sobreviventes ou que continuarem (sl houver) poderão agir;
5°, a remuneração dos baraucea.tores juramentados será f~'(ada
pela companhia em assembléa geral, excepto a rem une' açao de
quaesqucr balanceadorea juramentados nomeados antes da as-embléa constituinte para preencherem qualquer vaga casual que
poderá, Bel' fixada pelos directores ;
6°, cada balaneeador juramentado tel'(~ direito de examinar em
qualquer tempo os Jlvros, contas o talões da eomnanhía e terá, direito de requisitar dos directores c fllnccion::trios"" da eompanliia as
informações c explicações que possam ser necossartas para o cumprimentados deveres de balanceadores juramentados, e os vbalancoadores juramentados assignarão um cortífícado no fecho do
balanço, declarando si todos os requisitos de balanccador juramentado foram observados ou não, e farão um relatorro aa,s sacias
sobre as contas examinada..s por clles e sobre cada balanço
submettido i.Í, cornpauhía em assernbléa geral durante o tempo em
que exerceram os seus cargos"; em cada um desses relatorias declararão si em sua opinião o balanço, a que se refere o relatorio,
estã devidamente feIto, mostrando assim fiel .e correctamente o
estado do s negocios da, companhia tal qual consta dos livros-da,
companhia; esse rclatorío será lido perante a companhia em
assem bléa geral.
111. Todas as contas da dírectorla, uma vez verifteadns pelos
.balanceadores eapprovadas em assembléa geral, serão concludentes,
excepto com referencia a qualquer erro que nellas sodescobrír
dentro de tres mezes decorridos depois dessa approvacão. Si se desc?brir qualquererro nesse pertodo;u conta/será emeudadaiIl:lme~
dlatamente, tornando-se então concludente.

IMO
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FUNDO DE RESERY Á

112. A dtrectoriá, antes de recommondar- qualquer divldeudo,
devera rctírar annualmento dos lucros Iíquidos da companhía a
quantia tie.g 4000 para. coustítuír fundo de amortização para'rês~
gatar o capital-acções, c deverá opportunamentc empregar as, diversas quantias que constituírem o fundo de amorüzação 1U1,8
obrigações (quo não sejam acções da companhia) quo entender, ü

poderá transfem- e variar cs.es cmprezos opportnnamente. A

renda resultante desses empregos do capital e quo constituir o
fundo de amortização na occaslão, será incorporada ao mesmo capital e farà parto do fundo de amol'tjzuçâ.o ; c o Iunlo de amortização e as obrtguçõos que na occasião constituirem o mesmo serão
conslderados como apropriados especialmente para o resgato, em
primeiro lagar, do capital pago sobre as acções prcferencíaes, c em
segundo Iogarvdo capital pago sobro as acções ordinru-Ias, c parto
alguma do fundo de amortização poderá ser empregada nos ne.gocíos da compauhía.flcando, porém, guardada. scpar-adamento dos
outros actívos da" comnanhta.

113. A direetoria "poderá, também antes do rocornmendar um
dividendo, reservar d03 aettvos da companhia outras quaesquer
quantias, si houver', que cnteudor-, ,para constituir um fundo do reserva ou fundo de depreolação, e poderá, sem levar as Ines mas á
reserva, guardai-as, bem como quausqucr lucros que não acharem
convenionte divídir,
4-

DIVIDENDO,S

114. A companhíu, em assembléo. geral, podera declarar um
dividendo [l~ pa.gar <10S SOOi08, do accôrdo com os seus direitos e
proporções nos lucros, porém não S81'á declarado dividendo algum
maíor do que o rccommendado pela dh-ectoría, Poderu SCl' distr-lbuído um dlvkleudo entre os socios, em acçõos, titulas, obrigações,
âeõevsuroe ou outros titulas garantidos quaesquer dê qualquer
outra companhia..
115. ND, conformidade dos direitos das noções preferencíaes
anteriormente específlcados nos presentes estatutos, e d03 dequaa-quer nO\'[I,:3 acções que de futuro possam SOl' cmíttidas em condtções especiaes, os 1ucros da companhia a dtstribulr, como dívídondo
ou boníflcução, serão repartidos entre os socíos proporcionalmente
ao numero de acções que possuírem c ás quantias pagas ou creditadas como pn.gas sobre as acções resoectívamense.
I [6. Quando IHL opinião da dtrector.a.a posição da companhia
o permittlr, poderão SOl' pagos dividendos intormediarios.aos sacias po'r cont., do dividendo <.1, po.gar no anno então corrente, . '
117. A dírectoria poderá deduzir dos dividendos ou .juros n,
pagar a um socío qualquer todas as quantias queeUé dever
á companhia 1~01'eonta de chamadas ou POl', outra Causa qualquer.
118. Todos os dividendos e juros. perteneerão-e serão pagos
(sujeitos ao direito de retenção) aos socíos que estiverem no regís-
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tro na data em que esse dividendo for declarado, ou na data em
que esse juro for pagável respectivamente, não obstante qualquer
transferencia ou transmissão de aeções, subsequente,
119. ,Si diversas pessoas forem registradas como possuidores
conjunctos de uma acção, qualquer uma dessas "pessoas poderá.
passar recíbos validos por todos os dividendos e juros pagos com
rcfcrencía a esta.
120. A companhia não pagará juros sobro os seus dividendos.
VI-AVISO)

121. Poderá. ser dado um aviso pela companhia a um sacioqualquer.pessoalmente ou remettendo pelo correio em carta sellada
dirigida a esse sacio para o seu endereço rezístrado ,
122. Um socío residindo fora do Reino-Unido ou do continente
da Europa poderá dar um endereço no Reíno-Unido ou em qualquer ponto do continente da Europa, e todos os avisos que Ihe
forem feitos para esse endereço serão considerad.. . s como devidamente feitos. Si olle não deixar eso endereço, o escrlptorlo registrado da companhia sera considerado seu endereço para a expedíção de avisos, e qualquer aviso collocado no quadro de avisos:
do escríptorío registrado será considerado como havendo sido feito
no dla em que foi alll ccllocado ,
123. Todos os avisos, que devam ser distnbuldoa aos sacias de
uma acç'ío a que diversos tenham direito, serão dados á pessoa
que flgurar, em primeiro Iozar, na registre dos socts e um aviso
dado 1JOi> essa forrou, SJl'á oonstdcr.idc aviso bast inte a tolos os
possuidores dessa acçã».

12L Qualquer tostamcntetri.

posítario, fal lhlo

011

alteado!', commlsscrío '0:1 de-

em Iíquídaoão, sont absolutamente responsa-

vol por qualq uer aviso p xüdo na. fôrma acima, si for mandado
l'o,~,dstl'a·lo desse sacio, não o:Jstanb a
comjunhta te!' tido aviso da morte, loucura, fallencia ou íncapacidado desse soclo ,
12"), Todos o; avisos serão considerados feitos aos possuidores
do xcorrante de acções, si eILes tlVCl'(}TU sido avisados por anuuncíos
Insertos duas vezes em jOl'U<WS díaríos de Londres e de Pat-Iz c a
compnnuia não ecnt obrIgada u dar aviso por outra ror-ma aos
possutdores (18 warrants de acçõos.
para o ultimo endereço

Vll -

LIQUIDAÇÃO

120. N,~ liquidação da companbía (voluntat-la, sob fiscalização,
ou forçada) o ltqnldante po.lcra, com a autortzacào conferida poruma resolução oxtraordinarla, repartir entre os contríbuíntos,
em especle, todo ou parte do acervo da companhia o poderá, com
igual sancção, confiar qualquer parte do acervo da. companhia a.
fldei-commíssario, nos termos que o liquidante, de aceôr.Io com tal
s.mcção, achar conveniente aos interesses da companhia. Essa,
divisão ou apropriação poderá SOl' feita de modo dtvorso daqueU
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a quc't.eemdi't'oito legal e certo os ecnmbutntss..e particularmente
uma; classe qualquer püder6, ter ar preterencía ou direitos especlaes
ou poderá ser exelutdu por completo ou em. parto; pore.n no caso
de' uma divisão- qualquer que não fOI' feita. de accôrdo com os
direitos legaes dos' oont-íbumtos ou com qualquer projecto que
eíles' tenham sancc~omt'do:e seja obrígatoría na forma prescrípta
no art. 79 dos presentes estatutos, qualquer contribuinte que sejulgar prejudicado par clla terá o direito de discordar c rei vindicar
seu direito, 00;110 si tal determíuação fOSS3 uma resolução especial
votada, por força do art. Iôl do Com.paowee Act. 1862.
Numas, endc rc cos o dcsc rip cãc dos s ubs orí p bo res

Pedro de Mello. 73, Boulevard Montparnasse, Puriz, nego,'
ciWl1te'.

wm. Ma.y. 18' Austiu Fr-íars, Londres E. C., solicito)".
'N. A. Pitl.mn.n..« Lyncote » Coulsdou, SUrI'O}", capttalísta .
A. G'. uobranta, 22\Va:kcueld st. Regents Bq. Londres \V. O.,
oiupregado de solicitor.
Herbel't J. Wells, 18 soymour Gardens, Cranbroock Park ,
Ilford Essex, capítalísta.
Pi'ice J. HcUis, 3 Mel'thyr 'í'erracc, Casteluan, Barnes S, Vi.,
em pregado.
P. B. Potter, 18 Amber1ey Greve, Croydon, Surt-ey, capí-

tulista.

Datado de 10 do abrtlde 1007.

Testemunha das asslgnaturua supra de Pedro de Mello, ,VIU.

May, 'W . A., Pií;tman e de' A. G, Dobrn.ntz, Alvaro J. de Olíoeirà

30 Itichmcnd (rw1'<10113, Shopherd's Bush ,v.
Testomunha.'clas aasignatm'as supra de Herbert .J. Wells,
Prica J. Hellís e-P. B. Potter, A.. G. Dobrants, 22 wukeâeld
St', Regente 3\1· LondresW. C., empregado de coucstor,
JU'il,io)',

nunexo

a,

que, euude o « memor'andum de essocíaçao »

Illm , J Exm. Sr. coronel superintendente municipal de Maná:0s.Alfredo de Azevedo Alvos, arrendatário do mercado publico 9
do matadouro desta cidade, precisando da certidão do seu nOTO
contracto do arrendamento, deêõ de setembro de 1906, pede respeitosamente a V. Ex. que a mande passar.
Maná:os; aos 16, de: novembro de r906.-Por procuração, Fernundo' CaJ'Z os'Corda·· J.1J.-endes;.
Como, requerr.-17 de-novembro de 190G.-A. Lisboa.

L,., S.' -

AD1IUNISTltAÇÃO MUNICIPAL DE UA.NÁOS

CertificO', em ,cumpriDi~ntb ao-despacho do superíntendentemu-

nícípal, coronel Ado'lpho'Gullliertne de Miranda Lisboa; constante
da petição retro, que examinando o livro decontractos dIL ínten-
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deucia . (rel)artição da administração). á: fl , n. 90 consta o
ppesente aeto : eContracto de fusão e., modificação dos contractos de
arrendamento do mercado pu bltco e matadouro desta, cídado; em
data, elo 18 do janelro e de 5 de julho de . 190iS. feitapela,adm~l1~S
tração municipal de ivlanáos com o cídadão Alfredo de Azevedo
AIYús; em virtude da lei da municipalidaden. 454. de 14 de, setembro de 1006, como abaixo se declara:
«Aos 25 dias do mez de setembro de 1906, nesta cidade de
Manãos, capital do Estudo do Amazonas, na Secretaria da, Admí .
uistl'ação 11unicipal, perante o superintend .nte coronel Adolphc
Guilherme de Miranda Lisboa, Dr .. Thaumatnrgo Sotero Vaz,
dírector geral, agindo como secretar-lo, commigo escrtpturarto
desta secretaria FoliP'P8 de Souza Romeu, exercendo tL3 Iunooões
tio to escrípturario, o as teste.mninas abaixo assig nadas, compareceu o Sr. Alfredo ele Azevedo Alves, representado por seu bastante procurador Dr, jremmdo Carlos Corrêa Mendes, o qual declarou que, de accôrdo com a lei municipal n. 454, de 14 de
setembro de 1906, comparecia para assignar o presente eontracüo
de fusão o modiflcação de SJUS contraetos de arrendamento do
mercado publico o do matadouro, de 18 de jmelro de 1905 Gde 5
de julho do mesmo anuo, mediante as condições seguintes:
l.a Ocontractanto Alfredo de Azevedo Alve» obr-iga-se, 1)01' si ou
empresa que organízar, construir e manter nesta capítal um matarlouro modelo e a reconstruir e auvmentar o actual mercado
publico, tudo de conformidade com os respeettvos planos e estudos
apresentados c j{~ approvados pela repartição do superlntcndente.
e que, de aecôrdo com este, poderão ser modificados, quando as
conveniencias o exigirem, até ücarem concluídas as obras dos
referidos estabeleci mentes.
2.D. O matadouro será construido no local em que esti.Í, situado
o matadouro aetual, em cujo terreno o contractante j(L deu inicio
ãs novas construcções e que com todos os respectivos pertences é
propriedade sua por t-ido prazo deste contracto, livre do ouus ou
obrigações quaesquer. já havendo o contractante depoítado nos
cofres muuíoipaea a quantia do duzentos e cincoenta contos de réi~
(250:000$) para o fim especial da acquísíção do alludído terreno.
3.0. A i-eeoustt-uooão e augrnento do mercado publico serão
feitos no mesmo local em que se acha edificado o mercado actual,
servindo, se o contractante não só do terreno em que o mesmo
existe e dos declives a elle adjacentes, mas também dos seus
aecrescídos n-onteíros ao Rio Negro, aterrado ou em vias de o SOl'
para a construeção de pontes e cios, terrenos limitados pela"
parallelas tiradas da face exterior dos mesmos declives.
4.a o contractante obriga-se a completai- as obras do mercado
e.mafadoul'o jà começadas, de que tl'ataa clausula n. l.dentro
do prazo de tres annos contados da, data do presnte contracto; Q
Iogoque essas. obras houverem terminado, :ti.al~as-ha-. approvar pela
Repartição do Superintendente, que lavrará, um auto de recebimento.e approvação das mesmas, no qual ficará- declaradoque a.
condição principal do contrueto foi cumprida,

°
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5.a Pal'a OS effeitos da. clausula 4lt in fine, as obras do mercado
serão consideradas concluídas logo que as. obras da.. fachada
pr~ncipal (r.uado3 Barris) houverem sido executadas e,osdous
grandes pa vlíhões Iateraes de ferro destinados á venda. de carIH:to

de peixe e no tocante ao matadouro; logo que a fuchadaprin'
cípàl, a secretaria, as caas de matança. e de preparo do gado, de
chifres, 05 locaes para o beneficiamento de mfudos c tripas; os
eurraes c os salgadouros do carnes houverem sido concluídos. as
pequenas dependencias restantes poderão SOl' concluídas mais tarde.
â medida que as necessidades e a conventenc.a de serviço oexi-

girem.
6. a. O prazo do arrendamento e exploração do mercado e do
matadouro em favor do contractante será de 50 annos. contados
da data deste contracto e a terminar em 25 de setembro de 1956.
7.1), O eontraetante obriga-se a depositar na administração muniotpal (tntendencía) ou â ordem da. mesma" 240:000$ por anno,
durànte 03 primeiros 10 annos contados da, data do presente contracto ;250:0003 p:)r anno, nos 20 annos scgníntes : 280:000$, por
anno, nos 20 aunós restantes do contracto.
8.1), O pagamento da quantia a que se refere a clausu'a 7:l..serit
feito em quatro prestações adeantadas de 60:000$, cada; uma, durante os 10 primeiros annos do contructo ; de 52':500$, cada ama,
nos 20 annos seguintes, c de 70:000$ cada uma, nos 20 annos reatantos, e as datas em <j 110 serão eüectuatlos taes paga.. mentos serão:
25 de outubro, 25 de jaueiro,"25 de abril e 25 de julho de cada anno
contractual.
9.a. O contractaute obriga-se rnaís a dcpcsítar adcantadamente,
de.tres em tros rneees, contudos de 25 e1:3 outubro de 100ô, nos cofres
municipaes, a quantia de g:900$, destinada ao pagumento mensal
de 500S, do ordenado do ínspector medico do mercado C 8UO$,
ordenado do medico ínspcctoi- do m-itadouro, a começar do mez de
outubro do pr-esente anuo, ficando entendido que as ulludídas
quantias relativas <10 'mez de setembro corrente acham-se j,io
àeuositadas em vir-tude dos contractos a.ntoriores.'
tn. O ccntcactante obriga-se para com a Inteudencta 6.0 cumprimonto de todas as condições do contructo que celebrou com o
'
Dr , Fernaudo Carlos Corrêa Mendes, inspoctor do matadouro.
11. Todos os serviços do mercado e do mata-touro serão
feitos à custa do oontractante, sondo os empregados de :S03 estabelecímentos cscolhtdos e demittidos Itvi-e e: exclusivamente POI'
01.10, ;1, excepcão dos inspectores do mercido e do matadouro, que
serão nomeados ou contmctados mediante Pl'(~:post:t do contraetante Alfredo de Azevedo Alves (~ Reparüção do Superinten..
dente.
12. O contractante obi-iga-sc a ínstallar fdgol>iflcosno morcado para conservação de certos, genero-, recebendo por 0,;;8e serviço
o 'preço quo será. estabeleeído na, tat'ifa approvada: pelo supeeín'tendente ;~t planta da iustallação . frigorirtc:1; 'será.. tlevtdamonte
approvação do -superfntendente.
apresentada o snbmettídn
13. Os serviço do mercado o do:matadouro serão teitCls,.,loga
quofor possível, de aecôrdo com os respecüvosvregulamentcs
>.
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actualmente em vigor; quaesquer alterações que forem convenientes pa-ra a, boa marcha dos sOl'v;iços ad.Iícíonaes desses dons
estabelecimentos serão propostas pelo contractante á superíntendencía,
14. O conü-actante obriga-se a construir nesta cidade uma.
necrópole e quatro sentlnas 'publicas que elle entregará, livre _de
qualquer obrigação, á municipalidade em terrenos que serão devi..
damente Indicados a clIe e entregues para. tal fim, na. conformldada
das plantr\s que serão apresentadas e apprcvadas por este superíntendente.
15. A necrópole será construída um anuo depois de approvado
o plano' respectivo pelo superintendente, devendo este plano ser
apresentado seis mezes depois de SOl' indicado o lagar onde deve ser
construída essa neeropole.
16. As sentínas deverão ser construídas do modo seguinte:
duas dentro do prímetro anno e duas no segundo anuo, contados da
data da approvação dos planos respectivos pela superíntendeneía,
a quem devora ser feita a apresentação dos· planos, pejo contraotante, seis mezes depois de determinados os lagares respectivos
para sua construcção.
17. O contractaute, ou empreza que organizar, flcara sujeíto a
uma multa de 100$ a 500$ por qualquer' íníraeção das htrifas a que
se refere o coutracto presente, por elles commottldas, o de 500S a
1:000$ no caso do reínctdencl:i, e no caso de receberem Indevidamente quaesquer t1.Xa~dngarã0 <lo ditfe,'ençu. quo receberam demais,
independente da milita. para 0;3 cüettos desta clausula, o contract),nte depositara nesta data ou (l,tê o dia 30 e 1 do corrente mel'. nos
cofres da. mtendeucla 11 quanüa de 10:000$, que deverá. ser reconstituide, dentro do 15 dias. no caso de haver sido desfalcada,
18. De accôrdocom 0.-3 contractos anteriores fundidos .no preaente acto, o oontraetaute A.lfl'edo de Azevedo Alves, ou empresa
qU0 organizar, conünuara de posse e no gozo dos edificíos do rnercado publico c do matadouro e recebera todas as vantagens e
rendas Inhere.ites ou especialmente destinadas a estes estabelecimentos, de accôrdo com as disposições Isgaes actualmente em vigOl'
no tocante a direitos e isenções de que, por força das alludídas
disposições, os negociantes estabelecidos no mercado PUblico. gozam
aotualmcntc.
19. A tarifa. de pl'CÇOS constante do contracto de 5 de julho . de
1905 continuará a vigorar para o recebimento das taxas, impostos
e em-viços no matadouro durante o Pl'·l,ZO do arrendamento, c é
do teor seguinte: para recebimento de um animalbovíno-c- boi-:-uos
eurraes, 6:); para receber um boi e;$~l'cmgeiro, 10$; para receber
um vítello nacíonal ou estrangeleo, 3$; para receber um porco
nacíonal, 3$ i pal'a, receber um porcg oetecngetrc, 4$; para, receber
um ,carneiro 011 cabrtto nacional, 3$; pa.ru.. receber um carneiro
ou cabrito estrangeiro. 5$ i ração diat'Ia pal'a.cada., boi, 1$5üO;
ração diaria para. cada porco, 1$ i ração dtaría para cada. carneiro
ou. o cbríto, 50u ré.s ; para matança e.preparo de cada boi nacional,
'19$; para matança e prepare de cada boi estrangeíro, 13$; pal'a,
matança e preparo de um vítcllo nacional ou' estrangeiro, 5$; pa.ra.
EX8C11tln _ 1907
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mata"ça e preparo de cada porconacional,4$;para,abatel' e.prepa-

r3ir rim porcoesrrangeíro, 5$;'para"abater e preparar umcarneírocu
darbrito naciorial,2$ ;-'paraabaterou .:preparar, .um ,ca;rneiro':',oll

cabrito estrangeiro, 3$; por kilo de carne de animal bovino
(carne .de vacca) 50'réis;pt>r kilo de carnede porco, lOO r~Hs;pol~
kilo de carne de eabr-íto-ou de carneiro, 120 -réis; por -erama
sá.nitttrio·do-oada· boi.• ,porco; ovino ou -capnno, 500' réis; traospor-tQl
da cada boi nacíonalparao mercado, 6$; transporte deciJ;da 'boi
'estrangeiro, 8$; transporte de um vitello naetonal ou estrangeiro, 3$,;
transporte de um porco nacional, 2$500; transporte deum.ponco
ootrangeiro, 3$500; transporte de umcametroou 'cabrito nacional,
,2$ ;transpJl'te''d'e 'um carneiro ou -cabrito 'estrangeiro, :3$; salga (da
couros de boi ,e 'armazenagem dos mesmos du;rante'um'mez"ou
parte de um rnez, por cada couro de baí nacional, 3$500;dito;,por
couro de boi estrangeiro, 4$; preparo de vísceras epés de 'boi naclónal, 5$; dito -de boi estrangeíro, 6$; dito de porco estrangeiro
on.naelcnal, 500 réís; dita de carneiro' ou cabrito nacional ou' estp'angeiro, 500,réis i as taxas sobre vísceras epés serão cobradas
emquanto as otãcínas do -novo matadouro não estiverem --funccíonando: 1$ por animal, sendo o serviço feito como actualmentepor
conta dos homens encar-regados do .servíço de destrípagem. O preço
para-a salga de couros e armazenagem dosmesmos,emquantoos
tanques e os ~epositosdo novo matadouro -não estiverem _funccíonando serão: 5~ 'réis, por dia, por couro, sendo feito o serviço como
actualmcntepor conta daquelleque vencer a concurreneía vdos
couros.
O 1)1'<390 pata fusão do sebo, preparo de sangue, chifres,
cabeças, etc., será organizado quando as ínstallações respectivas
do novo matadouro estiverem funccíonando, de -accôrdo com -o supor-intendente. Atransforencia- de bovinos, suínos, ovinos e caprinos continua-rá a custar o preço actualmente 'estl.-belecido -de
500 réis por-cabeça --de gado transferida a aut,ro.A retirada: 'de
gado em pé que não tiver sidocondemnado pelo mspéctor-sanítario oonünuarã a ser feita pelo preço ttctualmenteestabeJecitlo
de 10$ por boi naclónal ; ·15$ por _boi estrangeíro , 4$ por porco
nacional ';6~. por porco, .estrangeíro, 4$po.r, carneiro ou cabrito
nacional 'e6;:p por-carneiro ou cabríto estrangcíro,
_
20. A tarifa para a cobrança de í.npostos domerca'do
,ç0'ntínuará a _ser a mesma que actualmonte vigora e, quo. foi
approvada pela supértntendencía a 29. de dezembro de 1905, a
saber:aba.cax-is, '50- réis- cada _um, abacates,25 réis cada. .um ;
~hio, 200 réis 'poi'cesto; ajarahy; 200 réis por :,cesto ;-- assahy,
~OO réis por-cesto i 'abàno, 251'éis cadaum;:,arcos 1 200 :r éis
~ada,um i.--ltJuça'debarro,paneUàs, 200 réis cada uma. i bOiõ'oo,,'20t)
r'~Í8,'cadaum; azeite animal ou vegetal, 500 réis o litro ;agua.
,~;or~da,:200_réispor vidro ;restcas -de alho,--IOO réls jassuoar-,
i.OO.réis'o kilo.i.arroz, 40 réis o kílo : ---al'êas j 200 - réis .-'0 cesto ;
(l,~ttbé. 50 réü~ 'o'bolojarara, 500 ré~s: cada urna ;,: 'anta Ni va, 2001>éig
'~~da.um'a; (1~tap1o,rta.l00 réis por kílo : pa:ssar()S:secMs'e:'8alga;d'os,
da!la um ·100 ·réis ; cacho de banana, 200réis;beriM, 59i'éis
ellxla..'Um: cesto de· baeury, 200 réis; de bríngella, ·200· réIs roestode
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bacaba, 200 réís.; cesto de batatas, 200 réis; sacco de batatas,:500
réis; jarro de pó .de pedra grande, 200 réis ; jarro de pó de pe.íra
pequeno, 100,réis; cesto, 200 -réis; graxa,de tartaruga, 100 ,réis por
tio' toucinho,200 réis por kilo ; rolos de fumo, SOO réis cada um ;
'botiiIas,,500 réis o par; eacão, 10 réis cada um; oõcos, 50 réis cada
um' cupuassú, 100 réis cada um; eannas, 25 réis cada .uma ; côoo..
espinho, 20 réis; cueatro, .500 réis o kilo ; cebolasnaciooaes, ",200
.réis o J{,110 ;cebolasestri.tngeiras, 100 r-éteo kiloj craveiros, 500tréis
cada um ; .chapéos, 100 réis cada um jtigela~ pintadas, ,200 uréis
cada urna; ditas não pintadas, 25 rêiscada umu : colhéres.de pão,
50 réis cada uma .j,esteiras nacíonaes, 200 réis cada uma ; .esteíras
estraup;eiras,400 réis cada uma'; chinelas, 41)0 réis ao par; cachtm1)0,3 nnós, 200 réis cada um; cachimbos ordinaríos, 100 réis cada um;
forntlhos-de cachimbo, ~50 réis cada um ; charutos tinos, J$ o cento;
eharuto r ordínartos, 500 réis o cento; .café em grão, 100 réis
c ktlo: cesto de .caríman, 500 réis; polvilho de carírnan,
600 réis por alqueire; carneíro vivo, 2,~ cada um; carneiro
morto, 2$ o kilo ; cabras vivas, 2$ ,cada uma ; cabras mortas,
200 réis pJI' kilo; caprinos vivos:2$ cada um jcaprlnosmortos,
100 réis o kilo; caltetu vivo, cada um, 2$; cattetu modo, :100
réis POI' kilo ; cotia vi va, 1$ cada uma; -ccüa morta, 20Qréls por
kilo ;cujuhim, 1$ cada um; carangueíjos, 200 réis cada um;
doces, taboleíro grande, 1-$000 réis; dito pequenos, 500 réis; Iata..
grande, 200 réis; lata pequena, roo réis ;cavho de dirfgo, ·100 réis;
esteira:'> nacionaes para porta (capachos) 200 réis ; capachos .do
ceara, 100 réis onda um ; espanadores de pennas, 200 réis cada
um; ervilhas nacíonaes, 10 r(!is por cacho e 600. réis por alqueire j
ervilhas estrangei~a:~,50.reísc kílo ; farmha de mandioca, ,200·.l'éis
o cesto, 400 róis por .alqueíre ; .tar-ínba SuruhY,60 ..rJispor ltilo ;
farinha de milho, 100 réispor k ilo ; .rarinha de' bami.oa,'5.0,r0ispor
kílc ; vasilhas de barro, 50 'réis cada uma; fleohasv Iü réis cada.
uma ; dita com peanas, 20 réis cada uma; flo1'es,:l$ o taboIeiro grande, e 500 rds o taboleíro ,pequeno; goiaba, 20JI'ójS o
cesto j graviola, 100 réis cada uma ; genípapo, 101'618 cada um ;
ger-imum, 50 réis cada um; gíuglln-e, 200,1'é18 por cesto j sesamo,
60 réis o litro, em azeite, 100 réís a garrafa; .gomma, por .bola,
100 réis, por cesto 2$500;. gaiolas grandes, 200 réis cada .uma ;
ditas pequenas, 100 r,hs cada uma; gaitas de foles, 100 réis 'cada
uma; gaIlinhas, 300 .réis cada uma ; gansos, l$,.cada um;
hOl'vi1S, 1$ o kilo ,o 200 réis o amarrado : íngã, lO.réis .oada
um; j'.hoti, 300 réis cada um ; jacarnin, 1$ cada. .um ; J-aTanj.as,
cinco réis cada uma ..Itmas, cinco réis cada. uma j: limões, 200iréis
por cesto; -Ieltões, 1$ cada ·um; Jlngua de ipot-oo, 300. réis ;:0
kílo .; língua de qualquer- -especie, 200 .réíso kilo ; .mamona, lOt'Il:éis
cada uma; mangas, "cinco'réis cada ·um&·; melões grandea.õüréls
cada um; melões',5ü·:ré-is cada um; maracujá em .cachos"J.oOréis,
em cestos,,200 réis : maxixe, 200 ré1so cesto jvmacacheíra, 200
réís o cesto, .por sacco, 500 réís ; míxíra, 20lLréís.o kUo cmutum,
1$ oadaum ,; lllacacos:,200' ·1'éis cada um ; .uma .mão de.müho
verde, 100 réis o saeco, 500 céis;milhüsecco" 10.0· ''1~ét.Et'a..'mã:o,
&00 réís.o alqueÜ'ei'5Il0.~éis o-saeco; mel:deahe1has, 100 réis, por
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(Yal'l'afa.2$. por lata ou-garrafa. grande; melaço, 100 ,réis,-a.gar:'
a -lata ou -garrafa grande; ovos, '20 réis cada,-:'uI!,r:;

-r~fa, '1$

ovos de tartaruga secco:l,.200 réís o cesto ;,pajura.,~ lO. eélscada :uma.;

abacaxís, 50 réis, cada um; pupunha, 200 réis,'o ·cacho;pepj-iroS,
200 réis o Mato; 'grãos de pimenta, 200 réis porcesto-; puxury,
720) réis o kilo; plantas, '200 róis cada 'uma. ;pancllas -de barro,
1'00 réis cada uma ; bilhas de barro, 200 ré.s cada uma; peneiras,
IOO'réis cada uma; papel de cigarros, 1$ 11 caixa; alces !uno';
$00 réis cada um, eommum, a 200 réis, cada um; pnosphoros,
100 réís o pacote; papagaios, 500' réis cada. um j períquttos, 100
réis cada. um; perus, 1$ cada um; patos, 300 réisveada. 'um;
porcos vivos, 2$ cada. um; porcos mortos, 200 réis o kllo , pombos,
600 réis cada. um; passaras pequenos, finos, 500 réis cada um;
-oassartnhoe ordínaríos, 200 róis cada um; bacalhão grande, 800
i'éis cada um, médio, 403 réis, pequeno 1, 200 réis; tuoumare
grande, 800 réis cada um, médio, 400 réis, pequenos; 2)0 réi'g-;
arrJ..ia gl'dsnde, 800 réis cada uma, média" 400 réis, pequenas, 200
réis; surubim grande, 400réis cada um, médio,200 réis, pequeno,
100 réis; dourado grande, 4)0 réis cada um; médio, 200 réifJ,
pequeno; 100 réis; pirapítinga grande, 400 réis, média, 200
réis, pequenas, \00 réis ; cuiu gran~.le. 400 réis cada um,' médio, 200
réis, pequenos, 100réis; píranmtaba gr-ande, 400 réí s cada um; média,
200 l\}i~ ; pequenos, 100 réis; apapas grande 400 rcie cada uma ;
média, .200 réis, pequena, lOJ réis; tambaquí, 1$ cada um; curímatou, 100 réis cada um; matrínchão, 100,réis cada, urn ; dívera.s,
grandes, 400 réis cada um, médios, 200 réís.pequenos 100 réis; fieira,'
de seis pe.cadas, 400 réís cada uma; fieira de seis peixes sortidos, cada
uma .200 réis; quiabos, por cesto, 200 réís, por quarta, 50 'réis,;
queijo nacional, 100 réis o kilo ; queijo estrangeiro, 200 réi:3;:ra..
padura, 2-5 réis cada uma; remos, 30J réis cada um; rêde s finas,
2.$ cada urna; rêdes ordínaa-las, 1$; renda, 100 réis o kllo ; anírnaes de chifres, mort. .s, gado nacional, 2$ cada um; cstranzeh-o,
4$ j sabão nacional, 1$ a caixa j estrangeiro, 1$5')0; saputís, 25 reís
cada um ; taperebas, 200 réis o cesto; tucumam, ~OO réis o cesto;
tomates. 2)0 réis o cesto; taquarís, 20 réis cada um ; tipity, 2001'~is
cada um; tueupy, 50 réis a glu'l'afa, 1$ garrafa grande; tapioca,
por bolo, 100 réis. por lata, 1$ ; flechas para foguetes, 20 réis crda
uma; fumo de qualquer espécie, 500 rérs o kilo; fumo em: oígarras, 20 réis o maço; 'tabo'ciro com pão, 1$ cada. um ; tal'ta.;
rugas grau tes, 1$ cada uma, ; médias, 500 réis, pequenas, 30,) réis ,;
tartaruga morta, 500 1'l..lÍ8 cada uma; bacon fresco ou salgado,
100 réis o kilo ; urupemas, 100 l'éisca,da uma; veado vivo, cada.
um 2$, morto, 200 réis o kílo ; vassouras nacíonaos, 100 réis cada.
uma, estrangeiras, 30Q réis ; varas, 50 réis cada uma; -velas de
carnaúba, 100 réis acento; lO'1jo sobre o valor d s todos osarütgoe que não se achem espeeíflcados nesta tarifa.
21. As. tarifas contidas nas clausulas 19 e 20 poderão ser modificadas em .qualquer tempo, conforme as exígenelas -doserviçoe
as duas partes contractantes, 11 superíntendencía e o eontr-actante,
entrarã.o em aecôrdo para esse fim.
22. A .superíntendencía exercerá a. fiscalização do cmercado.e.
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doímatadouronc.tocants ás suas condições hygienícas e ao cumprimento das disposições do regulamento-e da tarifa. de impostos,
·.23~,:Ao 'e~pirar o prazo do a.rrendamento,.o coutractvute.se
ob~iga.aentregar á municipalidade todos-os terrenos, ediâcíos,
eenstrucções, machlnas, offieinas e outros pertences do mercado.e
matadouro que ficarem em mãos do mesmo.
24. A íntendencía obí'tgc-se a não construir, nem da.t' llóenea.
ao outros para consrruír- e explorar mercados, duran te o prazo deste
arrendamento, dentro da l.trea. urbana da cidade, dando proterencta
ao: contractante para a construcção, caso seja necessarla, dos
mesmos fóra do perímetro supramenoíonado ; fica mais entendido,
que a municipalidade não poderá permíttir, dentro da a.ea alludída, mesmo em edíflclo que não mereça o nome dc vpequ mos
mercados, no exploração de negocias em grandes qnantídades 011
QlU grosso dos príncípaes generos propríos de mercado, como sejam:
carne, peixe.ivegetacs, etc.
25. A intondencía obi-Iga-se 11 garantlr ao conteactnntc, ou ,ú.
empresa que organizar, o uso, gozo e exploração do mercado e
matadpuro e das dependencías dos mesmos, durante o prazo do
arrendamento e a não dar a outro qualquer concessões íguues .ou.
similares dentro do referido prazo.
26. A íntendencía obriga-se a não permlttir quo se abata
gado de qualquer especíe para consumo publico em outro qualquer logar que não no matadouro publico, nem a pcrmítttr a
venda de carnes por qualquer methodo possível que não tenha sido
preparado no matadouro ou que não tenha pago eo mesmo todos
QS impostos menclonados no, ta,l'ira constante do presente contracto .
2·7. O contractante ücara isento tIe.todos os il1V)oStOS'
muntcípaos estabelecidos ou que possarnivír 11· sel-o {ldrriLnt,c. a
vigencia deste contracto ç a munícípatídadc ióbnga-se a pedir. Q
mesmo privilegio aos GOV01'1103 Federal e Estaloa.es para o material que o contractante tiver de ímportar para as obras que terá
de executar.
,
28. EBtC coutracto só poderá ser rescíndído por mútuo
accôrdo eut1'eas partes contractantes ou no caso de, nos prazos.
e condições mencionadas nas clausulas quarta e quinta. para
a construoção e entrega das obras do mercado e matadouro..o contractante, ou a empresa que organizar, não haver cumprido as.
obrigações nos mesmos estipuladas; c essa rescisão far-se-ha sem
recorrer aos tribunacs, sem/ tndemnízacão para qualquer daspartescontractantes, revertendo o matadouro e o mercado com todas
as suas construcções e outros pertences á Intondencia Munícipal:
20. O contractnnte Alfredo de Azevedo Alves reserva-se o
direito de transferir ou ceder este contracto, comas concessões
nelle contldas, n, terceiros OU{t companhia ou empresa que. org~"t

nízar.

·30. Caso ,Jstc çontracto seja. rescindido por parte da íntcndenciae por motivos contrai-íos ao desejo do eontractanse, cessíonarío

ou por outros que não os específícadós na clausula 23, a Iutendencia
Muuícipal pagará ao contractante ·01..1, empreza que crgauízar os
melhoramentos que houver feito. no mercado ou no matJ.. douro ré.
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mreis'uma' índemuízação' correspondente. aos-Iucros ante:cipa;dosda
mesmo- durante o numero de.annos '6'parte de-um anno que falt~
rem-para completar o' prazo legal do contracto, tomando, ponbase,

para-tal fim, os ultimas' 12 mezes do movimento:commercial; dá

empreza do contractante.. Gaso a·rescisão seja feita.' pelo" contra;...
ctante, este perdera, em favonda, lntendencía, os terrenos "6',,constm"i
oções do mercado e matadouro: com'; todos os. nrelhoramentos ahi
existentes, por elle feitos, sem dirclto.ajndemnização- alguma.
3!. A não obsarvancía, por parte da intondencia; do' disposto
nas' clausulas 18, 24, 25 e 26 deste contracto, implicará rescisão ,dO'
mesmo nos te'mos da prímelrarpazte' da clausula 30.
E ambas as partes, havendo assim ccntractado, a coronel superintendente pelo director geral, da secretaria: da íntendencía; agindo
como secretario o Dr, Thaurnaturgo. Sotero Yaz, ordenou que, _eu:
Felippe de Souza Romeu, escríptunarlo da referida secretaria
exercendo as funcções de lo esoríptucarío, lavrasse. o'_presente
contracto, quo, para ser valido.e obrtgatorío, é assígnado por ambas
as partes contractantes e pelas, duas' testemunhas que firmam o
presente sobre estampilhas federaes do valor de 14:300$. eorresponpendentes á somma de 13.000:000$, valor que nesta data é dado ao
presente contracto.
'
O eontractante pagou mais a, esta municipalidade a quantia
de I :950$ sobre a quantia supra mencionada. 6', de aceôrdo com a
tarifa a quo allude o § 7' do art. I' da lei munícípaln , 430, de
4de dezembro de 1905. que avalia a receita. e fixa às despezas da
municipalidade para o corrente anno financeiro.
Pelo Dr , Fernando Carlos Corrêa Mendes, representando o
contractante Alfredo de Azevedo Alves neste eontraeto, foi produzida procuração legal _e bastante para este fim, a qual fica'
archtvada nesta íntendeneía ; Eu, Thaumaturgo Sotero vaz,
dírector geral, exercendo as funcções de secretacío, mandei escrever
ar presente, que subscrevo e assigno.-ThaumaturgoSoteroVaZ".
Sobre 444 estampilhas federaes valendo 14:300$. achavam-se
as seguintes assignaturas: Adolpho Guilherme de Miranda. Lisboa ,;
}WI' procuração; Fernando Carlos' Corrêa Mendes'. Testemunhas:
José dos Santos Amaral e João Lourenço Líma. »
Em testemunho do que eu, José Deocleeiauo Varella, eserípturario da superíntendencía supra mencionada Iavreí o presente'
certificado.
Primeira secção da Secretaria da Intendencía Municipal de
Manáos, aos 20 de novembro de 1906.:- O 'escripturarío, J086
Deocíecícno Varella.
Eu, Thaumaturgo Sotero Vaz, director geral da' secretaria,
exercendo as funcções de secretario, fiz Iavrar presente e subscrevo e assígno em Manãos, aos 20 de novembro de 1906.
Manãos, 20 d~ novembro de 1906.- Thoumaturgo Sotero Voz.
Cópia conforme e fiel. - H. F. Barneu;
Registrador das sociedades-arronvmas.
Estava um sello do um shiLZing. Documento sellado com duas
libras esterlinas, .sello devidamente inutilizado.

°
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coíladas.ao.documeato estamllilhaafederaes do Brazil, valendo
collectivamente 10$100, inutilizados na Recebedoria da copita].
Legalização da assígnatura do registrador H. F. Bartiett pelo
tabellíão de Londres H. A. Erith de Pinna.
, Sello do mesmo tabellião.
Reconhecimento da assígnatura do, tabelllão Erith de I.:iuna
pelo consul do Brazi! em Londres (asslgnando a decjal'açao. 011
legaliZ1l!ç~O, . o více-consul Luiz Augusto da CO,sta; pelo CQU,sUJ geral).
" ' Se110 do Consulado do Brazíl em Londres e estampilha de 5$"
devidamente inutilizada.
',' Reconheço verdadeira aassignàtJlrado Sr. Luiz 4:,ugl1stod,~
Gosta. více-consul em Londres (sobre duas estampilhas federaes
valendo 550 réis).
Rio de Janeiro. 5 de junho de 1907,.~ Pelo dírector geral. L, L,
Fernandes Ptnheiro,
Nada mais continba ou declarava, o alludído documento. que
fielmente verti do proprío original, ao qual me reporto.
gm fé do que, passei o presente, que séllo com o. sello do meu
offlclo e asstgno nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 17 dias do mez
de-junho de 1907.
Rio, de Janeiro. 17 de junbo de 1907.- Manoel de MaltaS
Fonseca.
Reconheço a firma de Manoel de Mattos Fonseca.
Rio, 3 de julho de 1907.-gm testemunho da verdade, lb"ahím
Carneiro da

Ct'u~

Machado.

DgCRETO N. 6559-

DE

lI

DE JüLHO DE

1907

.l\pprova os estudos deürrlttvos e mais, documentos apresentados para as
obras do porto da vtctcrta, no' Estado do Espil'ito Santo;

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braeil,
attendendo ao que requereu a Companhia. do Porto da Viciaria,
de-vidamente representada, decreta :
Artigo uníco, Ficam approvados os estudos deânítívos e mais
documentos, constantes das plantas e orçamento que com este
baixam, rubricados pelo director geral de, Obras e. Viação, da respectíva Secretaria de Estado, para as. obras do porto da Víctoría,
no Estado do Esplrito Santo, de conformídade com as clausulaa
quecom este baixam, assígnadas pelo Ministro de E13tado da Industrta, Viação e Obras Publicas.
Rio de raneírc, 11 de julho de ID07, 190 da Republica.
AFFONSO

AUGUSTO. MOREIRA Pl!4"iNA.

Miguel OaZmon du Pin 6 Almei.da.

HI52
cieusutee.e que sererere o decreto n. 6559, desta-data
I

Os estudos de que trata o presente decreto ficam sujeitos ás
seguintes modificações':
l.~ A la. secção , do cães a construir na fôrma das-clausulas
I e VIl do decreto n , 5951, de 28 de março de 1906, constant de um
trecho de 300 metros de extensão para sm,50 dealtura de agua e
demaís dons de 100 metros cada um para as alturas de 711\00. .e
do. 4 m,50, respeetivamente, perfazendo a extensão total de 500
metros,
Os 500 metros que formam 11 2a secção serão construidos
para a altura do agua de 10111,00.
.
2.' A ponte ligando a cidade da víctoría ao continente poderá
ser construida com a largul'tt de 4m,50, do projecto - apresentado,
devendo.porem, ficar na altura precisa 801)1'80 nível superíor das
águas, ou tor um vão gyrante, si for Indíspensavel, para não ernbaraçar', pelo menos em determinada extensão, a actual navegação,
como foi exigido na clausula I, lettra j, do referido decreto.
s,- A dragagem no banco da barra, na. largura limitada de 50
metros, só será permittida com a condição de S81' préviamente
construido o dique do concentração de vasâo, e âeando, outrosim,
reservado ao Governo o direito de exigir o angmento dessa largura..
de perfeita conformidade com a clausula I, lettra g e respectívo
par-agrapho do decreto n , 5951, desde que a observação mostre, a
juizo do mesmo Governo, ser por demais lento o eífetto do dique
SOb1'8 o banco.
4.(1, O coroamento dos diques de concentração de vasão, projeotatloa entre a ilha do Boi e a ponta do Suá, deverá ficar na
eéra da maré média, de modo a permittir a entrada do maior
volume de agua para o canal interno, na subida das marés,
li

Dentro do prazo de tres rnezes contados da publicação .deste
decreto, a companhia apresentará, juntamente. com os documentos
que as modificações constantes da clausula precedente to.rnam na~
cessarias, novo orçamento, determmando o capítaí maximo a empregar nas obras do porto com a indicação da nnportancía correspondente em dinheiro esterlmo, ao cambio de 15 d.por l$,excluidas
as verbas estranhas a essa applíéacão e substituída a tabella de
preços dos aetuaes estudos por uma outra devidamente justlflcada, em cuja organização deverá ter em vista ospreços adaptados
para a execução de obras de melhoramento de portos, cujas condiÇÕ3S mais se approxímem das do de Victoria.
Os preços adoptados poderão ser modificados pelo Governo, de
accôrdo com a companhia, em qualquer ~pocal;j, vista das condições do mercado.
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As obras realizadas durante cada. semestre serão convenientemente descríptas, medidas e avaliadas pelo snqenheiro-ftscal e,

uma. vez fixado pelo Governo o capital correspon.dente. a, '~ ~.
mestre em moeda. nacional, OUl'O. ou em dinheiro esterlíno, nao

mais soffrerã alteração.
§ 1.0 Fica entendido que a imp n-tància.das obras .construidas
no semestre e abandonadas, por deliberação do Governo, durante
a execução dos trabalhos, dever-a 1'5e1' Inelulda nas medições do
mesmo semestre.
§ 2.° ,As medições e a tomada de contas serão eíl'eor,nadag
Segundo as ínstrucções expedidas pelo Governo.
IH

Ficam supprímídos, para os eücítos do contracto, o ti. 4 e

a. la parte do n. 6 da clausula XVIII e, eousequentemente, a, ex-

cepção estabelecida, no § 20 da clausula XIII do alludldo decreto

n. 5951, prevalecendo, quanto A tl1x:t de armazouagem, quo a companhia tom o direito de cobrar, o disposto na clausula XXII.

IV
Logo que, na conformidade da concessão, forem íníciadas as
·obr,as do porto e durante o pra.zo da. construcção ern que não houver
algum trecho de caes em trafego provísorlo Ou definitivo, a com:.:..
panhía terá direito a uma parte da taxa de '2%, ouro, cobrada
na fórma da lei, sobre o valor d:~ importaç-âo,neees.;arüt para
produzir ú % ao anno do capital que semestralmente so verificar
haver sido empregado nas mesmas obras.
Sendo inaugurada qualquer extensão do caos, o quo dependerá sempre de autorização prévia do Governo, serão cobradas
as taxas espectfícadas lU clausula. XVlII do decreto o. 5951, de,

accôrdo com as alterações feitas pelo presente.

Caso no fim do anno se verifique que, com a applicação dessas
taxas, a renda bruta totttl arrecadada tenha sido inferior a seis
sessenta avos (6/60) do capital empregado, díminuído da competente amortização, a companhia terá direlto â par-te da rcrertda
taxa de 2 % I OUl'O, sobre o valer da importação que se tomar
necessaria para perfazer esse resultado.
Da mesma, sorte se procedera depoís de íuaugnradns todas
as -obras,
Esses calcules serão sempre. feitos sobre a renda, bruta e o
valor. total da dmporsacão do anno anterior. não cabendo ao aovemo nenhuma responsabilidade para com a eossíonaría, e vicaversa, si o producto da taxa sobre o valor da importação for inferior ou superior ao necossario no anno da sua applicação para o fim
exposto.
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V

A'oessíonarta terá. preferencía, em,' igualdade ,de condtcõeà,
desde que. se apresente em concurrencía publica,;. para: e~eGu~Q:
ôeobras semelhantes, que durante o prazo desta concessão- se tor..
narem .necessarlas no porto da Víctoría.
Rio de Janeiro, 11 de julho de 1907.- Miguel Calmon du I:"1l
e,Almeida.

DECRETO N. 6560-DE

n

DE JULHO DE 1907

Approva os typos de perfis definitivos das obras do porto de Belém, no
Estado do Para, hem como algumas modificações nos planos ger-aes,
anteriormente approvados,

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, attendando ao que requereu a Companhia Port of Pasâ, cessíonaría das
obras de melhoramento do porto de Belém, decreta:
Artigo uníco. Ficam approvados os typos de perâs definitivos
apresentados pela Companhia Port o{ Pm'd, de accordo com o
disposto na clausula VI do decreto n. 6363, de 7 de fevereiro
de 1907, e bem assim as modificações pela mesma companhia
propostas aos planos geraes anteriores e mais documentos que
com este baixam, rubricados pelo direetor geral de Obras e Viação
da: respectiva Secretaria de Estado ; substituídos, porém. os preços
propostos para a pedra pelos de 11$900 e 16$100, OUl'O, por metro
cnbíco, sendo o primeiro para a pedra solta destinada a enrocamenta e o segundo para a pedra britada com a applíeação R~
concreto.
Rio de Janeiro, li de julho de 1907, 19' da Repuhlíea ,
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA 1;lENl'{A.

Miguel Calmon du Pin: e Almeidq,.

DEÓRETO N. 6561-DE Il D~ JULHO DE 1907
Concede autorização á Sociedade Anon yma «Nor-eon, Megaw & Cempan y, Hml ted », para continuar a funccionar lia Repuhlica,

O Presídente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Sociedade Anonyma Norton Megaw
&, Company, limUed-, autorizada a runecíonar no Brazí! pelo- de..
ereton. 5455, de 5 de julho de 1893, e devidamente representada,
decreta:
Artigo uníco, 'E' concedida autorização á Soeiedade.Anonyma.
Norton, llIegaw &; Company, Umited, para oontínuar a funccíonar na
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Republica com os seus novos estatutos, mediante as olausutaa
que a este acompanham, assígnadas pelo Ministro de Esta,do dtl.
Industria, Viação e Obras Publicas e ficando a mesma sociedade
obrigada ao cumprimento das formalidades exigidas pela legtslação em vigor.
Rio de Janeiro, 11 de julho de 1907, 19' da Republíea.
AFFONSO. AUGUSTO MOREIRA. PENNA.

jIiguel Calmon du Pin e

.Almeida~

Clausulas que acompanham o decreto n. 6561, desta data.

I

A Sociedade Anonyma Norton, jl'Iegaw &: Company, Umitecl, é
obrigada a ter um repre .entante no BI'Mil com plenos e iltimitados
poderes para tratar e definitivamente resolver as questões qu~
se suscitarem, quer com o Governo, quer com particulares, po"
(lendo ser demandado e receber citação inicial pela mesma sociedade.
II

Todos os actos que praticar 00 Brazil ficarão sujeitos umca..
mente ás respectivas leis e regulamentos e á jurisdieção de seus
tribunaes [udícíaríos ou administrativos, 'semque, em tempoalgum, possa a referida sociedade reclamar qualquer sxcepção fundada em seus estatutos, cujas disposições não poderão servir
de base para qualquer reclamação concernente á execução das
obras ou serviços a que elIes se referem,
III

Pica dependente de autorização do Governo qualquer alteração que a sociedade tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-Ihe-ha cassada a autorização para funccionar na Republiea
si infringir esta clausula.

IV

Fica entendido que [1,. autorização é dada sem prejuízo do
principio de achar-se a sociedade sujeita ás disposições do direito
nacional que regem as sociedades anonymas.
V

A íníraccão de qualquer das clausulas para a qual não ·esteJa.
cornmínada pena espeeíat será punida com a multa de 1:000$' a
."5: 000$ OI no caso de reíncldenela.. pela cassação da autol'ização
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coneedída pelo decreto em 'vü'tude: do qual- baixam as preseates
<tht,usulas •
~

Rio' de Janeiro, 11 de jglbo do 1007.-..l:ligue.t Calmo;ulu Pin
ltlmeiàa.

F..d wín Dougías Murray, traduetor publico e interp[~eic comrnereíal juramentado por nomeação da Mcrltlsslrna Junta. Commercial
d~ Oapital Fede!'al:

certifico, pela presente, que o que vae annexo é :L ü-aducção
fiel c verdadeira dos estatutos da Norton, J.llegf1w & Compan1J;
Umited" que me rorarn apresentados, escríptos em idioma inglez ,
afim de os traduzir- para a. língua vernacula, o qno assim cumpri

em razão do meu oüícío ; a olles me reporto.

Em fó do que passei a presente, quo s0110 com o séllo do
meu ofücio e assígno nesta cidade do Rio de Janeiro a 7 do
junho de 1907.-E. MUI"1·ay.
Eu"Ge01'ge Froderick warren, da cidade de Londres, tabetltão
publico por Autor-idade Real, devidamente provido o [uramen..
mentado:
'
Cel'tiflco pelo presente: .que o documento aunexo, marcado A,
é um certíücado o ffi cíal da incorporação, na Grã Bl'úta\!h<t, dg
Ncrtow, MefJaw & Com_fl(wy, límiíed, DO, oonfbrmldade das Ieís de
Parlamento Britannlco, conhecidas sob a denominação de« Leis
das Companhias, 1t'62 a IDOO », como companhia de restonsabílidado limib.tda; 0, mais, que o documento igualment:}anncxo
ao: presente 'o marcado B" d uma cópia. certificada. authenüca
do original do memoríal de associação e dos estatutos da roferida.. compantua.: quase acham archtvadoa na-Repartíçêc do
Registro das Sociedades .ánonymae, em somerset HOtlS0, Londres,
e, ânalmonto, que a asstgnatura zz. F. Bartiett, que se acha oxarada no feche do mesmo certlflcado do Incorporação c nos i1ttes~
tados das dítas cõpias certífíoadas do memorial da, a;;scúiaçãoe
dos estatutos para o fim de authentical-as, e está, em cada LIH1
destes casos, na lottra to próprio Hcrbert Fogelsta-on Bartlctt,
regístrador das sccíedades <tnonymas,.Londres, o qual é funceionano competente para passar c' expedir esses cerüâcadcs de
incorporação o cópias certificadas.
Portanto, merecem ellas inteira fê e credito em juizo e
fóra delle.
Do que, sendo-me pedido instrumento, passei o presente ao
qual appuz fi.. firma e o 80110 do meu oftlcio de tabelllão pal'i1
servil' e valer onde e quando uecessarlo for.
Londres). aos 13 dias do mez de abril do anuo ele xosso, Senhor
de 1907. -ti-. F. lVa';--ren, tabelltão publico.
Estava o seIlo do mesmo tabelüão prendendo a este osdeaumentos attestados.
N. 224- Reconheço verdadeira a assígnatura retro de G. P"
Warren, t~tbel1ião'Publico desta ,capital, e .para constar .onde
convier) a pedido do mesmo" passei a presente, que aasígneí e
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fiZ sellar com o sello das Armas deste C0ll5111ado· da ltepublíoa
dos ~Btados Unidos do Brazil em Londres a 1 de maio de 1907.
"..... O'cncarrega'lo do Consulado, lMiz Augusto da Costfl•. vice..
eonsul. - Estava. uma estampilha do se1lo consulal~ braalleiro no
valor de. 5$ inutilizada, e sello das armas do referido Consulado
do .Braztl em Londres Nota. de emolumentos.
"

Reconheço 'verdadeira a assígnatura do Sr. LU~z A_ug,ust~ da.

costa, více-eonsut em Londres. Sobre duas mtampllh,lS ietlcraes.
no valor tohl de 550$. Rio de Janeiro, 21 de maio de 1907.-

Pelo director geral. L. L. Peruandes Pínhei'ro. gstav<1 a chancella
da Secretaria das Relações Exteriores do Rio de Janeiro. Estavam
q.ua-tro estampilhas federaes, valendo collectivamente 7$800, ínutiIizadas na Rcoebedoría do Rio de Janeiro.
-Nada mats continha o referido documento, que bem e fielmente verti do proprio original, ao qual me reporto. Em fé do
qu~ passei a presente, que selleí com osellodo meu ofücío e
asslgno-nesta cidade do Rio de Janeiro aos 5 de junho de 1007.Ed1cl~n Douçlas Jlltwray, traductor publico juramentado,

Certificado de incorporação de uma companhia
.

Cel'tiflc'} pelo presente que Norton, JIega'W &

c-,

U?nited, foi

Incorporada na conformidade das leis sobre companhIas 1862 ar
I900, como companhia de resnousabütdade Iim itada, aos 22 d€7
dezembro do 1900.
.
Passado e por mim assígnado em Londres, aos 3J de abril de
1907. -H, F, Barüett, registrador das sociedades anonymas.
Estava a chancella da repartição do l'egUltl'O d,-1S sociedades:..
B
Regist'ca1,~ 99,706, ele

panhtes -

22 ue dezembro de 1906-Leis das com1862 a 1900 - Sociedade de r-esponsabflídade

'limitada
~.:[e'!norifLl de Hssocia.ção da « Nortou~ :il:lega"W

&

0

0

. )

lhnited »

1. O nome da eompanhía ê Norton, J{egaw & C«., limited,
2. A séde social da eompanhía será. 'estabelecida na, Ingla-

torra,

3. Os fins para os quacs se estabelece a companhia são:
. . a) a 0cq uisição dos negocíos no Braall da .No?'!on, ;![ega1o &

Co,'!

lwuted (incorporada em 1862), c do todos os bens, navios o embar-

caçõesou ínteressos ouparte , em bens, navlcs ou embarcações a.
ella pertoncousos, nos termos do um contraeto que devo ser eele....
brado entre

<1

Nortow Jfegaw & 00" Umited (íncorpol'á.dr.,om18G2-),

e o-r llqutdantes da mesma - de um lado- e esta conrpn,nhia:.- de:
outro lado - e executal-o com oa sem mOtUficações ;

1.35B
b) explOl'ar;no Braall ou alhures oneg.ocio:

1) de commercío em gerál;
2) de negoeíadorese contractant,es de emprestimospublicOs' e
,articulares e d:e· compra e venda de .rundospubtícos e aeções ;

3) de armadores e proprietarios ou agentes, gerentes,

OH

estivadores de navios, Ianéhae, barcas e embarcações' de todas. as
classes;
c) adquirir por compra, arrendamento, permuta, ou por outra

fórmatoda ar sorte de bens moveisou immovcis,e vender; arrendar,
desenvolver, alienar, gerir ou díspor dolles de qualquer outro
modo;

cl) tundar e ol',Q,'aniza:.' companhíastsubsídíarías ou associações
fílíaes para executar qualquer dos fins da companhia ou ar esta
relaclonados, eemittir ou garantira emissão de aeções, debentu~e$,
titulas hypothecartos, valores e obria,aç'ães dessas companhias, e
afiançar o pagamento dos respectivos juros j
.e) crear, sacar, endossar e passar notas promtssorías, letras
de cambio e quaesquer outros instrumentos negocíaveís ;
n emprestar ou levantar dinheiros do moda que a companhia
julgar- conveniente e espicíalmente mediante hypotheca ou onus
real ou contra letras de cambia ou. promíssorías, ou ainda mediante
3J ermssão de debenttwes' ou debentul'e etock, perpetuas ou resgataveís, com a garantia de.-fodos ou quaesquer dos bens da. cornpanhia,pl'esentesoufuturos,ainda o seu capital a realizar, ou
mesmo sem essa garantia ;
g) eatabelecer o manter ou auxiliar o ostabelccímento e a
manutenção de associações, instituições! fundos, fídeí-comrnrssos o;
servidões quaesquer tendentes a beneâcíar os empregados ou
ex-empregados da eompanbíavo a quaesquer dependentes: ou parentes seus e conceder a taes pessoas, dependentes ou "parentes,
pensões e auxilias e razer pagamentos para os seus respectivos
seguros; 0, em geral, subscrever ou. garanttr dínbeíro., para fins
de-caridade o beneficencía ou para qualquer outro fhu de utilidade
publica geral j
h) obter que seja ti, companhia registrada ou reconhecida no
111'azil OU. em qualquer outro paíz e estabelecer para ella um domicilio no Brazil ou alhures ;
i) levar a erreíto os diversos commettímeutoa especificados no
presente memorial de _ associação quer só, quer em participação
com outra companhía ou companhias ou pessoa ou pessoas ;
j) vender o negocio da companhia ou qualquer parte della nas
condições que entender,e especialmente recebendo em pagamento
integral ou parcial do preço acções âebenturee, ou obrigações de
qualquer outra companhia;
h) distribuir, a titulo de dividendo ou bonificação, qualquer
parte especificada do aetívo que represente .lucros uuteeídoa pela.
'companhia ;
1\ fazer tudo que tiver relação e que possa facilitar a obtenção
dos objectívos acima discriminados ou de qualquer delles,
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4. A responsabilidade dós .seeíos é limitada.

5. O capital nominal da companhia é de ,se 100.000 dividido
001120.000 acções de ~ 5 cada-uma.

Nós, as pessoascujos nomes e endsreeos.vãoiabatso indicados,
liesejamos constítutr-nos em companhia nos,'termos do 'presente
memorial de associação, e obrigamo -nos.vespectívamente, a tomar
o-numero de acções do capital da companhia que se acha indicado
deante dos nossos nomes respectivos:
Nu·m9rG1
d.
Nomes, endereços .e profissões do,:;accicinistasacções

Mattow George Megaw, negociante, 36 Lime street. E~ C.
george:Edward Gíllespie, 'negociante. 36 Lime street. Ex.
Matew George Megaw Junr, oapítaUsta,36 Lime Street.
E. C
, .•.•..•.......•..... ·· ...•.•
Robart Nortou, negociante, 36 Lime Street. E. C........•
Hugh Kinsman Brodle, negociante, 36 Lime Stl'eet. E. C.
Freuerick Devereux Bawtree, capitalista, 36 Lime Street.
E. C

Frederick Russel Ia Fargue, capitalista, 36 Lime Street.

Uma
Uma
trma
Uma
Uma.
Uma

E. C.•.•......•..•........•.......•..........••.... Uma

Datada neste dia 29 de novembro de 1906. - Testemunha. das
assígnaturas supra, Georçe Caeaü, Empregado de Megaw & Norton.
3'6 Lime street, E. C.
Por cópia, conforme. - II. fi. Bartlett , -regístrador das SO~
cledades anonyrnas.
Leis de Companhias de

1862 a 1900.-Companhia Anonvma

por acçôas de responsabilidade limitada

Esta,tut.os <la Norton.

Mega-w- &
lJada

C.G,lhni..

1.0 As disposições contidas na tabella A da lei de companhías do anno de 1862 não serãoapplicaveis a esta com-

panhia.
INTERPRETAÇÃO

2.° Nos presentes estatutos todas as expressões definidas nas
leis de companhias de 1862 a 1900, ou em qualquer modíâcação re-

gulamentar daa jnesmas, terão os significados assim definidos'
e as palavras s6m?nto denotando o numero singular incluirãà

"tarnbe l11 o numero plural, e víee-versa

j

genéro~ma~culino tn~luirãoo feminino; '0

comprehendidas' as corporacões,

as palavras denotando o

na palavrapes$oas serão
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NEGOCIaS

3. Os negooios da companhía poderão ser encetados em qual·
quer época a contar da constituição da companhia.
4. Os dírectores desde logo afâxarão o sello ao contracto mencionado DO paragrapho A da clausula 3 do Memorial de Associação
da Companhia, e darão cumprimento ao dito contraoto, com plenos
poderes, todavía.ipara ad 1'e(e1'endum da assembléa geral constituinte convencionaremqualquer modificação dos termos do mesmo
contraeto, antes ou depois de sellado, Não serão admttttdas quaesquer objecções ao dito contracto formulada; sob o pretexto do não
'Constituírem os direetores, por si, conselho administrativo Indepen-

dente, nem será qualquer director obrigado a dar contas de qual-

quer bonefioio que lhe possa advir por força daquelle contracto,
11 companhia nãa poderá negocic/'1' nas suas proprias acçães

5. Nenhuma pareella dos fundos da companhia poderá ser
nmpregada ua compra de suas acções nem em adeantanientó sobre
canção das mesmas.
ACÇÕES

.ildjudicaça'o das acções

.

As acçõos ficarão á disposição dJS dírectores, e estes poderão
adjudical-aa e conceder opções a respeito dellas, ou de outro modo
-alíenal-as as pessoas e nas épocas e condições que entenderem,
salvas, todavia, as disposições do referido contracto com referencia
·[~S accõea que teem de sei- adjudicadas nos termos aIli estabelecidos,
n comtauto quo, ao fazerem as adjudicações, os directores se OOUM
for-mem com o art. 7 da. Lei da Companhia de 1900.
Nao serão reconhecidos os sacies occouoe

7. A companhia ter.á o dírelto de considerar o portador rcgls-

-Í1'auo de qualquer acção como possuidor absoluto da mesma, e,
portanto, embora. avisada, não será obrigada a tomar conhecimento
,le qualquer reívtndlcação eqnttuüva ou de qualquer outra pro-tenção com referencia ti. acção ou de qu .r lquer interesse na
mesma por parte de terceiros, salvo nos casos previstos nos presentes estatutos, Ou aíndn qualquer interesse em qualquer fra.cç'ão
de acçâo ,
CAUTELAS

8. As cautelas de aeções serão emlttidas com o sello social e as
:assignatul'as de dons directores, pelo menos, :sendo. referendadas
pelo secretario ou qualquer outro indicado pela dírectoría,

ACTOS DO PODER EXEOUTIVO

l3tll

Os accioniüae terõo direito· a uma ou mais cautelas

9. Todo acetonísta terá direito à uma cautela de todas as

acçQ.8s registradas em seu nome, .ou ainda a diversas, sendo cada
Uni'ácorrespondente a uma parte das suas acções. Dessas cautelas
dê âcçõos .constarã.o o numero de acções por que foram emittídas
corri a respectiva numeração e a. importancíà das entradas rea-

lizada,;.
A cautela serã entregao ao portador O,LI a outra pessoa, que
effectuar. o pagamento das acções ou apresentar o instrumento detransferencia a esse possuidor.
Subetitwíção de caiuolas

10.. No caso de ficar a cautela rota ou obliterada pelo uso, 08
directores poderão, contra apresentação da mesma, dar ordem
pa.ra que seja elIa caneellada ; e poderão emittir nova cautela em
substituição. Si qualquer cautela se extraviar ou for destruída;
então, em se provando, a juizo dos directores, e contra pagamentoda índemnísacão que os dírectores entenderem razoavel, dar-se-ha
uma nova cautela substitutiva á pessoa que tiver direito ãquella
quo houver sido perdida on destruída.
Possuidores em commwn
11. Todo acoíonfsta. túl'á dlrelto a uma ,c1LUtela gl'atis i porém,
pelas cautelas quo lhe forem passadas nltertorrnonte, pn,gará elle á
companhía o qnanti:l de um shpling ou qualquer outra somma
ínterlor que os djl'ector~ determinarem.
As 'cu.ntelas do acçoes 1'eglstr(l..das em nome de duas ou mats
pessoas collectiv1.l..mente poderão 831' entregues ri. pessoa cujo nome
figurar em primeiro Iogar' no registro, com relação ás respectivas
acções, e a entrega, da cautela a essa pessoa valerá por entreO"a, bastante a todos os tltulares da, mesma, salvo determinação e~u con..
trarío dos mesmos titulares.
ENTRADAS

Cliamcuias e capital, modo de raul-as

12. Os directorcs poderão oppcrtunarnente fazer aos aceíonistas, as chamadas que julgarem convenientes sobro a importancia das entradas a realizar por conta das acções que respecttvamente possuírem e cujos vencimentos não bcu verem sido fixados
nos termos da adjudicação, t: DE accíontstas pagarão a ímportanoia
das entradas que nestas condições lhos forem exigidas á pessoa e na
época e Iogar que forem determinados pela dírectoría. Qualquel'
chamada decr~pital poderá ser feita para ser paga de uma só vez
ou em duas ou . mais prestações.
E:l:ecu~ivo -

:100'7
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CoruUçi'-es em que- serão consideradas feitas as chamadas

oonsíderar-se-ha chamada uma entrada; na oecasíâo em. 9.ue
for tomada a deliberação da dírectoría autorizando essa chamada.
As chamadas serão avisadas com i4 dias, pelo menos, de ante..
cedencia, especificando o aviso, a época e o legar do pagamento da
entrada e a pessoa a quem deverá ser elle effectuado ,
Importancía das enircâae a chamar-se cada 'Vez

13. Nenhuma chamada polerã l'dferir·se a entrada de importancía superior a, uma quarta parte do valor nominal de uma,
aeção, e sempre haverá o intervallo de um mez, pelo menos,

entre a data estipulada para o pagamento de uma entrada e a
que tiver de ser fixada para o pagamento da entrada próxima
seguinte, na hypothese ile ser esta. chamada.
As enteadas poderão ser chamadas para serem p<:1,ga.swül
prestações.
Jures sobre as cnírculae em

atl'c~:o

1.(. No caso em que a quantia pagável em virtude de uma entrada ou qualquer prestação delta não for paga até o dia fixado
para o seu pagamento inclusive, a pessoa então possuidora de
uma acção, relativamente á qual a referida entrada ti ver sido
chamada ou se vencido a prestação, ficará obrigada ao pagamento
dos juros sobre essa chamada ou prestação, â razão de ~ 10 por
cem por anno, desde o dia determinado para o seupagamento, até
aquclle em que for este effectuado.
Os dírectores poderão, entretanto, nos casos em que julgarem
conveniente, relevar no todo ou em parte o pagamento de q ualquer quantia que se tornar exigível, a titulo de juros por fOl'Ça.
(testa clausula.

Os possBidores em comm-um esa

so;idaYic~

e individtwhnente' respOrt-

eaoeie pelas entrados

15. O:,:; possuidores em commum de uma, aocão serão individual

'O solid<\l'iamente rcsponsaveís pelo. pagamento de todas as entradas
i\ prestações vencidas, relativas {t mesma acção, bem como pelos
jUl'OS devidos sobre as entradas e prestações em atrazo.

lJaculdade.jJctravayüz;" o modo de effectuarem-ee
as acções

pagc~rne1ltog

ref'erentes

16. Os dírectores poderão, Oppol'tunamente,ao emítttrcm
acções, estabelecer dístíncções entre os respectivos possuidores,
quanto a entradas a pagar. e as épooas em que deverão estas ser
pagas.
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Acleantamentos sobre ent,'adasde capital

17. Os dírectores poderão, si o julgarem conveniente.receber
de qualquer aecíonísta que desejar fazer esse adeantamento, toda
ou-qualquer fracção da quanti~ para pagar por conta das suas
aeções, além das entradas effecüvamente chamadas em relação a
ellas , c sobre as quantias assim adeantadas ou a parte dellas que
exceder a quantia até então chamada por conta das aeções relativamente ás quaes houver sido feito o adeantamento, os díreetores
poderão pagar ou levar em conta os juros á taxa. que entenderem.
As prestações de capital serão consideradas entradas chamadas

18. Toda e qualquer. quantia que, nos termos de adjudicação
de uma aeção, fOI' }Jagavol no acto de adjudicação ou em qualquer
outra, data então fixada, SGl'[~ consíderada para todos os e1feitos
uma entrada devidamente chamada, e pagável na data fixada pal'a
o . respectivo pagamento; o no caso do falta de pagamento, vígorarão as disposições destes. estatutos com relação ao pagamento
dos juros O: despezas, commísso. otc., e todas as demais prescrípções
dos presentes referentes ao caso, como si essa quantia represen..
tasse uma entrada. devidamente chamada. e notificada na conformidade do que prescrevem estes estatutos.
COMUISSO E DIREITO DE HE'fENÇÃO

Poder-ee-ãa dar notificação exigindo o pagamento das ent1'adas

19, Si qualquer acctouista deixar de pagar alguma entrada ou
prestação até o dia fixado para o respectivo pagamento ínclusí ve,
osdírectores poderão a todo tempo depois desse dia e omquanto não

fOl'roalizada a. entrada ou prestação, dirigir um aviso ao respéctivo aocíonísta. convidando-o a effectuar o seu pagamento juntamente com os juros que se lhe tenham accrescído e todas as despezas
occasíonadas á, eompanhta por causada falta de pagamento.
Conteúdo do aviso. 20. No aviso ficará índícado o dia (cujo
prazo não deverá SOl' menor de quinze dias, 11 contar da data" do
aviso) e o Jogar ou os Iogarea cm que devorá SeI' paga a entrada ou
prestação com os j uros e despezas; na forma já indicada.
pommisso. Do aviso constara mais a declaracão de que, no caso
d.e"fa~~a, de pagamento até o día, inclusive, e no IOgaI' marcado,
asaeçoes a respeito das quaes houver sido; chamada a entrada oi!
for:4"13vida a prestação, ficarão sujeitas a cahírern em commlsso,
Si não forem. satisfeita.s·"a's extgencías do avíso, toda aeção a
respeito da qual houver sido feita notíüeação podara em qualquer
tempo depois. dessa data, e antes do pagumento de todas as entl'adas.ou. prestações, com juros edespesas devídas em relação a nella.
ser.declaradn em commísso por delíberação da directorirtt nesse
senüdo.
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c(d~idas

emconwniseo cenetstwem propriedade da companhi0

O commisso abrangerá teclas

0:3

dividendos declarados em rela-.

cão ás aeções cahídas em commtsso e cujo pagamento não houver

sido eüectuado lwta'.l do commísso, 'rodas as acções assim declaradas enl'c:H'nmi.'5so flcaa-ão pertencendo á companhia, c os dH'cetorcs poderão cancellal-as, vendei-as. rcadjudíoal-as ou dellas
dispor do outro modo. confor-me melhor entenderem.
Subsiste a ob'i'igaçao de paga?' as ont'f'Cl,das chamadas
21. T,ldo O accionísta cujas acções houverem cahido em commissa ficará, não obstante, obrigado a pagar e devorá pagar desde
logo á companhia todas as entradas, prestações, juros e despezas

devidas por conta ou em relação a estas aeções ao tempo do
eommísso, juntamente com os juros das mesmas, contados do dia
do commísso ao do pagamento, á razão de ~ 10 por cento, por anno,
e os dírectores poderão tornar efrectrva a exígcncía do pagamento
de taes quantlas ou de qualquer dellas, si assim o entenderem,
sem comtudo ficarem de modo algum obrigados a fazel-o,
Faculdade de annttUcO' o comoiíeso

22. Osdírectores poderão em qualquer tempo antes de haver
sido cancellada, vendida, readjudícada ou de outro modo alienada
qualquer aeção cahída em commísso, annullaicommísso da
mesma, nas condições que julgarem mais convenientes.

°

DÜ'eUo de ·relençâo

23. A companhia. terá um. direito precípuo c de prlmasla
para reter quaesquer àcções reglatradas em nome de um accío-

níata (individualmente ou conjuntamente com outro) em virtude

de suas dividas, responsabilidades e obrigações (Indivíduaes ou
solídarías com terceiros) contrahídas para a companhia, quer
tenha de facto chegado a época para o respectivo pagamento,
desobrigação ou cumprimento, quer não j: e essa retenção

serã extensíva a todos os dividendo.'; da.'3' mesmas.

Venaa, conseqt!ente do di1'eito de 1'etençC?o

24. Para tornar effectivo esse dtreíto de retenção os dlrectorss
poderão, independentemente de. consentimento ou cooperação do

âccíonísta, vender as acções incursas nessa penalidade" da maneira
mas nenhuma venda se podertí
realizar antes de chegar o período já indicado, C sem que depois
de dado aviso prévio por escripto, ao accíonísta.ueus tostanisntf>-il'oS ou curadores, da intenção de vender, eue .OU eates faltem
ao pagamento, satístacção ou cumprimento dessas dividastre$pon-:sabilidades ou obrigações por espaço de sete dias, a contar da data
do aviso.
que julgal'em conveniente;
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P.l"oducto da t:8wl'a, sua applicaç(70

25. O producto liquido das vendas dessa. natureza SOl'(\. applíeado na satísfacçã» das dividas, responsabütdades ou obrigações
do accionista para com a companhia, e o saldo, si hOUYCL\ será en-

tregue ao aceíoníeta,seus testamenteiros, curadores ou cessíonaríos.
Requisitos para o estabelecimento elo dil'Bito do comprado)'

26. No

0180

de qualquer venda cãectunde no exercido dos

poderes conferidos pelos presentes. os directores poderão üzer
inscrever no registre o nome do comprador com relação ás aeções
assim vendidas; e um certificado por escrípto, sob o sello
social, e a firma de, pe'o menos, um dos directores, e rerefendauo pelo secretario ou outro íunccíonarío competente da

companhia, declarando que a accão foi devidamente vendida de
aeeôrdo com os presentes estatutos fará prova plena dos factos
nelle expressos contra. quem quer que pretenda reivindicar seus
díreítos á mesma acção ; o comprador desde esse momento será o'
possuidor da aeção Iiberada de todas as entradas chamadas antes
do commísso e de qualquer dtrorto de retenção, e não floarã na
obrigação de syndícar da regularidade do processo nem modo da
appltcacâo do preço da eompra , o depois de inscripto e seu nome
no,registro em relação aquella acção e entregue o alludido certíficado, a venda não lhe poderá mais ~:01' Impugnada pelo anterior
possuidor da acção nem por qualquer outra, pessoa; e o recurso de
que se po.lerà soccorror o accíonísta, ou outr» pessoa que se jnlgar
lesada pela venda, consistirá tão somente na reclamação (113 perdas
c damnos, e isso mesmo contra. a. companhia exclustvamente.
T R A N S F TI: R g:'ir C I A E '].' R A N S.\(

r s SÃO

DAS

A Cç ÕE S

Outorga cl'J instrumente de írccnsferencia, etc.

27. As acções serão trausfei-Idas de aeeôrdo com as seguintes
disposições: o instrumento de tL'an.:>Ícl'cHcia sCl'á por oscrípto,
assígnado tanto pelo transferente COlHO pelo beneflciarío, e o
transferente serã consíderado possuidor daq acções transferidas
até que o nome do beneftclar.o súj,h íuscrlpt» no registre com relação as mesmas acções,
28. No 0180 do dcscjal' qUa,'qiWl' aecicnlst i destazer-se ~
quaesquer acções de que ello ti p. SSUiUOl.' registrado, olle notificará
os díreotoros na séde oüicial (1:1.. companhía do sou intento, e os
directores íá.l'àoexpcdil' <:I.:V16'08 aos aecíontstas oüerecendo-Ihes

essas acções ao par e na proporoão do uumoro de acçõe; por elIe
possuídas respectivamente.

Quaesquer acçõos que não 101'o:n coltoc sdus com os accíonístas da: companhía, dentro de novo mezes, ;)., cJnbr da (lata. do
aviso, podcrão.sü~ transferidas pelo accíonísti que desejar vender,
salvas as restrlcções expresssas no presente.

ACTOS'DO FoDER·EXECUT!VO

A trans(erencia se"f'à na fórma

'U$ua~

t?;9. O ínsrrumento de transferencía de qualqueraeção será. por
escri;pto na forma habitual on tanto assim quanto o permíttírem
as circumstancias.
Regist1'0 das traneferencias

30, A companhia terá um livro que se chamará ·0 Registro
de Tr-ansferencias, o qual ficará a cargo do secretario, sob a âscaIização dos directores, e no qual se inscreverão os termos de cada

transterencía ou transnnssão de aeções ,

Faculdade ele 1'8CUSa1' o 1'egisti'0 de t1"Cmsterenoias

31. Os directores poderão recusar o registro deiqualquer
transferencia de acções sobre as quaes a companhia possua direitos de retenção e poderão também recusar o registro de traneferencías feitas a pessoas que lhes' não merecerem approvação.
O instrumento de trcnsterencia: se1'ú entregue no eecriptorío
32. Todo instrumento de transferencía será entregue no
escrlptorío devidamente sellado para SOl' registrado e será acompanhado da cautela das acções transfel'idas, bem como de qualquer
outra prova quo os directores possam exigir para estabelecer o
titulo do transferente ou o seu díreíto de trausrertr as aeções,

Faculdade de reter os instrumentos ele t1'Cms{erenâa

33. Todos os instrumentos de transferencia que forem regístrados serão conservados peta, companhia,· porém qualquer instrumento da transíerencía cujo registro fOI' recusado pelos dírectores será, quando exigido, devolvido á pessoa que o houver entregue.
Emolumentos de transre~'encúx
34, Poder-se-há exigir por cada transferencia de acções sepa-

radas o emolumento de 2 s. e 6 (L ou quantia inferior que os dire-

etores estipularem, o qual, si os directores assim o ordenarem, sera
pago antes de.eífectuado o registro.
Suspensl/o das tranetcrencios

:As transferencias poderão ser suspensas em qualquer epooha
pelo per-iodo ou per-todos que os dírectores deterrnínarern j nunca,
porém, maior de sessenta dias em um só anno,
Reconhecimento das pessoas com direito depois elo {allecimen'to. .da
cccionlsta

35. Os testamenteiros ou curadores da successão do aeclonlsta
faIlecido (não sendo este um de varlos possuidores em eommum)

ACTOSDD :PODER 'EXECUTIVO
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serão as uníeas pessoas 'em quem a companhia. reconhecerá .qualquer direito ás acções registradas 'em nome do dito aecíonlstaj e, na
eventualidade do fallecimentodG um ou mais possutdores em commuro de quaesquer acções, somente nos sobreviventes reconhecerá.
a companhia qualquer direito ás mesmasacções ou interesse nellas;
nada, porém, do que aqui se contém será interpretado como podendo desobrigar o espolio de um fallecido possuidor em cornmum
de qualquer r-espoasabllidade em relação ás acções por olle possuídas em commurn com quelquer outra pessoa.

o accionieta

?'epresentante âeoe escoíher entre o fazer-se reoietrar
(f nom,em' outra pessoa em S$'U laga?'

36, O tutor de aocionísta !Uenor e o curador ou outra qualquer
pessoa habilitada para administrar os bens de um accíonísta demente, e toda pessoa que venha, a adquirir direito a acções, ou a
transfei-íl-as por força de fallencia ou de liquidação dos bens de
qualquer aecíonlsta, ou de outra qualquer maneira que não }JOI'
moia de transfereneía, poderã, mediante a apresentação de prova
bastante, a juizo da directoria, de que elle tem a qualidade em
que pretenda agir nos termos desta clausula, ou atn.la do seu
direito, - o salvo qualquer direito de retenção por parte da
companhia sobre as acções pelas dividas, responsabilidades ou
obrigações da pessoa de quem lhe adveío o seu. direito com
o consentimento dos dírectores, - que elles não serão de modo
algum obrigados a dar, - fazer-se inscrever pessoalmente como
accíonísm por estas acções, ou então, respeitadas as disposições
supra referentes a transterencta, n-ansfertt-aa a qualquer outra
pessoa,
Esta clausula será deuom lnadu daqui em deante a «cht1lsula.de
transmissão» ,
Poderes ptwa declarar aoçao em commisso no caso de omissao
da indicação do titula?"

No caso em que qualquer pessoa habilitada nos termos da clausula.. de transmissão deixar por espaço de dous mezes depois de ser
0011 vtdado pelos dírectores, de fazer-se registrar pessoalmente
como possuidor das acções ou indicar outro em seu Jogar, os dircctOI'OS poderão, em qualquer época posterior, antes da satísfacção
desse }JG(Hdo c mediante dellberação, declarar em commísso taes
aeções.
AUGl\IgNTO B REDUCÇÃO DO CAPrrAL

1110da de augmenta?' o capital

37, A companhia poderá, de tempos a tempos, mediante resolução extracrdínaria em- assembléa geral, quer tenham sido
emítüdas todas as acções até então autorizadas, quer não, e quer
tenham . sido integralizadas todas as aeções até então emtttídas
quer não, augmentar seu capital pela creação de novasacções;

°
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e a resolucão em virtude da ,qual for assim realtzado o augmento

determinará a ímportancía total do augmento e o valor respectivo

das aeções em que deverá SOl' dividido.

Coüocoçac das novas acções

38. As novas acções creadas pela assembléa geral serão emít-

tidas nos termos e condições e com os direitos e privilegiosque

determinar a companhia na resolução da assemblsa ge1'aI Cl'eando
essas acções ou em resolução de qualquer outra assembléa geral
.anteríor á-emissão das mesmas, ou ainda conforme determinação
da dírectoría, si pura tal estiver esta autorizada por uma assembléa

geral; c, na falta de ínstrucções nesse sentido. então conforme a

dírectoría julgar' mais ccnveníente, e especialmente essas acções
poderão ser emttttdus com um direito de prioridade ou um dí reíto
especial quanto a dividendos e participação na divisão do actívo
da companhia e com qualquer direito especial de voto ou mesmo
,"em direito algum a elIe.
Faculdade de offereoer as novas acçõee aos accionistas

39, A companhia em assernbléa geral poderá. antes da emissão
de quaesquer novas acções por ella creadas em assernbléa geral;
determinar que as mesmas ou quaesquer dellas sejam primeiramente offerecídas a todos 08 acoronístas na proporção do valor
nominal das acções por elles respectivamente possuídas, ou pro'ceder de qualquer outro modo relativamente à emissão e ::tdjudícação dessus acções, mas na fala de determinação Uí',SJe sent..ido
ou no que ella possa ser omissa, os direetores poderão trJ.tal' ·as
.aeções como si ellas fizessem parte do total das acçõos orrgtnaea.
As nOvas acções sei'tio consideradas porte inte.Q1'ante elas acçõce

o1'i-

ginaes

40, Salvo as disposições em contrario nas condições de: emissão
ou nos presentes estatutos, quaesquer novas ucções que forem crea{tas serão consideradas parte integrante das acções orígínaes, e flcarão sujeitas ás disposições contidas no presente instrumento com
refereucía ao pagamento de entradas e prestações, commlsso, direito de retenção, abandono, transrerencía, transmissão etc.
Faculdade de modificaI' os dsreuos, etc, dasdilferentes calliegórias de

acçõcs
41. sempre que, por motivo da emissão do acções prcferoncíaes ou por outro motivo o capital fOI' dividido em acçõe5 de dífferentes categorias, todos e quaesquer direltos e privilegias inherentes a cada cathegoría poderão ser modificados, substituídos,
-alterados ou abrogados, mediante accôrdo entro a companhia e
qualquer accionista daquelle grupo, agindo como representante do
mesmo -gr'upo, desde que o accôrdo seja ratificado por uma resolnção.extraordínaría tomada em uma aesembléa geral dos possuidores
de .aeções daq uella categoria.
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Facltldade de 'j'eduzir o capital

42. A companhia poderá. de tempos a tempos, reduzir o seu ca.~
pital de qualquer maneira em direito permittido com faculdade de
consolidar ou subdividir quaesquer das suas acções; e qualquer
parte do capital realizado p:Jder<1 ser reembolsada com a. resalva
de poder ser novamente chamada, ou sem reserva alguma.
WARRANTS DE ACÇÕES

Cautelas ao portador

Certificados de plena propriedade de acç8es (cautelas ao pm·tadoi')

43. A companhia poderá. omittir t em relação á.s aoções iutecertificados definitivos ao portador, de plena propnedade de acções (que serão aqui denominados uxarante de acçí'Jes)
nos quaes ficará expresse que o portador ter(l" direito liquido ás
acções nelles especificadas, e poderá ainda providenciar mediante
conpon ou de outro modo, para o pagamento de dividendos futuros
sobre as aeções nelles Incluídas.
A díroctoría poderá determinar e, de tempos a tempos, variar
as condições sob as quaes os warl'ants de ocçõee serão emíttldos e
especialmente as condições em que se poderá emttth- novo
'wmTant de acçõee ou coupon em substituição de outro inutilizado,
roto, perdido ou destruido, bem como as condições em que o portador de ,um «carrant de acçôes terá o direito de assistir e
votar nas assembléas geraes, e aquollas .em que o, WQ'lrant de
acções poderá ser devolvido e o portador illscriptq nominalmente no registro como possuidor das acções nelle Incluídas.
S~~vos as condições assim estabelecidas e as disposições dos presentes estatutos, o portador de, um toarTant de cccões será, para
todos os efteitos accionista da companhia. O portador de um
wa;.,.ant de uoçõee ficará sujeito ás condições em vigor, na
occaslão, quer tenham estas sido fixadas antes quer depois da
emissão do mesmo.
~ralizadas.

Poderee para contrahsr emprestimoe

44. A dlrectoría poderá em qualquer tempo e de tempos a
tempos, á sua. discrição, levantar ou tomar emprestada para os
fins da companhia qualquer- quantía ou quantias. cuja ímportancia
total não exceda á do capital nominal da companhia. na, occasíão,
sem que haja necessidade de obter (1, ractíâcação da companhia em
assembléa geral.
E pm"a emitti1' (lebentures, etc.

45. Os díroctores poderão levantar essas quantias ou assegUl'ar
e garantir reembolso das mesmas da maneira e nos termos e con-díeções que julgarem conveniente, e especialmente mediante a
emissão de debentures, perpetuas ou não, ou debenturestoch' da,

°
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companhia, os quaes 'constituirão, um onus cspecíãcado ou de garantia tiuctuante ou de outra especíe sobre todo o negocio e bens
da oompanhía, tanto actuaes como futuros, ou qualquer parte dos
mesmos, íncluslve o seu capttal a realizar na occasíão; e os fiadores
dos possutdores de debentures ou de âeõentore-stoch: poderão ser
remunerados Delas seus serviços, e ao serememittidos os deôentureetock, poder-se-be. si for julgado de couveníenela, emíttn- debentures
a favor destes fiadores como parto da. garantia.
Os âeôeniures, etc., poderac ss-' cedidos lioree de onus

4tL Os âebentures, debenture-etock, e outros valores garantldos
poderão ser cedidos, livres do qualquer onus, pela companhia á
passoa 1:1, favor do quem forom clIes emittidos,
Emiesão de âebsntwree, etc.

47. Os deôentures, deberüure ..stock, obrigações ou outros valares garantidos poderão ,ser emíttídos com desco.ito, agío ou de
outro modo e da forma que a. directoria.julgar mais acertada-e com
quaesquer- privilegíos ou condições e regaliasespeciaes relativas a,.
resgate, cessão, so.teío, adjudicação de acções, conversão em
aeções, direito de assíetencía e de voto em assembléas geraes da
companhia, nomeação de directores ou outros quaesquer,
Reçisíro ,de hypothecas

-48. A díreetorta far,i eseripturar, nos termos do art, 43 da
lei das companhias de 1862, um registro de todas as hypothecas e
dos onus que especíücadaments gravaram os bens ela companhia. e
cumprirão devidamente as dísposícões do art. 14 da Iel das compatnhias do 1900.
ASSEMBLflAS GERAES

Primeiro: assembíea geral

49. A assembléa geral constituinte da companhia terá logar
dentro do prazo de nunca menos de um mez nem -mais de tres mezcs, a contar da data-em que a companhia ficar habilitada a encetar os seus negocios, c na época c Iog.u- que a directoi-la determinar.
Assembíea ge1'at annt~aZ
50. Reuuír-se-ha uma assembléa geral em todos os annos que se
seguirem, na época e no legar indicados pela dlrectorla.
Assembleos eetraordínaríae e ol'diHm·ias

51.As assem bleas.geraesmencionadas na ctausula precedenteserão
intituladas assembléas .geraes ordínaríasitodas as outras assemb~éas
da companhia serão denominadas assembléas geraes-extraordínarias.
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Reque~'imento

para a convocaçãO de umaassembléa ext1'ao);diriatia.

52. A directoría pcdera.jsempre que julgar conveniente, e deverâ, quando requisitado pelos possuidores de nunca menos de uma
deeímá parte das aeções emlttidas pela companhia, e, sobre

as quaes houverem sido devidamente pagas todas as entradas ou
outras quantias então vencidas, proceder, sem demora, á convocação de uma assembléa geral extraordínaría da companhia, e .no
caso ele S81' feito tal requerimento, vigorarão a.s seguintes disposições :
I) O requerimento determíuarã os fins da assembléa c será.
assignado pelos requerentes e entregue no oscríptorlo j poderá
constar do diversos documentos de fórrna identíca, cada qual asstgnado por um ou mais requerentes,
. 2) Si a dírectoria não convccar a, assemblca para realizar-ao
dentro de 2l dias, a contar da data da entrega do requerimento,
poderão os proprios requerentes ou a matoría dellos, relativa ao
valor das acções, convocar uma assembléa.; a assembléa, porém,
assim convocada, não se poderá reunir passados ires mezes da.
data da entrega do req usrimento.
3) No caso de ser tomada em qualquer dessas assembléas uma
resolução que necessite de ser conürrna.. da por outra assembléa a,
dírectoría deverá desde logo convocar uma nova assembléa geral
extraordtnarrr, com o fim de tornar conhecimento da resolução.
0', si assim o entender, conürmal-a como resolução especial; e si a
dtrcctoela não convocar a assemblea dentro de sete dias, a contar
da data em que for tomada a prhneh-a resolução os requerentes,
ou 11 maioria delles, em relação ao valor ele suas acções, poderão
P01' si convocar a assemblea.
, . ' .. _ ',.. .:
4) Qualquor asscmbléa convocada pelos requerentes, em vírtudo 'desta clausula, devera sol-o, tanto quanto possível, da mesma
fórma por que deverá a dtrectoría convocar as assembléas ,
j '

Aviso de convocaçãO de assembleae

53. Dar-se-na um aviso prévio de sete dias. pelo monos, na
fórma adeantc prescripta, marcando o logar, dia 'o hora da reunião
da assernbléa ; 0, no caso de tratar-se de assumptos especlaes, o
aVü10 indícarã a natureza geral desses D.ssumptos , Todas as vezes
que ror adiada a assernbléa por quatorze dias Ou mais, dar-se-ha de
igual maneira aviso prévio de cinco días, pelo menos, do lagar e
hora em que se deverá reunir ~t nova assembléa , _
A falta de aviso nao invedidM'á as tleliberaçôee
.' 54. A falta casual da expedição de aviso a qualquer nccíonísta,
Ou'o seu não recebimento por ello, não invalidará de modo algum
as deliberações da. assembléa.

Oi'dihados trabalhos nas assemb!êas qeraes, --:d~je'cto das aesesnbleae

55. O obiecto de uma assembléagei-al ordínarla consístírãern
receber e conhecer da relação da receita e da despoza c do balanço
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e relatoria da dfreotorla; elegei' os díreetorcs e outros runcoíonarios em substituição daquelle s que se retirarem ou por seu turno,
ou por qualquer outro motivo ; declarar dividendos e tratar de
quaesquer outros assumptos que; nos termos destes estatutos, devam
ser .tratados em uma assemblea geral ordínaría. Todos os outros
àssumptos tratados em uma assernbléa geral ordínaria e todos os
assumptos tratados em assembléa goraI extraordinaria serão consí.derados especíaes .
..ti directoría terã a faculdade de 1'ecusar~se a fornecer informações

56. Nenhuma assernbléa geral tel'á o direito de exigir informa..
çõos a respeito de quaesquer dos processos ou dos meios empregados
ou dos resultados provenientes de qualquer secção das operações da
companhia, ou outras ínfbrmações cuja publicidade for JuIgv,da pela
dírectoría inconveniente aos interesses da companhia.
.
Qttol'wn das ossemõtdas geraes

57. Dous accíonístas pessoalmente presentes constituirão quonp'n
;para se effectuar a assembléa geraL Nenhum assumpto sera tl'atado em uma assembléa geral sem que haía quo~'Hm ao ser dado o
assumpto á. discussão,
"
O presiderüe

58. O presidente da dírectoría, si houver (e na sua falta., o
::vice~presidente, si houver) terá o direito de l)residir a todas ,as

assembleas geraes. No caso (lo não haverem sido nomeadcs taes
funceionaríos, ou de não comparecerem elIes à assemhléa dentro
do espaço de 15 minutos depois da hora marcada para a abertura
da sessão, ou estando presentes, recusarem-se a presidir,' então os
díreetores que se acharem presentes, ou, na sua falta, os accío.nistas presentes, elegerão um dírector para presidir os trabalhos;
·0 no caso de não estar presente díroctor algum, ou de se reousarem todos os que estiverem presentes a prosidir,-cntão os
acclonístas elegerão um dentre elIes para presidir os trabalhos

<la assembléa,

Adíamenía pm' falta de quo1'H'tn

59. Si dentro de 15 minutos depois da hora marcada para a
abertura da sessão não estiver presente o numero de acclonístaa
necessarío para constituir o quorum, a assombléa, quando convocada. em virtude de requerimento; na fôrma já. indicada. poderá
ser dissolvida; porém em qualquer outro caso ficará adiada para
o mesmo dia da proxima semana, á. mesma hora e no mesmo local.
o si a essa assembléa adiada não concorrer o numero exigido de
accíonístas dentro de 15 minutos contados, como já ficou índíca110, então os accíonístas presentes constituirão quorum, legaL e
poderão deliberar sobre os àssumptos que constítuírem O objecto
pa·ra que houver sido convocada a assembléa,
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Votação

60, Todo e qualquer assumpto submettido a uma assembléa
geral será, quando não por acclamação, resolvido primeiramente
por votação symboliea, e, no caso de empate de votos, o presidenteterá, tanto na votação symbolica como na votação 1)01' escrutínío.
um voto de desempate, além elo voto ou dos votos a qUG tiver direito como acctontsta.

o voto nâo póde S61'

ccntesiado stnao na ossembtca que tenha sido dado

61. Não poderá SOl' contestada a validade de qualquer voto ti:
não ser na própria assombléa ou escrutínio em que 0110 tur dado, O·
todo voto, quer dado pessoalmente, quer por procuração, que não
for contestado nessa mesma assembléa e votação, será considerado
valido para todos e quaesquer effeitos dessa assemblea ou votação,
A

declaração do pyesidente serd P1"OlJa concludente de haver sõio:
tornada qualque1' delibe1'açiJ,o

62. Em uma assernbléa geral, quando não for exigida pelo presidente a votação por escrutínio ou requerida esta por escrípto
na oecasião, on antes da declaração do presidente, adeante mencionada, por cinco accíonístas, pelo menos, pessoalmente presentes,
e com direito a votar, ou ainda por accíonísta ou. accíonístas que
possuam ou representem por procuração, pelo menos, uma décima
parte do valor nominal do capital ropresontado na assembléa, oucom direito de voto relativo a essa mesma quota de capital,-uma
declaração feita pelo presidente de haver sido tomada ou rejeitada
por qualquer maioria determinada de votos,e um Iançamento nesse
sentido feito no livro das actas das asscmbléas geraes constituirão
prova. concludente do facto, sem outra prova subsldíaría do numero
ou da proporção dos votos registrados pró ou contra a resolução.
63, Si for requerido escrutinio na fôrma citada, este realízarse-ha do modo, na época e no local, e quer immediatamente, querdepois de qualquer lapso de tempo, ou ainda em qualquer outra
data fixa, que o presidente da assembléa determinará, e o rosnltado do escrutínio constituirá a assembléa em que houver sido elle
requerído . Um requerimento para escrutinio poderá ser rettrado ,
O jJ1'esidente terá o di1'eito de adiar a assembléa

.64. O presidente de uma assernbléa geral, de aecôrdo com as

.dísposíções da clausula -60 _do presente instrumento, e como consentimento da assembléa, poderá adíal-a para outra época e outro
local; porém _não se tI'atará, nessa nova assembléa, de outro as~
sumpto que não aquelles que houverem ficado por concluir na.
assembléa adiada.
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o '/"'equerimento de eeriftcaçao de votação

não impedirei a contiwuação
dos trabalhos da assemblda

65. Um requerimento para a verificação da, votação não tmpedira a, continuação de uma assembléa para se OCCUPl1l' do qualquer outro assumpto que não aquelle a respeito do qual for pedida
a mesma verificação de votação.
Casos em

q1M

neto serà admittida a oeríflcaçao de cotação

66. Não serão adrníttídos pedidos de verificação de votação
acerca da questão de adiamento ou da eleição de um presidente.
Actas das assembteas

67. As actas de todas as resoluções o dos trabalhos das assembléas geraes serão lançadas em livros especíaes, e toda acta assígnada pelo presidente da assembléa a que eüa se refere ou pelo
presidente da proxima assernbléa far[l, prova, plena dos factos nella
expressos, independente de outra prova.
VOTOS DOS ACCIONISTAS

Votos

68. 'SaLvo quaesquer condições especiaos qne acompaunurem

as acções no ,acto de sua emissão relativamente á votação, todo
accíontsta da companhia terá, em votação symboltea, um voto e,
'no caso de oscrutínío, ter(t. um voto por aeção que possuí».
Do 'Voto das pessoas que não (orem, possuidores ·)'egist?'ados

69, Qualquer tutor ou outra pessoa habilitada por- força da.
clausula de 'transmissão a transferir quaesquer acções, podera votar'
em qualquer assembléa com essas aeções do mesmo modo que si
fosso possuidor' registrado das mesmas, comtanto que justifique, a
contento da directoría, com 48 horas, pelo menos, de antecedencia,
da, hora marcada para a reunião da assombléa em que: se propõe
YQtar, o díreíto de transferir as acções, ou que os directores tenham,
antes da reunião de tal assembléa, reconhecido Q seu direito de
nelIa votar com as acções em questão, Havendo varias testamenteiros ou curadores da successão do um accionista Jallecído em cujo
nome houverem sido averbadas quaesquer acções,sel'âQ elles constderados para os fins da presente clausula possuidores, em eommum,
das mesmas aeções.
Posswiâores em commwn

70,. Havendo possuidores em cornmum ,de' quaesquor acções,
qualquer dessas pessoas poderá votar nas assembléas, quer pessoal..
mente, quer-por procurador, relatívàmente a taes seções, do mesmo
modo como si ti vesse ella o direito exclusivo de fazel-o , e no- caso
de estarem presentes na assembléa, pessoalmente-ou representados
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por procurador, mais de um desses possuidores em commu!ll, então
somente aquelle dos presentes cujo nome figurar' em prímeíro .Iogar
no-registro em relação a taes acções poderá votar relatlvamente a.
ellas,
Procu?'adoyes

71. Os votos poderão ser dados pessoalmente ou 1)01' procurador,
O instrumento de procuração deverá ser por escripto e assignado
pelo outorgante ou pelo seu procurador, ou, quando o outorgante
for uma sociedade, então sob o sello social da mesma. Não poderá
ser nomeado procurador quem não for accíonísta da companhia,
e habilitado &" votar; porém uma sociedade quo fOI' acoionísta da
companhia, poderá nomear seu procurador qualquer de seus dírectores ou outro funcclonarlo ,
A díreetoría terét a faculdade de preparar e cmuür instrumentos sellados para a nomeação de procuradores, seja em branco,
seja nomeando qualquer um ou mais dos du-eetores ou qualquer
outra pessoa, e de enviar sohroscrlptos franqueados aos accionístas
da conipanhía á custa desta. Uml."t procuração dada para. votar será
considerada como Incluindo a faculdade de pedir escruttnlo para
'Verificação de votação.
EntY(~ga

da procvraçao

72. O instrumento de procuração o a. procuração constituindo
o representante do outorgante, si houver, e em virtude da qual
este o houver passado, deverão ser deixados na sédc social, com 48
horas, pelo menos, de antecedoucla, da hora, marcada paraa reunião da assornbléa em que a pessoa nomeada em tal instrumente
se propõe votar, sem o que a pessoa assim 'nomeada não: téi'á' - direito <:li votar com aquelles poderes ; porém nenhum ínstrumcnto
de procuração será valido depois de decorridos 1.2mezes' da -data,
da sua entrega, a não $81' uma procm-ação dada por accíonista .1'0-

sídentefora da Grã Bretanha.

Casos em que deiearà de ser considerado valido wn ooto
dado pM' proctwaçc7o
73. Um voto dado de accôrdo com os termos de um íustrumenta de procuração ::;ol'(~ valido, não obstante o prévio fal1ecimente da pessoa que houver dado a proeuração, ou ~~ revogação da
procuração, ou ainda ~t tl'ansferencia das acçõos em relação as
quaos f 01' dado o voto, salvo no caso de se haverreeebído ma .séde
social, com 24 horas de antecedencía da hora unarcada paraca,
assernbléa, nottftcação por eserípto do fallccimento ou revogação,

cu.transrerencía.

Os pos.widores de « icorrants t de acções (cautelas ao po?'eculor)
nc70 terao O direito de cotarem por procurador

74, Os possuidores de soarrants de acções (cautelas ao portador)
não terão o díreíto de votar por procurador relativamenteü~
acções incluídas nesses uxirrarus,

1.376
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Fórmula

era pro~u-raçao

75. O instrumento de procuração será redigido na fÓI'ma usual
ou na fórma abaixo índíeada, ou tanto assim quanto o permittirem
as círcumatancías, a saber :
NORTON, MECA W

&

oosn-.,

LIMITADA

Eu
do
uo Coudado de
..
accionísta da Nortow; 2'rIegaw ,id Oomp •• ,limitada, constituo, pel<l..
presente, o Sr
de
, .ou
na sua falta, o Sr
de
ou
de
.
na í\1lta .deste, o S1'
meu bastante procurador para votar por mim e da minha parte na

sssembléa geral (ordinar-ía ou cxtraordínat-la, conformo o caso) da,

companhia, a reunir..se em
qualquer adiamento da mesma.
Datada neste dia
de

no dia

0'0

de

'" e em

...... ..... ..............
de 19 .

Reetrícçães quanto d »otaçao

76. Nenhum acctonísta terá o direito de assístír ou votar sobre
qualquer assumpto, quer pessoalmente, quer por procurador. ou
como procurador de outro accíonísta, ou de ser computado para.
oonstituíção do quo1'tm~ emquanto estiver em atrazo de qualquer
entrada ou outra quantia vencida e devida á companhia em relação
a quaesquer das acções desse acctonísta ; e nenhum accíonísta terá
o direito de assistir ou votar em qualquer assembléa reunida deeorrtdos tres mezes da data do registro da companhia com qualquer
acção por alie adquirida por meio de trausrerencía, sem que tenha
sido íriimíttído na posse da acção com a qual elle pretende votar,
pelo monos um mez antes da época marcada para a reunião da
essembtea em que elIe se propõe a votar, ou, tratando-se de uma
assembléa adiada, da época primitivamente fixada para se reunir
a mesma.
ASSEMBL:ÉAS PARotAES

As disposições contidas no p'resente a respeito de assemblêas geJ'aes
seiyl0 appUcaveis a assemblêas pcrciaes

77, Todas as disposições contidas no presente instrumento ·l'ela·
tívas a assembléas geraes, ordem dos trabalhos nas assembléas
geraes, votos dos accíonistas, resoluções extraordíuarías e outros
àssumptos, serão, »wtou« snutasuiie, applicaveís a toda e qualquer
assembléa parcial dos possuidores de aeções de qualquer categoria
especial, convocada nos termos de quaesquer das disposições do
presente instrumento, mas de modo que oqu01'um. competente seja
constituido l?Ol' um ou mais aceíonístas de acções daquella cate..·
goria, possuindo ou representando cornoprocurador, pelo menos,
uma décima parte do valor nominal das aeções da mesma categoria até então emlttídas ,
.
.

·ACTOS DO PODER EXECUTIVO

1377

DIRECTORIA.

N'ume1'ode âsreaoree

78. Os dírectores não serão menos de tres nem mais de cínco,
Os directores em exercícío poderão agir. não obstante qualquer
vaga na díreotor-ia ; entretanto, no caso de :ficar o numero reduzido
a monos do minimo fixado pelo presente, os directores não deverão
agir, excepto para o fim do preencher uma ou mais vagas emquanto
se conservar o seu numero abaixo desse mtnímo.
Primeiros dírectoree

79. Os primeiros dlrectores da. companhía serão nomeados
medíante instrumento ou instrumentos por escrípto, assígnados
antes ou depois de consütuida a companhia por uma maioria de
subscriptores do memorial de assoe:ação, sem haver necessidade de
se convocar qualquer assembléa para esse fim; e os directores assim
nomeados terão o direito de occupar os seus cargos até que deem a
sua demissão ou se tornarem íncompatãbílízados.
Cowdíçao pa'ra ser director
80, A condição para S81' du-eetor, salvo nos casos dos primeiros
directores, consistirá na possse de aoções no valor nominal de
e 2300, pelo monos. Um director poderá runccíonar antes de se
habilitar para o cargo na forma acima, devendo entretanto adquirir as suas acções na ímportancía exigida dentro de um mez da.
data, da sua nomeação, e, quando assim não raça, o seu Iogarftcarã
ipsolacto vago. O director destituldo do seu cargo nessas condições
não poderá SOl' reeleito sem quo primeiro se tenha habílltudo nos
termos do presente artigo.
Remuner((çi'io de directoree

81. Os dírectores terão direito á remuneração que lhes for
oppcrtuuamentc votada pelos accíontstas em assernbléa geral, e
essa remuneração será repartida, conforme, de tempos a tempos,
ti. directoria determlntu-. Os dírectores residentes no Reino Unido
terão direito ao reembolso d:.t.s suas dcspczas rasoaveís de viagem
c de hoteís, erfecttvamento feitas em relação aos negocíos da companhia, além da suo. remuneração .
Subslit1l,to dos díreciores

82, Qualquer dírector poderá, com a approvação da dírectoría,
mediante instrumento por elle assíguado e entregue no 0801'iptorío, nomear qualquer outra PCSSOI.t (que seja acctonísta da 'comQ

panhia e possuidor de aoções do valor nominal de ~ 1250. pelo
menos) para seu substituto afim de represental-o e de votar em
seu nome em toda. e qualquer reunião da directoria durante a sua
ausencía da Inglaterra, e poderá eventualmente revogar Oi coma
ExecutlTO -
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mesma saucção, renovar a nomeação r e toda. pessoa as sim nomeada.
deverá deixar nas mãos do secretario o seu endereço para, onde
deve m ser dirigidos quaesq lHW a visas.
O '"Substituto'·de um

di'i'eoto'i',se~'á"'f~J.,nocionai'!io,,dét'icomp'anhia

83. Toda pessoàfaaendo as vozes de ..um ·dir··ectol'.será, considerada. fuuccionarío.da companhia e s~l'á cindividualmente;resP9usavel para coro esta. pelos seus propríoaactos e-faltas, e nãosera
tida por mandatarlo do ~lirector que a tenha·nomeado.A:l'eluuneração do substituto será deduzida da remuneração devida ao
dírector que o tenha nomeado, e devera constar d;t' parte desta
remuneração que' houver sido convencionada entre o substituto e

o substttuído,

Casos {m.~ qwe tioora 'l)ago o logar: de um direcíor

-84. 'PÔlldel'<.t oseu cP"l'go)'ipsbfacto, o"dil'o:::tor, 'quo:
'af, ràHil" ou suspaader cscpagamentos ·OU,"l\ilquBror co;:;sào «de
bons ou concordat i cnn os S(HlS credores.vou for con.íemnado em
processo crime;
b) for julgado louco; ou flcaraffeotado das Iuculdades mentaes;
c) não comparecer ás reuniões da. directoria por espaço de tl'OS
mezes.con-ecuttvos som Itcenca.especíal da: dírectonia ;
d): 'd-e-ixar de-possuir em qualquer tempo O"úlHílC1'O -de 'acções
exigido;
,
"e) resignar o seu cargo em aviso Ct ccmpan'üa por 'cscl'ipto' c
,por,',elle:·assig.oa'do ;
'.·f)''mcdiantel·Q.301ução 'extert::wdinaria,,'n03 termos d i ',!weseilto
instl'\lmentoi·for.destitnidoclo seu .cargo.
direetordestrtutdo nos termosda lettra cl) não, poderá ser
de novo nomeado antes de adquirir novamente !.tsacções neces-

o:

sarías;

Q~~<,lquer,d'i.rectMpoderá

[a-ser porte .âo conselho aclministrali'Jo
de. outra·· companhia

35. Qualquei' dírector poderü Ser ou vir a SOl' dil'Gctor· de outra
companhia'Organiza'la por esb, ou na qual ella seja, .íntercssada
comovendedora. accionísta ou em dutri1 qualidade, c esse dlreetor
não terá 'que 'dar contas dos proventos que lhe possam advlr
como dtreetor Ou accíonísta dcssa xmtra companhia.
Os directoree podé'ão'contráotaí' 'com

li

compa'rihia

85~)Ncnhumdi-rectol', ali quemquec que-se 'proponha- a, sel-o,
Oi 'nenhuma/pessoa: exercendo cargooupoeíçâo fiduciai-ia :na' .·cóm-

panhiafica-rCt: .íuntbída, pelo fJ.cto tle'exercer','esso. cargo ou-de
eeeupar essa posição, de, ooutractarcom acompaubía, comovven
dedor ou' em outraqualí.lade, nem tão-pouco serãe-ímpedtdos'esses
é'outr'a()tos'oü:qualquer'.Mntl'acto';oÚ convenção fei-tap'Ol\ pa.rte da
companhíacom qualquer outra companuía ousocíedade de que
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esse director ou essa pessoa. seja accíonísta ou em que elle ou
ella tenha qualquer 'sorte de interesse, nem será. o dírector ou
p.,es.soa. ass.i.ffi.contractanda, cu q.ue fali', aeeíontsta ou üJ,teryss.ado n.a
f()r~~sUpl'a, compellído a dar contaaa companhia de quaesquer
lucros obtidos desse: contracto ou convenção, pela simples razâo' de
ooeuparelle o logar de director ou por-causa do seu c~rgo ou posição üductaría.c-comtanto que o facto de ser elle in~eres'sado
,~o mesmo c a natureza de seu interesse seja por elle manifestado
por' occaslão, ou antes, da reunião da directoria em que for decidido o contracto, si então já existir o seu interesse. Nenhum díreetor poderá, entretanto, como dtrector votar a respeito de qualquer contracto ou convenção dessa especie, e, si o fizer não será
contado oseu voto. Asrostrícçõos acima appostas e a prohihíção referente á. votação não serão applicaveis ao contracto a que se
refere a clansula. 4,çl08 presentes estatutos, nem a nenhum contracto feito pela companhia ou e:11. nome della, mediante o qual
~e,~lê aos di~Eidtores:ou u qualquer'dellesquaesquer"valorcs a titlllo'de índemnízação, e\o:11<1$ poderio ser suspensas onrevogadas
113Tentualmei1tenttscondiçãcsquc foremestahelecida-s em. assem-

bléai!eÍ'al.
Registro, de dírecíores e gerentes

87, A companhia mant(}l'á na séde social um livro do Registro
contendo" os non}os,os (3.q.~eri;-ºos e pro~ssões dos seus ,directores o
gerentes, e enviará ao l'egistradol" das sociedades anonyrnas uma
Có1?Üt desse registro, e de tempos a tempos notificará ao mesmo re~~st.f;t4or toda e qualquer mudança que se der desses directores B

gerenlos.

Adiamento do. paga'mento âc remwneracao dos :cli1"ectores

.88.,8i a maioria da dírectcrín resolver liberar., diminuir pu
adiar ri recebimento d~ sua 'remuneração ou de' qiutl'qper parte. da
mesma, essa resoni:ção' obrigará a todos 03 dírectores ·Ii 'remu-

neração, nc.arã,p()rtp,nto, liberada,. dímínuída ou adiada, eonforme, o easô. Na'e\-entuâlidade' de seItquidar a companhia por
qualquer ?al1sa. c, com qualquer fim, os' dlrectores não terão, direito
;;t:"t:.emunc.ra.ção alguma 'por qualquer prazo depois da data da Jlquí-

dàção,

ORDEM DE RETIRADA DOS DIRECTORES

Os directcree saltem por turno

89. Salvo as disposições da clausula 79 quanto aos primeiros dírecada assembléageral ordina;ria.,annllal, uma
terça'l?-,arte,dos,d~reetol'es."gue,
não scJ~m dO,nq,mer9, dos ,p'p'imeiros
ctores,poroccasi~o de

flirectorés,ousenno.o seu numero multip1o, de tres, então c-numero, qlN,inai~, se,a PP:r.o~I~~~"p';H1.S ,que,:e~, ~uMquer h;Y'p.othese.-não
~xoeda da terça parIa dos díréctores, devera deíxar o Seu c~rgo·,
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Ordem em que âece-ão saMr

Os díreotorcs a salrir em cada época serão aquelles que tiverem
maior tempo de exercicio do cargo, Entre dous ou mais dtrectorss
que tiverem exercido CS.:lC cargo por igual período, o director asahír, na, falta. de aecôrdo entre alies, SCl'tl escolhido por sorte,
Pa.ra 013 otí'eítos dessa clausula, o espaço do tempo de exercício
de qualquer dírcctor se contará da data da sua ultima eleíção ou
nomeação.
Poderão ser reeleitos

O dírcctor a. s-btr poderã ser reeleito.
Preenchimento dos logares vagos

90. A companhia. na mesma. assembléa geral ordínaría em
que quaesquer dos directores deixarem os seus cargos nas condições
supra poderã preencher os Jogares vagos elegendo um numero
igual de pessoas para directores, salvo quando nessa mesma assembléa for determinada a. reducção do numero, e poderá em todas as assembléas geraes ordtnaa-ías preencher quaesquer outros
legares vagos.
Hvpothese de não

S6'tem

preenchidos os logcv"es 'lJagos

. 01. No caso em que na assembléa geral ordínaria na qual se
deve rcaüaar uma eleiç~o de dírectores não rorem p!:eenchidos?s
legares de todos os dírectores demlssionaríos, então estes directores ou aquelles cujos logares não foram preenchidos continuarão em exercido até a reunião da assembléa geral ordínaria
no anno seguinte, e assim p01' deante, de anno em anno, até ficarem ,preenchidos os seus lagares, salvo quando nessa assembléa
geral se determinar a redueção do num eco de direetores.

92. A companhia poderá, de tempos a tempos, em assembléa
geral, nugmentar ou reduzir o numero de díreotores e também determinar a maneira e a ordem em que deverão deixar o cargo os
directores componentes deste numero assim augmentado ou reduzido, mas de modo que o numero de directores não seja maíor de
sete nem menor de tres.

Vagas occasionaes

. _ ,93. Qualquer-vaga occasional que se der DO numero de dírectores poderá ser preenchida pela díreotorta, mas qualquer pessoa
assim nomeada exercerá o cargo tão somente pelo tempo porqúé o
te~ii1,exercido o dírector por elle substituído,si não se houvesse dado
a vaga,
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Notificação da intenção de pJ'opm' um dil'ector

94. Nenhuma pessoa, a não ser um dírcotor a sahír e aquella

que for recommendada pela directoria Vara ser eleita, pudera ser
eleita dírector em qualquer assernbléa, geral, sem quo outro aceionista tenha deixado na sede social da companhia, pelo menos seis

dias completos antes de se reunir a assembléa, um aviso por
escrípto e por elle assignado, índtcando a suá intenção de propor
tal pessoa. para ser eleita, aviso esse que deverá ser acompanhado
de uma declaração por escrípto assígnada pela pessoa a ser proposta, significando a sua acquíescencia em ser eleita.

Os accionistas pOde1'iío desUt:tdJ' um âírector

95. Os accionistas poderão, por especial resolução, destituir
qualquer director antes de chegar a seu termo o prazo de exercicio de seu cargo, e poderão, mediante resolução ordlnaria, nomear outra pessoa em seu logar, porém a pessoa. assim nomeada
exercerá. o cargo tão somente pelo mesmo período por que o teria
exercido o director em cujo logar tenha sido nomeada, si não houvesse sido destituido.
GERENTES

Faculdade de nome(t'J' wn ou m.ais gerentes

96. A directoria poderá de tempos a tempos nomear qualquer
pessoa, firma ou corporação, gerente ou gerentes da companhia.
quer por prazo fixo, quer sem Ilmltcção do tempo pelo qual esse
gerente ou gerentes devam exercer o cargo.
E destitui/-os

Poderão. outrostm, do accôrdo com qualquer contracto celebrado entre esses gerentes ou gercnte e a companhia, destituíl-os de
seus cargos o nomear outros em seus Ioguros.
Remwneroçac dos qerentes

97. A remuneração desse gerente ou' gel'ente.'.l será.. de tempos a
tempos estabelecida pela dircotorln, podendo consistir em salarlo,
commíssão ou partíctpacão nos lucros o.i então em qualquer dessas
fórmas, ou em todas ellas.
Faculdade ele substabelecer os poderes

98. A directoria poderá de tempos a tempos outorgar e conferi!' a esse gerente ou gerentes DO exercício de seu cargo aquelles

poderes que entender, dos quo se acharem os díroctorcs investidos
de accôrdo com os presentes estatutos, o podorã conferir esses
poderes pelo tempo e para serem exercidos para os fins e objectos
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e nos termos e condições e co'mas restrlcçõos que julgar conva..
níentc, e pod~r4, eventuaímente•. revogar, retirar, alterar ou variar
tocos esses poderes ou qualquer delíes.
ACTOS DA DIRECTORIA

Reuniões e e quorum» para a sua reau,sação

09,. A.dirOGtoria pó4et>âreunir-sc para tratar .dê negocros OIl
adiar. on regular de outraqualquer maneira as S11as l~ounlões e os
seus actos conforme melhor" entender, e poderá determinai' o
numero competente para a resolução, 4-08, negoclos, Salvo dispo-

sição em contraí-lo, dous directores constituirão o quorum.
QualQuÇil'JUr<;wtor poderá. e o secretario. quandosolicitado,;pOl'
qualquer dírector, deyer(t .convocar uma reunião da dlreotofía,
mas nãoserâ.necessarío dar aviso algum da reunião ao direetor'
ausente do Reino Unido.
AR questõesque'surgirom em qualquer reunião da diractoría dovel'ãoser decídídas por maioria do votos..«, no caso de
empate na votação,' o presidente da respectiva reunião dal'á um
segundo voto de desempate.
Presidente
100. Os dírectores poderão eleger um presidente e um vicepresidente para as suas reuniões, determinando o prazo pelo qua!
esses. funccíonarios .deverão -.respectivamente exercer .OS, .seus
cargos, Na,aueencía do presidente (si o houver), o více-presídente
(si o houver) presidirão
No caso de não terem" sido nomeados taes . íunccíonaríos,
ou do não estar presente nenhum delles (t, hora fixada para are';'
união, os dlrectores presentes elegerão um de entre elles para pi-esldlr essa. reunião.
0« Qlw1'um »da diTectoria terá competencia para
os respectivos poderes

etee~'ce)'

oolídamerüe

101. Uma reunião de díreetores, na qual se ache presente o numero necessarío para a constituição do quoru'tn terá competencía
para 'exercer todos o quaesquer poderes, faculdades e, attríbuícões
por este instrumento conferidos á dírectoría ou quo sejam geralmente de sua competencía ,
j

Deleçaçãa elos poderes a com missões

102. A dírectoría podera delegar quaesquer dos seus poderes
a ccmmíssões compostas de um ou mais dos seusmembros que
julga:r; conveníente, Qualquer commtssão assim conatítuldadeverã,
no.exercícío dos. seus poderes assim delegados, se conformar comas
ínstrucções que lhe forem dictadas pelos dírectores..
As 'disposições. contidas. no presente instrumento com referencía
ãs reuniões e actos da dírcctoría, salvo no que for alterado pelas
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estabelectdas pela.dírectorra. serão igualmente tq~'p:U':":
caveis ás reuniões c actos de.qualquer-commíssão.

illSt!·UCÇÕC.'$

Faciüdade de, ilQmecw ,co'(/sellw.~01..tcomm{ssõe$. locaee

103'; A'directo'ria podera. de tempos.a tempos e a qt~pJque~
tempoestabelecer con~elhos ou commissões Ioeaes, cQnsul~~,tr~r~
ou subordinadas, dedlrectores, ou agencias para ao (r[l,ns[l,~çao d.e
quaesquernegooros da companmu no estrangeiro OtI em detOl'Ull,nad i localidade daCrfi..:..Bl'ü'tanha, ou nomear qualquer pess.oa. O~l
pessoas para. ser o uníco membro ou os membros COInponeIites.
desses conselhos ou dírcctorías, gerentes oh agentes locaes, fixando
a. respectíva remuneraçao.
Edelhes delegai' poderes" etc.

104, A,dil'octoria poderá de .tompos a tempos C <~ quatqncrtempo delegar a .qualqu,T. pessoa, ou pessoas ussuu.nomcadas.quaesquer Iaculdadea e poderes então confer-ídos.aosdircctsree ,O' poderá,
autorizar o membro ou membros em exerciclo de qualquer: C011selho ou comrnissão local, oonsultativa ou aubordlnada, OU agencia.
ou qualquer dellas, a preencher vagas existentes.nas, mesmas",0;c.; a
agir não obstante as vagas, que 1)OSBa.m existir j essa nomeaçao.
dclegnoão ou autoriztl,çíio dQv0r?$Cr, t~itar nos termose condições
que a dtrectorla entender, c esta poderá.. (lo qualquer- tempo destituir qualquer pessoa assim nomeada- e,annullar ou variar qualquer delegação ou autorização.
Faculdade. ele. nomear procuradores

105. A drrcctcría poderá nomear a qualquer tempo e detempos a tempos, mediaute procuração sob csetloaocíut , qualquer
pessoa procurador da companhia para, 01$ fins, e com os poderes,
íaculdades e ;),ttribuições (não exorbitando daquencs conferidos aqs
dlrectores c que clíe: podem exercer do accordo com o 'Presente
instrumento} e pelo tempo o sob as condtçõcs que a direetoria
eventualmente determtnar, e qualquer nomeação nestas condições
(si assim o entender a, d.rectoría) poderá SOl' feita em favor do
único membro ou de qualquer um ou- mais membros do qualquer
conselho cu commíssão local, ou agencia estabelecida nu. rorma
acima, ou ainda c.n favor de qualquer' companhia. ou dos aecionistas, du-cctores, llli1lulatal'Ls, ou g.'l'cntosdc qualquer companllb 0'1 firma, ou mosmoern úvor. de qUí11qu;11',gr.upo adventícío
do l)8SS0aS, dit-ecta ou Iudtrectamento nomeadas pela dtréctorta 'ee:s5.s proourações poderão conter ,1,8 dtsposiçõos quo, a dtrcctorta
julgar mais aptas a assegurarem a pl'otoc.ç-:ío ou' a conventencía
das pessoas que tl'ab1'0lU com o prccu.udor,
Os' procuradores poderão, substabelecer106. A dírcctorla pod,er<i autortzar.qunlquerdelegcdo o-uppO-~
curadcr. assím consütuido , a, substabelecer. todos, e. quaesqner. ,(lOS
poderes, faculdades eatta-ibuíções a elles conrenrtos.
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Oe acso« da dÚ'ectoria serão -oaudoe, n([o.obstante qualquIY;'''Oiclo na

nomeação desta

107. Todos os actos praticados em alguma reunião da dírectoria ou de qualquer commíssão de díreetores ou por alguma pessoa
Jazendo as vezes de director, serão, embora se veriâquo ulteriormente ter havido qualquer vicio na nomeação desses dírectores ou
pessoas ou qualquer delles ou que esses dírectores, ou pessoas, ou
qualquer delles -não tinham capacidade parapraücal-os, ou que os
seus cargos ou quaesquer dos mesmos estavam vagos por qualquer
motivo, tão validos c.mo si a pessoa assím agindo tivesse sido devídamente nomeada e tivesse a precisa competencía para '1gir.
Rem.uneração dos iiirectores pai" serviço ectroordínario

108. No caso de ser chamado q ualquer dos directores a prestar
serviço extraordinario ou a emprchender qualquer viagem especial
para qualquer dos fins ou ob.ectos da companhia, esta poderá remuneral-os, quer mediante uma quantia fixa, quer mediante uma porcontagem sohre os lucros, quer de outro modo, conforme fOI' determinado pela díreotorla, e essa remuneração poderã SOl' ou addícíonat ou em substituição da sua. quota de partlcípação na remu..
neração acíma prevista para a directoria.
Serão (l,ychivCf,das

(1,3

actas das 'reuniões da directoria

109. Serão lançadas em li vros ad hoc as actas das reuniões da
directoria {'. das commtssões do d íreetores , as quaes dever-ão constal' os nomes dos dírectores presentes e todas as resoluções tomadas e actos praticados nas mesmas.
Quaesquer dessas aetas, quando asslgnadas polo presidente
da respectiva reunião da dírectoría, ou da commtseão de dírectores, ou pelo presidente da reunião seguinte, serão admisstveís
como prova dos factos nella exarados, sem haver necessídade de
outra prova.
ATTRIBUIÇÕES DA DIRE0TOR1A

Pode,'es
110. Competirá a directoria a gereucia dos negocias da companhia, com a faculdade de exercer e levar a offeíto todos o quaesquer poderes e objectos mencionados e referídos no memorial de
associação , bem como todos os poderes dn, companhia que não
sejam, pelos presentes estatutos ou por lei, expressamente ordow
nados ou estatuidos para. serem exercidos pela companhia em
assembléa geral j sempre. porém, de .accôrdo com as disposições
do presente instrumento, com as prescrípçõcs Iegass e com as
ínatrucções estabelecidas pela. companhia. em assembléa geral..
corntanto que não sejam estas Incompaüveís com aquellas "dispo..
síções ou presorípções.
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Nenhuma disposição, entretanto, prescrípta pela companhia
em assembléa geral poderá ínvalídar qualquer ~ct~ prévio da
dírectorla que teria sido perfeitamente valido si nao houvesse
sido ella prescrípta.
lll. A directoria, além das faculdades e poderes conferidos
pela clausula precedente, poderá:
a) praticar os aotos outoraar os documentos, contrabir as
obrigações, fazer os paga'mcntos o que e.utender necessarios, para
fazer reconhecer a companhia no 131'0,:':111 ou em qualquer outra
parte, ou para lhe obter um domicilio nesse ou em qualquer' outro
paí» ;

b) nomear, no Reino Unido, no Brazil ou em qualquer outra
parte, banqueiros, advogados e gerentes ou supermtendentes da
companhia e caneellar as suas nomeações, podendo tambem ncmear e destituir qualquer outro íuncclonarlo, engenheiro, operario, artífice, escripturarlo e servente, seja para sel'.vlçO temporarto,
permanente ou especial, conforme eventualmente Julg~rem conv~
níente para a boa marcha dos negocies da eompanhta : determi11ftr as respe~tivas obrigações e fixar a, impo~'tanCla de seus s~la
rios ou vencimentos e pagal-os com os dinhOlros da compannía ,
em todo e qualquer caso ou casos em que o julgar eonveníente, '.Q0R
derã a díreotorta exigir fiança a todo e qualquer iunccíonarío,
escr-lptururlo, servente ou empregado da companhia na ímportancía
que}ul~ar sutficiente papa assegurar o fiel desempenho de suas
obrígacões ou serviços;
c) empregar os peritos de vistoria, avaliadores, agentes ou cor..
reteres e outras pessoas e no Iogar e Jogares que julgarem necessarro, para. fomentar os interesses da companhia e pagar-lhes os
salaríos, commíssões ou outra remuneração que considerarem ra...

aoavel,

.d) passar, dar, acceítar, endossar, transferir, descontar o negomar as letras de cambio ou promíssorías, cheques de banco ou
ordens de pagamento á vista e outras quaesquer obrigações semelhantes que julgarem conveniente para a transacção dos negocíos
da companhia;
e} construir, demolir, alterar, remover ou transformar
quaesquer trapiches, casas ou edíüoíos pertencentes (t. companhia
e erigir o construir outros trapiches, casas e edífícios em logar
daquelles em terrenos pertencentes á companhia ou por ella
comprados, alugados ou arrendados c opportunamente alterar
ou transrtmnaresses mesmos trapiches, casas ou edíflcios, da
maneira que julgarem necessaría ou conveniente para 11 boa marcha. dos negocias da co.mpanhla;
_
f).comprar, adquírrr, vender, alugar ou ar-rendar terrenos,
posses, h~l'dades, edíücíos, Installações, machínísmos, bens moveís
e lmmOV?IS, effeítos e tudo mais que necessario for para os fins da
companhía, e quer só, quer de combinação com outras companhias
ou: individuas;
g) instaurar, apreeentar e conduzir pleitos julíeíaes ou não,
e reolamaçõe por parte da companhía e responder aos que contra
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€lHa' forem illtontl1dôs~u,apre~ent~düs:; _,sublnetter â,;'arbitr'.agem
os pleitos e reclamaçôes-asetm, .íntentados pela companhía .ou
contra ella, ou que do qualquer..modo se relacionem com os
negocies da mesma, com poderes p:tr<1 tl'atlsigí:r ou- desístíu e
abandonar.
Fundo de'ÜeSêl°1Jlk;

lli?·.Antú$ de recommendar qualquer dívídeudo, a dírcctoría
poderá l'etir~U' dos lucros da conmnhíaa .quantta que julgar conveníonte para um fundo de l'eB01'Va destinado '(1, fazer' face a eventuaes, substituir os bons deteriorados, para igualar' dividendos,
para dividendos ospecíaes, amontlznrqualquer tiivída ou obrigação
da companhia" reparar; melhoran, augmentar 0- conservar qualquer propriedade da companhta.on para outros flns .quaosquer que
a dircctóna, á 'sua discrição absoluta, julgar: abem dos .ínteresses
da companhia, e poderá empregar as quantias assim reservadas
como molhar entender, ccmtanto quo o não faça cmaccões.da-pro-.
pl'ia companhia, com a, faculdadc,outrosimj' dceventuatmente
operar o v~trb,l' esses empregos de fundos e delles.díspor, no-todo
ou em parte, em beneficio.da companhia•.·podendo.dividlr-ofundn
de reserva em tanto, outros fundos especíaes quantos.julgar conveníentos, com plenos: poderes, ainda pae.v.empregar.o acrivoque
constituir o fundo de reser-va nos negocíos da. companhia: mesmo
som a obrigação) de conserval-o separado do resto do actlvo,
DiVIDENDOS

Dícidendoe-....·,PÓYíl1a·' da seu: ]YagaYllento

113. A dlrectcrla potlcrá , com a sancção da compauhla em assemblea geral, declarar Úp:1;gi~l' dividendos; cujo pagamento se rara
aos accíontstas, em dínhetro OLl de outra forma, com" os lucros
Ilquidos da companhia, na proporção do valor. das entradas
l'oaliz::u}(1,'J, sobre as acções, com exclusão' das que-houveremsido
pagas como entradas adeantadas. e tomando-se em consíderaçãó
qualquer condição, dfrelto de prerereneía, OH prioridade;' OH outro
direito então ínhcrento aquaosquor- acçõós.
Restrícçõee d declaração de dividendâs

tl4. Não sora declarado dívtdoutlo maíor do que o' recommcndado pela dírcctoría, porem O. companhia poderá, em assemblra
geral, declarar um dividendo monor-,
Os dividendos

serao ooços sômente com ossooros

115; Nenhum. dívldcndo ecrã.pago sínão COlll;'OS, lucros Iíquídos auferldos nos negocies da companhia. A declaração> dosidíreetoros quanto {t unportancíados Iucrcs'I íquídos- ela.-companhta ·,será.
fin~,b
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Di1yt,'déndos prov'is01'iOS

l lf . A dtrcctorta poderá. de tempos :a tempos, pagar aos
acotontstas, por conta do dividendo próxfmo seguinte, os dividendos
provisoríos que as situação dos ncjoeíos da companhía possa, 0, 'Seu
aebitrto, justíflcat-.
Deducções
117. Os tlil'cctorcs poderão u-eter os diviuendos pagavels por

quaesquer acções sobro asqnaes a'{lompanhia tenha direito de

retenção, c pcderâoappítcal-os .na sl1,tisfa,ção' total· ou parcial das
dividas, obrigações ou compromissos garantidos pelo mesmo dírelto do 'retenção.
Retenção de (li1)ide)~dos

ll8. A dircctoria poderá reter os'dividendos pagnveis 'SObl'O
quaesquer- acções comas quaes qualquer pess?;), tenha direito, l~OS
'termos da clausula do transmissão a se fa,zo,' mscrevcr .como U.CClOnísta, OtI que qualquer pessoa tenha'o·dircito de transferir nl <1· fórrna
daquella (\laus~lJa;;'ató que essa pessoa se: torne efl'ecuvameni,e acetolllsta-,COIDu.sdItasacções'" 011 as transfira regularmente; A trans'"
fereucía doumaaccãó não topá o efíeíto tlo transmítth' o direito a
qualquer dividendo declarado sobro' ella antes de SOl' rcgtstrada a.
transfcreneía.
Recibos dos dilJid enâoe

réferentes vts

acç8es possHidas' -em' 'commum

119. No caso do serem registradas djversàa pessoas como possuídores em commumde uma accão, qualqueruma dellas poderá
passai- recibos vultdoa p01' todos os dividendos e pagamentos por
conta de divirlen(,tos, capital reembolsado ou ontl'asquaçsquer
quanüas ou beneüclos quo tenham de SCI' pagos ou partilhados e

relatívosa mcsma acção,

AViso 'de divid€indos

120. Dar-se-Ita a')$ aecíonístaa [t víso da declaração de' qualquer
divhlendo, sej[lj'ellcp.l'üvisori6 ou não, pela fór'mu abaixo pré..

scrtpta .

Os dividendos poderao Mi' enviados peso correio

121. A compnnhia não será. responsável pelo extravio de qualq?-cr cheque, título do dividendo, vale postal "que possa SOl' cuvíado pelo correio a qúalqueracôíoutsta' onipagamou to de q ualq uer
dlvíderido ou juro.
Os dividendos não -oencerao ivros
tl'b;

12'2:.. Ncrih~lm dtvldendo oujuro p ir na,garvencorl.t juros bou~L ccmpanhía.
'"
-
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Dividendos não, reclamados

123. Todos 03 dividendos não reclamados durante um armo,
depoís de terem sido declarados, poderão s81'empregados:üu dê
<outra maneira aproveitados pelos dírectores em beneficio da companhia até serem reclamados.
CO:::\TAS

Livros de escriptwl'ação

124. Os dírectores farão escrípturar CJutl1S exactus de todos
os dinheiros recebidos e pagos pela oompanhía.. ospecífteando as
causas que originaram 838es recebimentos e pagamentos, .bem
assim corno do acüvo e passivo da companhia. Os livros de escrípturação que se acharem na Grã-Bretanha serão e.scripturados e
conservados na 8Me social ou naquelles outros Jogares que a díre·ataria julgar mais conveniente.
Iiestricçõee quanto ao exame dos livros, etc.

125. A dírectoría determinará opportunaments si, e at(~ que
ponto e com que restricções, em que época e legares, bem como
sob que condições e prescripcões, poderão as contas: e: os livros da
companhia ou quaesquer delles ser examinados pelos accíonístas,
espeeíâcando as condições e preserípções a observar-se nesses
'exames; e a nenhum accíonísta será lícito examínar- qualquer
conta, livro ou documento da companhia, a não ser nas condições
estabelecidas por lei, ou mediante autorização da dírectoría ou de
uma resolução da companhia em assembléa geral.
Demcnetraçãc de contas e balanço

128. Em cada aesembléa geral ordínarla anuual, os dírectores
apresentarão á companhia uma demonstração da receita e ·despeza,
bem como um balanço demonstrando, em resumo, o actívo e passivo da companhia, fechado em data nunca anterior ti. seis mezes

da, data da, reunião da, assembléa e abrangendo todo o tempo
decorrido depois do encerramento da ultima demonstração e balanço precedente ou, no caso de ser a. primeira demonstração e

balanço, então da época da constituição da companhia.
Antes da reunião da assernbléa será enviada a cada accíonísta
uma cópia impressa da demonstração e balança da mesma maneira
preserípta para a expedição de avisos.

o

SELLO SOCIAL

Sello social-l11odo de

affixal~o

127. A directoria fornecerá um seHo social para a companhia.
Este ficará depositado na séde social c. não sera afflxado a
documento algum, a não ser na presença de dons directores, pelo-menos, e em cu mprímento de uma resolução da. dírectoría ou de uma
commíssão de díreetores, devidamente autorizada pela dírectorja,
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VERIFICAÇÃO DE CONTAS
AS

contas

S81'((0

examinadas annuahnente, nomeando-se os fiscaes

128. As contas serão examinadas e verificadas 1)010 menos uma
vez por anno, e it cxactidâo da demonstração do contas e do balanço sera constatada. o attestada pelos flscaes,
N omeaçáo de fiscaes

120. A companhia, em cada assemblea geral ordlnar-la, no..
meara os físcaes que (levarão exercer o seu cargo até aproxima
assembléa geral ordínaría e nesse sentido vigorarão as seguintes
disposições:
1)- Nocaso de não se fazel' a nomeação de fiscaes em uma
assembléa geral annual, a Junta do Commercio, a requerimento
de qualquer accionista da. companhia, poderá nomear para aquelle
cargo um fiscal das contas da companhia, fixando a remuneração
que esta lhe deverá pagar pelos seus serviços;
2)- Não poderão SOl' nomeados üsoaes das contas da compa~
nhía os dírectores ou funccionarios da mesma;
'.
3}- Os prímotros físcaes das contas da companhia poderão ser
nomeados pela dírectoría antes de se rounír a assembléa constítnínte, e si forem assim nomeados eUesexercerão o seu cargo até
,8, primeira assembiéa geral annual, a não ser que sejam previamente destituidos do cargo por melo de uma resolução de accíonístas em assembléa geral, caso este em que os mesmos acoio-'
nístas nessa assembléa poderão nomear flscaes (las contas;
4) - Os dírectores da companhia poderão preencher. as
vagas que se derem casualmense no cargo de fiscal,porém emquanto persistirem essas vagas, os fiscaes sobreviventes
ou restante) (si houver) poderão agh' ;
5}-A remuneração dos fiscaes das contas da companhia será
fixada pela mesma em assembléa geral, salvo no caso dos flscaes
nomeados antes da assembléa constituinte, ou para preencherem
qualquer vaga, cuja remuneração será fixada pela directoria ;
6)-':'A todo fiscal das contasda companhia será licito examinar
a qualquer tempo o'> livros c contas da mesma e os respectivos
documentos, e elles terão o direito de requisitar dos directores
e íunccíouarios da companhia- as informações, explicações e esclarecimentos que lhes forem necessarios para o bom desempenho
de suas íuneçõesde fiscaes das contas, e deverão firmar um attestado no fecho do balanço, em que declararão si foram, ou não, sa~
tísteítos todos os requisitos por elles exigidos na sua qualidade .de
âseaes das contas. Além disso, apresentarão aos accíonístas um
relataria sobre -as contas por elles examinadas e sobre cada balanço
subrnettído á companhia em assembléa geral durante o tempo do
exercicio do seu cargo, declarando em cada um dessesrelatoríos si,
na sua opinião, o balanço a que se referem está devidamente _redígídodé modo a constituir uma exposição verdadeira e fiel do estado
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dos negocias da companhia segundo consta dos livros respectivos, e
o relatorio será lido perante 1.'\, companhia reunida. em assembléa

geral.

Ascontas, etc.• tima vez v$r-i(lc,âas e appyovadas em aeeemblea get·o,l,
sereio cohcl-udentes

130. Toda conta e balanço devidamente verificados c depois de
approvados. em assembléa geral serão concludentes, salvo 81'1'0

nelles descoberto dentro dos tres mezes que se seguirem

(~

sua

approvação. Logo que fôr descober~o qualquer. erro, dentro daquelle prazo, as contas, serão ímmedtatamente corrlgtdas e dahi
em diante serão concludentes.
. .Avisos

131" Cada aecíonísta, quer resida na Gl'ã:-,Bl'e~anha,quer
fóradella, deverá tomccer 1:\ díreetoria um endereço no Reino
Unido para o qual lhe deverão. ser dirtgídos os avísos, e o endereço
assim por eUe fornecído será o seu cndoreço registrado. Na falta
desse endereço consíderar-se-ha assdo soeíalcomn sendo o.endereçe
regtstrado dos accíonisáas.que deíxarem.de dar: os seUEI_end~rcço3. ao
registro, na fôrma' acima, e avíso.q II)- fôr afflxado em posição eví..
dente na-sede BJcial será. tido por: dovídamentecommunioado a.todo

°

accíonísta que não tiver dado. oseucndereco para ser rcgístrado
nostermos já acima expressos.
~lIodo

de enireqal-os

,132. Um av-iso poderá SOl' entregue pala eonrcanma ao aceioCorreio em cârta franqueada a

~ista. quer pessoalmente, quer-pele

elle dirigida para o.sou enderece registrado .
..:1 -oisce a poss1./,ÍdMes em commum

133. Todos,os avisos referentes. a acções que estejam em
nome de possuídores.em commum.deverão ser entregues ãquelle
dos possuidores cujo. nome âgurac.em.rpmneiroIogar no registro
dos, àccíonístas, e um aviso assim, dado será tido nor aviso bastante a-todos os possutdores.daquellas acções.
.
Prova da ent'i'e.Q(J,_ do_aviso

134-. Qualquer aviso. que for envíado pelo correio será, consí-

derado éntr<3gufi} no dia seguinte .iquana em que for lançado ao corréiô',o,envoItiéro ou carta contendo aviso; e para provar ,a, entrega oastará' provar, que a carta ou. envonicro que o capea va foi
devídamenté' endereçado e lançado ao correio.
õ

O,benejici.a-rio"da t'i·ansfc:J'encia."de, aoçõe« fica obrigado pelo aetso

135. Qualquer'l)eSSOaAUe,.por.força de, lei, transferencía, ou
outro nieio.qualqnén ViCI', a. adquía-ír díretto. a qualquer l\cção
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!3.01

ücara.obrígada-poi'..to.loavíso. refel~i3nte, a tal acç,ãovavisGl B3tlJ que,
até ser o seu nome o endereço lançado no regístro, sera tido POl'
devídamenteenéregue quando o for á . pessoa-de qucmelle houver
derivado oseu díreíto a. aeção.
EI/eito da,ent?'ega, em 1,'eraçáo'IXo:IXcoionistdfaUeci.do

136. Qualquer. avíeo ou documento entregue ou enviadorpelo
oorrelo ou dc.ixado no endereço registrado de qualq.UeI.' acc.ionl&t.a l
na forma do presente Jnetr-umentov não obstante acircqmsta,ncia
de j{J.. SOl' então Jallecido esse aecíonísta, o quer, ou .não, avcompanhia tenha recebido aviso do seu fallecímento, ser{~ considerado
como havendo sido devidamente entregue em relação a quaesquer
aeções possuídas por aquctle uecionísta, quer em seu nome Indlvldual,querem commum com outra qualquer-pessoa, IaM que al'~uma'outra'pessoa'seja regístrada em. seu' Iogav.eomoo-possuldora
das mesmas fndivtdualmente ou .em cornmum, ol.tal' .cntrega,;s61'á
considerada,'..para;, todos; os efIoit03, do 'presonteiinstmuuonto.j;' como
entrega bastante do avisoou: dccumento acs seus.herdeiros,'. testa.menteiroeou-curadoros, e a todos. os.tnteressatlos (si i »honver). em
commurn -comoüe. em qualqueudas suas acções.
A'Diso.,oos v.osnuâcres de «,'I.Oarrants» âo.acções

137.. 0, possuidor de um tOCtn'cmt de acções. ao pori:adol'
não térá dít'eltc a outro aviso em relação ás. acçõescornprehendidas no seu tccw'rantdo acções que aquelle . que- houver srdo
dado, pela exposição dó dito .avlso mo escrlptorio durante o prazo
de A8 horas. . Porém, dirtgtudo-se elle ao secretanio da.compauhía,
terá o:dirdto: de receborcõpía de. quaesquer avisos quo possam ter
sido expedidos durante.os doze mezes anteríores.
LIQUIDAÇÃO

Dietribidção

'clo''''ewti~o

138. No caso,de:'liquidação',: da' companlua.: l'e~tando qualquer
porcão do .aetí vc. depois. de': ha verem; sido pagas todas as .dívidas
o obrigaçãesv-da companhia; SêráJella· dividida entre oa contrtbumtesvna proporção da ímportancía do capital p01' elles
realizado' 'sobre, as aeçõos quo u-espectivarnente possuírem .no início
da liquidação, -respeítados D 3 -dli-eitos dos acoícnistas. por acçõcs
emítüdas sob condições espoctaes.
Ac!·ivo poderá ser.reporüíc em espécie

.139, No..caso de liquidação da companhía, o1i(LU~dante
poderá, mediante a sanoção de: uma.tresolução extraordínarta,
l1epar~ir. ontre os.eontríbntntes.v cm espeeíe, qnaíquen.parte do
actívo da compánhía, o. poderá, sempre. com. a mesma r.sanccão,
confiar a, deposítaníos qualquer parto do .activo da, companhia
para applieal-e em beueâcio dos conjribuíntes, .da, rnaneíra que o
liquidante, munido, daquella sancção, approvar,
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Disposições pm'a a modificação -dos di1'eitos dos' accionista..s

130. Ao effectuar-se qualquer venda ou aceõrdo nos termos
do art. 161 da « Lei das Companhias, de 1862s», .a resolucãoesps-'
cíal em que fOi' ratificada essa venda ou accôrdo poderá determinar ,a repartição ou appltcação das acções ou outros proventos a receber como preço, da alheação de maneira dífferente
da que possa corresponder aos direitos legaes dos contribuintes da
companhia j c, especialmente, poderá. attríbuü- a qualquer categoria de acções direitos de propriedade ou outros espeeíaes, ou
mesmo excluil-a, inteiramente Ou em parte.
INDE:MNIZAÇÃO

141. Todo director, deposítarío, fiscal de contas, advogado,

gerente, secretario e outro funccionario e empregado, da- com-

panhia será garantido pela companhia contra quaesquer damnos,
multas, custas, prejuízos e despesas com os fundos da companhia,
e a direetoria será. obrigada a indemnizar qualquer desses funccionarios ou empregados daquelles em quo possam porventura .íncorrer ou soffrer por motivo de qualquer contraeto celebrado ou
aeto praticado por eUe como funccíonarío Ou empregado da companhia, ou devido a qualquer aoto de qualquer funccíonarío,
empregado ou dependente da companhia, ou quaesquor outros
occasion~dos pelo desempenho das suas funeções, inclusive as suas
despesas de viagem.
Nenhum director ou outro funccionario da companhia $~n~a
responsavel, pelos actos, recebimentos, negligencias ou fô,lta.,de
qualquer outro director ou funceíonarío, ou pelo facto de haver
elle tomado parte em qualquer recebimento ou outro aeto pro(orma,
nem por qualquer prejuízo ou despeza advinda á companhia em
resultado da Insufflctenéía on deftcíencía do titulo a quaesquer bens
adquiridos por ordem da. directoria para a companhia, ou em nome
desta, nem ainda pela ínsufâcíencía ou vício nos objectos em que
houver sido empregada qualquer parte dos fundos da companhia.
nem por qualquer prejuízo ou damno proveniente da fallencía,
ínsolvencla ou acto prejudicial ou doloso de qualquer pessoa em
cujas mãos houverem sido depositados quaesquer dinheiros, titulas
ou atreitos, nem por outro qualquer prejuízo, damno ourevez que
possa Decorrer no exercício de suas funcções ou a ellas j-elatívos, salvo no caso _de resultarem de seu próprio acto ou falta
voluntaría.
Nomes, endereços e profissões dos subscrfp tor-ea

Mattllew George Megaw, negociante, 36, LimeStreet, E. C.
George Edward Gillespie, negociante,36, Lime Street, K C.
Matthew George Megaw, Jun, capitalista, 36. Lime Street, E.C.
Robert Norton, negooíante, 36, Lime Street, E. C.
Hugh Kínsman Brodie, negociante, 36, Lime, Street , E; O.
Frederick Devareux Bawtree, capitalista, 36, Lime street, E.-C;
Frederick Russell la Fargue, capitalista, 36, Lime street, E, C.
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DatMa neste dia 20 de novembro de 1906.- Testemunha das
George Coeaü, empregado dosS :8. Megaw &
Norton, 36, Lime Street, E.. C.
POI' cópia conformc.-Il. F. Ba1'Uett, registrador das socie-

.a...~i,~naturassupra:

dades anonyruas,

DECRETO N. 6562 -

DE

16 DE

JULHO DE

1907

Approva o regulamento para a Inapeccão dos theatros eouerae
casas de diversões publicas no Diatricto Federal.

O Presidente da Repubtíca dos Estados Unidos do Brazil, em
contormídade do disposto no art. 9° do decreto n. 1631, de 3 de
janah'o do corrente anno, resolve approvar, para. a. ínspecção dos
thoatros o outras casas de diversões publicas no Dístricto Federal,
regulamento que a esteacompallha, assígnado pelo Ministro de
Estado da Justiça. e Negocias Interiores,
Rio de Janeiro, ro de julho de 1907, 19' da República.
AI"'l'~ONSO AUGUSTO MOREIRA P.EN~A.
At~g'Usto

Taoaree de Lyra,

Regulalnento par~~ a inspecção dos -theatros
e olTtrt\.s oe.en.s de di",o1:-sões publicasnQ
Districto Fe{leral~ a que se :t-ef"'eJ:-e (')de..
c.i"eto .n , 6:;62" desta data

CAPITULO I
DAS CASAS DE ESPEOTACULOS EM GERAL

Art. 1.° Nenhuma casa destinada a espectaculos ou dlvertí-

me.rtos publicas terá licença do Chefe de Policia par<t funceíonar

sem: veríüeação prévia, mediante vístoría, das condições de sesurallça,hygicne e commodídade publrcss.
t:>
Art. 2.° Em todas as casas de espectaoulos ou divertimentos
puliltcos serão r igorosnmente observadas, pelos emprezartos ou
responsaveís, as seguintes dlsposições, além das que rorem privativa~ da Prefeitura Muuíeípal ,
§1. o Todos os lug ires destinados ao publico terão facll COIDrnunícação com' as portas de sahida, que deverão abrir e estar
promptas a ser franqueadas rapídameute, em caso de paníeo ou
incendio.
§ 2. 0 Os.corr-edores e muís dependenelas, que servirem da pas-

sagem, conser-var-se-hão livres de grades, cadeiras e quaesqusr
outros objectos que possam impedir q transito.
Executivo -

:1007
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§ 3." Nenhuma alteraçâopoderá ser feita nas divisões internas,

quel~

no,palco quer na salae. em outras dependencías.jsem.prévía.autorização do Chefo de Policia, a quem deverá ser entregue o plano
ou u projecto da modificação.
§ 4.° A íllumínação geral ou supplomentar será a gaz ou
elactrlcídade.
§ 5." Os cornbustores de gaz, fixos ou volantes, ficarão encerrados em lanternas ou guarnecidos de telas de arame.
§ 6. o Haverá 'um ,empregado íncumbtdo exclusivamente de fiscalizar durante o espectaculo toda a lllum inação geral ou SU".QR
plementau,
§ 7. 0 O ediâcio deverá ser illumínado uma hora antes da marcada no programma do espectaculo e assim permanecerá até a
santda do publico e da autoridade policial.
. ,§'8.0 Em caso de paníco ou de íncendío, somente será a.. pagada
ailh:qninaçãopor ordem da autoridade policial ou do eommandaute da turma de bombeiros de serviço.
" § 9.° Haverá um registro privativo da turma de bombeiras,
não sendo permtttido o íunccíonamento da casa q~19 o não tiver ,
§ 10. Os machínismos e scenartos deverão ser colloeados na
caixa do p.alco, de modo a não embaraçarem o serviço de bombeiros
em caso de sinistro.
§ 11. No palco e suas dependencías apenas serão guardados os
macatnísmos e scenaríos íridíspensaveís a cinco espectaculos no
maxímo, devendo o excedente ser depositado em lagar separado
do edíücío ,
§ 12. Os seenartos, osforros de papel, e os objeetos de facíl
combustão, as buchas de armas de fogo e os artefactos pyrotocanícoe serão tornados íncombusttvels pelos processos chimícos
adaptados.
§ 13. O uso de qualquer arma de fogo dependerá de prévio
exame e consentimento da. autoridade que presidir ao espectaculo,
§ 14. A lotação dos camarotes, Irizas, platéa, varandas, galerias e arcníbancadas será marcada pelo Chefe do Policia, nãopodendo ser alterada som Iíconca expressa do mesmo.
§ 15. Serão fixas as cadeiras e archíbancadas, que se destinem
aopuojíco, exoeptuando os logares de camarotes ou frízas.
~§'l().AJ3~ad~h'as da píatéa terão declive conveniente ; a,fór.rna.
tlepóltronas ;'45 centlmetrosç pelo menos, de largura nos assentos
8Q g.~pa.ço de 60 centímetros, no rninlmo, entre as respecüvàs ttías;
potíendo oChefe de Policia estabelecer um prazo razoavel para &
ftél,~x.eCllção,désta providencia nos theatros desta Capital ,
§, 17. Os camarotes. trízas, varandas, platéa, galerias e archibancadas serão numerados.
..§ 18. Não serãpermítttda, sob qualquer pretexto, a venda de
entradas 'Para os diversos legares que excedam á lotação dotueateo
ebem.assím fórada bílhetería ou das agencías especíacsde empresa..
§ 19. Haverá para a autorídade incumbida de presídírao
espectàculo uim c<:l.marote.proximo ao palco e do, facilcom
muníeação com os diversos legares oceupados ])elo vublico.No
camarote destinado á,. policia somente poderão ter ingresso o>Chefo
R
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de Policia, os delegados auxlllares, o delegado do respectivodlstt-lcto ou o supplente encarregado de presidir ao espectaoulo ,
§;20'. A porta de oommuuícaçãopaeà a caixa «lo palco 'deverá..
conservar-se fechada durante o espectacnlo, havendo uma chave
para.; 'USO' privativo: da autoridade policial.
§ 21. Na caixa. do palco somente será; pel'mittido' o íngressoãs
pessoas que obti 'V,eromp81~missã.odQ respectivo amprezario , G
independonte.della ás ... autontda-les poücíacs.em esercíeío.,
§ 22. Nãi sera pel~mi,ttid<J;a,repl',eSel1tação,de, q.ualq,lwr paça.
que offenda á,s,insUt.uições nací ma-s. ou. do pats.estrangéíro.. seus
r-epresentantes ou agentes, aos bons· co.tumes e:á .decencta.pubüca..
ou que contenha. allusões aggressivas :1: determinadas: pessoas.
§,23. Nã0 será tumbem perrníttída a execução de; canto?
musical' pantomí.ma, peça declamatorla ou.qualquer autua" que.não
constar. do, proguaruma.
§. 2.4. Níngw~m""''\derá fumar nos camarotes, fl.'iza"s~ CúDredares,hastid'orcs, nopalco ou em qualquer outro .Iogar da.sala
deespectaculos, salvo os arüstas, quando no desempenho de, seus
papeis .:
§ 25. Havcrã -exclusívameute para as sonharas ·mu ve;;tial~io·6
'Sala de toííeue, conservado com o maximo asseio e servi.Jo POI' pessoal idoneo.
§26. Havorã tambem em Jogares. convcnleates, para uso dos,
demaisespecf,f1dores, numero surfíctente de Installuções. sanita;rias.
§ 27. l\8 cmprezas thean-acs são -obrigadas a ter sempre um
medico.de servlço. durante as representações.
§ 28. Não será per-mttüdc annunctar em voz aJt:(,-,' dentro do
thoatro, prcer-ammaa; Ilhrettos, nores.. ou qualf}tler-outl'o·QiJjocto á
....{'{HU1.

§ 20. A::-i WSi1S de e ipectaeulos ou di ventunentos publícos tcr[i,:; cosnmuntcação telophonioa directa cem a Policia
Central c com..» Corpo de Bombeiros.
§ 30. E' expressamente prohtbíd i tL exploração de qualquerjogo do 11Z<I·I', uns-casas de espectueulos ou divertimentos, publícos,
ou mesmo uae.suns .depen.lenclus.
Art. 3.° Ne111Hl.ma Ilcença B8I'á concedida pa,i'tL a.. execução .de
qualquer pcee, theatral SOIU que flque verificado, desde, queos
autores preencham as condições do (trt. 13 da lei n , 4961, «te 1 de
agosto do J 8G8,:
§ 1.0 Si (); peça. é original outraducção ;
§ 2.° N.u sesundo caso, si a tnaducção é autorlzada ;
§ 3. ° Si 0.3 tnaduetores são nacionaos ou ostrangcírosresídentes no Brazil ;
§, 4. ° Si, eoutern. qualquer alteração do texto original.
Paragrupho unlco , As autorizações devem constar do da--cumento. Qscrlp.to ..
Art. 4.° Qrlanuo as traducções forem feítaa por estrangeiros
não resídeutes no. Brazl! e não tenham sido autorizadas _~x:pl1essa
mente, ou quando, tanto .originaes como n-aduceões, apresentarem.
quaesqucí' altcracões não automzadaa pelo autor, a Iícença.serã
recusada.
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CAPITULO II
DOS EMPREZARIOS OU DIRE01'ORES DE COMPANHtAS E SEUS EM.PREGA'DOS

Art. 5.° Todos 03 emprczaríos ou dírectores de companhias 'são
eapectatmente obrigados:
§ 1. c A requerer a neeessaría licença para os espectaeulos, de:..

clarando a natureza de sua companhia, lagar em que vae funcoío11a1' e nomes dos artistas, consraêtados ou não.

§ 2.0 A communícar a02° delegado auxiliar, com antecedeneía
de 24 horas, a realização do primeiro onsato e 11 do ensaio geral da

peça que pretendem representar.
§ 3. oA enviar á mesma autoridade e com igual antecedencia
dons exemplares ídentíeos, Impressos, Iíthographados, ou manu..

scríptos, do programma do a-pectaculo, um dos quaes, depois de
approvado e visado, ser..lhes-ha resütutdo, afim de ser exhibído á.
autoridade que presidir ao espectaculo. ficando o outro archívado.
§ 4.° A annunciar, por meio de cartazes afflxados á. porta e
pela imprensa, o programma appeovado, que deverá ser fielmente
executado, não pxlendo transferir o espectaculo, nem alteral-o,
sem urévta autortzação do Chefe do Policia ou do respectivo" delegaIta' auxillat-,
§ 5. o A dar começo ao espectaculo, diurno ou noeturno, tmpreterívelmente á hora marcada no programma , devendo.. o primeiro termmar até ás 6 horas da tarde c o segundo até meia n~ite,
salvo licença expressa da autoridade que a elle presidir para prolo.il.-

gar-se além daquelles prazos.

§ 6. o A avisar ao publico por meio de cartazes, si não houver
tempo de annuncíar pela imprensa, da autorização da transrorencía do espectaculo, declarando sempre o motivo.
§ 7.° A publicar por meio de cartazes atfixados no vestlbuloe
declaração feita do palco pelo contra-regra qualquer das occurronelas do paragrapho anterior, depois de resolvida pela autoridade.
§ 8.° A permanecei- na casa durante o espeetaculo para recebel' os avisos e intimações da autoridade o responder pela observancía estrícta deste Regulamento, íazendo-se represeritar na sua.
a usencia por pessoa ídonea, cujo nome será índícado á mesma
autorídade,
, § 9.° A publicar' em cartaz aãíxa-Io á. porta e pela imprensa,
no começo de cada seríe de espectaoulos, a tabella dos:preçQàdos
dlííerentes lagares destinados ao publico; não podendo alteral-a,
§ 10. A manual' etfcctuar na bilheteria a venda das .diíferentes entradas pelo menos duas horas antes do espeotaculo ;sendQ·.
lhes, todavia, permítüdo estabelecer, onde lhes convier, agencias

para aquelle fim ;

§ 11. A entregar senhas aos espectadores que sahírem durante
a representação ou seus íntervallos.
§ 12. A "providenciar para. que os íntervallos ou entreactos
não excedam de 15 minutos, salvo concessão especial, a -juizo da.
autoridade que presidir ao espectaeulo.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

1391

§ 13. A remetter ao 2. delegado auxiliar cinco entradas ge-.
raes, sem qualquer síenal ou indicação particular, afim de sarem
distribuídas a agentesodesegurança publica.'
.
.
.'
§ 14. A providenciar sobre a regularidade dos se,rvlçOS"lllter:"
.DOS, asseio do edificio, boa ordem e moralidade na caixa do palco,
quer nos espeetaeuíos, quer durante os ensaios.
AI't. 6.<1 São obrigações dos empregados de movimento e porteíros :
1. o Abrir todas as portas de sahida cinco minutos antes dé terminar o espectaculo ou logo que se manifeste. paníco ou incendio.
2.0 Tratar os espectadores com toda. a urbanidade, communL
cando â autoridade as dívergenclas que occorrerem .

CAPITULO li!
DOS ARTISTAS

Art. 7. o Os artlstas e mais âgurantes são especialmente abri...
gados :
§ 1.° A desempenhar o serviço para que se houverem eontractado, verbalmente ou por escrípto, salvo o. caso de enferrnídade
devidamente attestadaç nojo por faIlecimento de eonjugea, -paes ou
filhos, e falta de recebimento de seus vencimentos.
.
~ 2.° A interpreta.r fielmente, nos seus papeis. o texto da. peça.
abstendo-se de fazer accrescímoe ou suppressões qne desvlrtuem o
pensamento dos autores.
Art. 8.° Aos professores que compuzerem a orchestra ou banda
de musíca são applícaveíavns disposições do § l° do, artigo
anterior.
o,.

CAPITULO IV
D8S ESPECTADORES

Art. 9. 0 Os espectadores deverão:
§ 1. o Não :illcommodar quem quer que seja durante o espectaculo, nem perturbar os artistas durante a representação, salvo o
direito de applaudir ou t'eprovar"; não podendo, em -caso algum •.
arroj$,!o á caixa do palco objectos que molestem as pessoas, nem
fazer: motim, assuada ou tumulto com gritos, assobios ou outros:
quaesquer actos que interrompa.m o espectaculo ou sejam eon-:
trarias á. ordem. socego e decencia no recinto do edífícío, '
§ ~ .• ]'\"0 recitar ou declamar de qualquer modo peça ou discurso, nem . distribuir no recinto manuscríptos, impressos,
gravuras, püotographías ou desenhos, sem prévia licença da
autoridade que presidir ao espectaculo, a quem será entregue uma
CÓp13. ou exemplar pelo autor ou edítorresponsavel.
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§ 3. 0 Conservar-se sempre.descobertos no .recinto.do3cama..
:to'tes'o rrteae e -nos-togares dasaía dUl'aute'·a,representaçã'o.§·4.'0 'Occupal' os Iogarcs 'indicados pelos . numeras das -err

tradas .
. §'5~'Não p!'dir execução de qualquer peça, canto oumustoa o
l'cmiJaçao que nao facapartedo ,progl'amma.
Art. 10. Os espectadores teem direito' ao espec'táculo'annuncíado-epodem exigir a..resti:tu1.ção,do preço pagc.cpelos seus. ·bi~

Ihetes, desde que esse espectaculo tenha sido transferido, modificado'
ou mesmo quando um dos ar:tistas ínscríptos se acheImpedido de

.flg.urar.

. Pa.ragra.pho uníco. Todavia, aquelle que penetrar na sala de
espectaculo, apezar do aviso arãxado.. ou .depoís da.declaraçãc.publlcamente feita pelo emprezarío, de haver sido alterado o programma ou substituído um artista, consídera-se como tendo dado
(I -seu consentimento, sem direito á restituição.

OAPlTULOV
DO POLWIAMENTO

~rt. 11. A ínspeeção geral das casas de espectaculosou:di";
,yel~~I:~neutos publicas, compete ao .Chefe de PolicLa,qu.e ,a e){ereerá.

mdlVldualmente ou por íntermedío do 2' delegado arunhar._
Art. 12. A' autoridadeincumbida da pl'esWenciado.-espeet"·
culo ou dívertímeutopubüco compete \
§ 1.0

Assistir aos espcct.acuíos··Gu·····diveriJimentos, ''devendo

comparecer antes de começarem osmesmos e retírar-se 'ue-pois-'que
10 publico tiver sahido.
€I, ,,2,.° Requtsítar a força civil ou' militar necessaría 'ámanu-

'Í~ção

da: ordem e fazer 11 sua distribuição pelo modo mais couvemente á segurança do publico.
§ 3. o Instruir a força.que ficará inteiramente â sua disposição
'8 que só em cumprimento de suas determinações podará agir.
§ 4. o Providenciar sobre a entrada e sabida do publico, de
sorte a evitar os embaraços, mandando verificar si as communícações internas guardam o disposto nos §§ 1() e 2:} do art. 2° deste
.regulamento .
§ 5. o Mandar expellir do recinto ou prender' os' espectadores
.que se portarem de modo inconveniente, fazendo apresentar. ás
delElga..cias,.r:espectiva,g, 03 que forem presos em flagrante delicto .
.§, O. o Obrigar os emprezaríos ou directores a realiZareI}]" os
se))s,esllect,a,c1l1os O,U divertímentos annuncíadoa por dlmlnutoque.
seJa.Q numero de cspectadoresrsalve acquteseencía da. maíocía.
destes ultímos..
§ T.' Reclamar silencio quando for perturbada a oraempubííea pu do espeetaculo, por -exccsso das exclamações a que se

refere o §l' do art. 9' deste regulamento,
!l 8..c Mandar terminal' Q espectaculo 0\1. divertimento e.
evacuar o.recínto pela torca quando não eonsegule resta.bele.cer
,,'ósal utamente a ordem.
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§. 9~o Fazer baixar o panno quando a ·l'opresentação se túl',nar
causa de alguma. per-turbaçãoda. .ordem,
§ !O. Prohibir que sejam chamadas ao proscenío pessoas
estranhas á representação.
§, 11. Intervir conoílíatorlamente nas questões que surgiram
durante.o espeetaeulo entre o pessoatda companhia.
§ 12. Fiscalizar a redacção dos anuuncíes Teitos nos pannosdo
proscénio e em outras dcpendencías do.edífíoío.
§ 13. Communicar ímmediatamente âi Policia Central a trans....
gressão de que resultar crime ou quando algum chegar ao seu' co...

nneclmento, prendendo quem o houver. praticado e se' achar no re-

cinto do edíflcío,
§14-. Fazer abrir, findo o espectaeulo, todas as' portas" de
sahída.

§, Ib , M!1l1dar depositai' na Policia, Central os objectos esquecidos pelo publico.
§ 16. Levar ao conhecimento do Chefe de Polícia ou do 2~ delegado auxiliar a transfereneía, mod-ific-açãoda-pr.ogl'anllTIllI) substítuíção de artist,s o qualquer outra írregularrdade oooorríôadurante o espectacnlo ou divertimento,co.ffi: informação: dos:.moüvos
determinantes e das providencias tomadas, cumprindo-Iheagír da
mesma, forma.quando se tennavemücado a, inobservancía .de alguma, das disposições contldas.no ar.t, 2? deste regulamento.
Art. 13. A força militar ouicívtl' escalada para o serviço té'Jil
por dever:
,§.l.:o, Apresentar-se {t autorldades não podendo retírar-se. antes

de findaI' o espectaeulo e sem a necessaria dispensa.
§ 2.° Communicar á- autoridade t,adas as' irregularidades ou

factos que notar ou vierem ao seu.eouliecímento,
§3. o Fazer cumprír as disposições do art. 2(1, .§. ;t4 . 6 art.'; yo,
§§ l° a 5°" deste regulamentó..
Art. 14. A' turma de bombeiros-de serviço cumpre:
§, 1.0 ,Apresentar se á autorídade, por íntermedío de:seu'oliefe;
obedecer ás suas ordens ereclamar-fúe as providencias' neeessartas
ao servfço.
82."Não se retirar de seus postos durante o eSP:éctil6Ul<rc,
findo e3te,.revistar o ediffelo .parJ,; que não fique accesa, aIg,urn:a
luz oufogo que n08SI); offerecer perigo.
CAPITULa VI
DISf,lOS:ÇÕES' GERABS

Al't". 15~ Nas praças destínadasa corrldaa . de touros, . ,garrálOs,
novilhos e outro gado, serão partlcularmente 'observadas as Sé
g,ulntes disposições:
§ 1.° Nenhuma corrida ,será'permittidw,sem·vel'i:ftea.ção,pl?évia,
da habilitação dos artistas que houverem de.teabalhae ; devende a~
w
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toureiros; cuja pei-ícía não seja conhecida, provar o exercíeto dessa
profissão por dous anuas, no mínimo, e os amadores apresentar
attestado de sua. aptidão, firmado por tres oumaís peritos na.arte,
§ 2. Além da ha bilitação exigida. no paragrapho anterior; a
autoridade ordenará tambem uma verificação das condições de
vigor e robustez doatouros que deverão ser lidados e dos eavallos a
empregar nos trabalhos.
§ 3.° O programma deverá sempre índícar claramente fI.S
pessoas que tomarão parte nelle, o genera de,tra1ntlho de cada uma
ademais condições do espeotaculo, sendo o empresarío ou seu' representante obrigado a prestar todos os esclarecimentos que 'lhe
forem pedidos pela autórídada.
§ 4.' Só depois de approvado e visado pelo chefe de Poífeíaou
2' delegado auxiliar, poderá ser publicado o prograrnma ide
qualquer oorrida, não sendo permíttído aos emprezaríos annuncíar
os seus espectaeulos por meio de bandos percorrendo as ruas .da
cidade.
§ 5.' O gado destinado á corrida devera ser conduzido com as
devidas precauções até a praça. respectiva. ,onde ficará. em íogar
apropriado e seguro, devendo a autoridade ordenar as providencias
que julgar necessarías,
§ 6.' somente poderão ser lidados os touros depois da conveniente embolação, devendo ser ímmedíatamente retirados davarena
os que. por um accidente qualquer, ficarem desernbolados,
§ 7.° Não são permíttídas as pegas.
§ 8.° Não será permittido o uso de garroohas de fogo,pic,ar á
'V8J.'a longa e qualquer ínnovação tornando o dívertímentoifiarbàro
ou cruel. _
§ 9.' Não poderão ser novamente lidados os touros cujas feridas não se achem de todo cicatrizadas.
§ 10. Osespectadores não poderão saltar ti. praça ou a trincheira
falsa antes de findar a corrida. nem arremessar á arena e suas de..
pendencias objectos que possam embaraça» a lide ou prejudicàr as
pessoas ou o gado.
§!l. A autoridade que presídír ao e'WllCtaclllo poderá ordenar
as providencias que julgar necessarlas, nao Só para fazer cumprir
este regulamento e mais disposições vigentes, como para, evitar
qualquer desastre ou diminuir os perigos dos trabalhes.
Art. 16. A'g praças de touros, que funecíonarão somente durante
o dia, serão ainda applíeaveís, em seus devidos termos, todas as
disposições deste regulamento prescríptas nos: capítulos anterlores
para as demais casas de divertimentos, com excepção apenas . dos
paragraphos !O a 13; 16, 20 a 24 do art. 2' ; paragrapho 3' do
art. 5(>; paragrapho 20 do art. 70; paragraphos 3° e 5° do art. 9°.
Art. 17. As companhias equestres, de acrobacia, de presttdígt..
tação que trabalharem nas casas de espectaculos, ficarão sujeitas a
todas as disposições deste regulamento.
§ 1.° Qua.ndo funccíonarem, nos diversos dístríctos policlaes, em
circos armados, os emprezaríos ou direetores respectivos observarão as medidas de segurança, hygiene, commodidade e ordem pu..
Mica estabelecidas nos arts. lo e 20 ; e seus espectaculos serão ínspecli
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ctonadog·pclos commtssartos do dtstríeto. a quem o delegado dar(t.
.
às necessarias Instr'neçõea.
§ -2.0 Fica prohibido em espectaculos publicas utílízar C1'ianças
menores de doze annos em oxcrctcíos acrobáticos, equestres ou gy_.
úlnasticos.
§ 3;Q A' autor-idade cumprirá estabelecer as condições exlglvete
na. pratica das sortes de acrobacia em que huia perigo manifesto e
immediato para a vida humana.
~
Art. H:L Os carés-concertos, olubs, sociedades recreativas c
outros estabelecimentos congeneres serão igualmente ínspeoclona..
dos pela autoridade policial, observadas as disposições deste regulamento c mantidas quanto aos primeiros as disposições do a..l't. 247
do regulamentoappI'ovodo pelo decreto n. 6440, de 30 do marçode 1907,
Art. 19. Os prados destinados a corridas de cavallos ficam
subordinados ás medidas políclaes que lhes forem applícaveís neste
regulamento,
§ 1.0 Nenhuma autoridade policial poderá tomar parte ~OU,
Intervir directa ou índlrectamente nas apostas. ou nas operaçoes
relatrvae á venda de poutes, que correrá sol) a, exclusiva responsabilidade das sociedades sportívas, assim como a deliberação sobreoresultado dos parcos.
§ 2.° No caso de protesto collectivo que determine grave perturbação de ordem, a autoridade policial que presidir ao sport
poderá suspender as con-íd.rs, justificando sempre o seu proceder
em offlcio dlrIgido ao 2° delegado auxiliar.
CAPITULO Vll
DISPOSIÇÕES PENAES

Art. 20. A ínobser-vancía das disposições contidas HOS arts. lcs
2° e seus paragraphos será punida com a multa de 100$a 200$
sem prejuízo da prohibíção ou suspensão (ia espectaeulo nos caso
previstos.
Art. 21. A ínobser-vancía das disposições contidas no art. 50
e seus paragraphos e no capitulo VI serã punida com as mesmas
multas.
Art. 2.2. A ínobservancía das disposições contidas nos arts. 7°~
9° e seus paragraphos será punida com a multa de 50$ a 100$000.
Art. 23. As infracções deste Regulamento para as quaes não
hOuver penalidade expressa serão punidas com a pena de desobedíencía, na fôrma do art. 135, paragrapho uníco, do Codígo Penal,
além das mais em que incorrerem os in fractore51.
Art. 24. A; multas serão Impostas pelo Chefe de Polícia ou
pelo 2° delegado auxttíar, mediante representação da autoridade
que presidir ao espectaculo, e cobradas judicialmente, no caso de
recusa do pagamento.
Paragrapho uníeo. O produeto das multas será. arrecadado
como renda eventual da Policia e recolhido á respectiva thesour~ria.
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Art. 25. O.Chefe de Po~íciapoderá, prohibir temporaría ou
definitivamente o funccionamento de qualquer casa.de espectaculos,
clubou sociedade recreativa que infringir as dísposícões .deste
regulamento, ou quando assim julgar- conveniente, em· beneficio
da ordem, segurança e moralidade publicas.
Art. 26. Revogam-se as disposíções em contrario.

Rio de Janeiro, 16 de julho de 19J7.
DECRETO N. 6563 --

DE'

17

JULHO DE

WU7

Abro ao Minieter íc .da Guerra o credito de 13:500$, suplementar
verba.ã- do art. 22) da lei n. 1617. de 30 de dezembro de 1905.

á

O Presidente da, Republiea do> Estados Unidos do Bl'a,zii.
usando da autorização conferida pelo decreto legislativo n, 16n,
desta.data, resolve abrir ao Ministerib da Guerra acredito de
13:500$'. supplemcntar Ú, vel~ba2a. do art. 22, da lei n. 1617,dú
30 de dezam bro de 1906. para: occorrer ao augmento de veneímentes dos juizes togados do Supremo; Tribunal Miiitar, de accordc
com o art. l° da lei n. 1625, de 2de [aneíro de 1907. e em virtude
do art. 17 da, de n , 149, de 18 do julho de 1893.
Rio ele Janeiro, 17 de julho de 1907. 19' da Repuallea,
Ai<FúNSO AUGUSTO MOREIRA PBNNA.

Hermes R. da Fonseca.

DECRETO N. 6564 -

DE

18

DE

JULHO DD

1907

Ahre '~\O Mlníste.i-Io da Fazenda os cuedit.ca eupplemen ta res de,
30: 000$, á verba-Gratificações por serviços tempor-aríos e ex"
t.rao rdinar-ios - e 70:000$ á verba -c-Desp eaas even tuae s - do
orçamento vigente.

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos elo Bmzil,
usando da autorização contida no decreto legislati 1'0 n. 1672,
desta data, resolve abrir ao Minist(}ria da Fazenda, os' credítosde
30:000$, supplementar á verba 23 - Gratifica,çijes por serviços
tempora,rios e extracrdínarfos - e 70:000$, supplementar á verba
30'~Despezas eventuaes -do art. 45, da, lei n. 1617, de 30 de dezembro de 1906.
Rio de ranetro, lS-ju[llj de 19J7, 19° da Rejub:icJ..
AFFONSO Auousro ~MbREIRA PEN'XA.

David' Oampista.
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DEORETO N.. 6565 -

DE 18 DE JULHO DE 1901
dit . "p"cial de

Abi'C'a.'o.Mil1.istcl'loilirJus:tiC3 c Nccoctos Interiores c crc rso 0:0; '"'
_ ~
.
.
o .' .', ' . '
, _ ~ da Rep::l,J.'tiÇ,ão
6:203$331 para pagamento -dc ordenados aos escrtvaee

da poliCia que ücaram em' disponibilidade;

O Presidente da República dos Estados Unidos do BI'az;~:
usando da autorização concedida pelo art. II do decreto
de
Iatívo n. 1631, de3 de janeiro ultimo, e ouvido o Trl U d
Contas, nos termos do art. 70, § 5°, do regula.mento arPrOY~rii.,
pelo decreto n , 2409, do 23 do dezembro de 1896, r~SO ve a íal
ao Ministerio da Justiça. e Negocias Interiores o credIto neSf>~~ão
de 6:253~31 • para pagamento, de accordo com a del
\ \ 1 a
junta, dos ordenados que competem, no período d~ g de aI. da
31 de dezembro de 1907, aos escrivães da Repartlçao dCl, rOl~54
quo fícaram em, disponibilidade em virtude do § ,lo do ar~ç'o "-'do
do .regulamento annexo ao decreto TI. 6440, de 3) de mal
mesmo anno,
Rio do Jaueíro, 18 do julho do 1907, 19' da Republica.

;;1'

"0

AFFONSO·AUGUSTO MOREIRA PENNA.

A'ilflusto· Tavares de Lyra.
Demonstração do credito especial para pagamento, a contar de
3 de etn-u e 31 de dezembro de 1907 dos ordenadOS que
competem aos escr-ivães da Repartição 'ela paliei t que :c~
raro em disponibilidade em virtude do §1 o do art. 25 . e
regulamento annexc ao decreton. 64040, de 3,0 de rnarç@
ultimo
1:786$660
Luiz Candido de Carvalho, na. razão de 2005 mcneaes1:786$666
Alfredo Augusto da, Silva, idem
,.'C• • • • • ,• • • '
1:786$666
Herminio Bento de Souza, idem •...........•..... ·
893$333
Joaquim Corrêa d:J, Silva, na razão de 100$ mensaes.
6:Q53$331
Credito preciso.
o

-----

o o •••••• •

Pl'h~leira Secção da Dírectccla de Contabilidade da secr~taria
da Justtça e Negocios Interiores 18 de julho de 1907.- .carvalho e Souza, director da .secção,'interino. _ J. Bordini, dlrector

geral.

D30RETÜ N. 6566 -

DE 18

DE .JULHO DE

1907

Cr ea mais uma brigada de i nfane t ria de Guardas Nacionaes na
comar ca de Penedo, no Estado das Alagôas

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazil,.pal'a
execuça? do decreto n , 431, do 14 do dezembro de 1896, decrota:
ArtIgo umco , Fica creada na Guarda Nacional da 0oma.rca de
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penedo, no Içstado das Alagôas, mais uma brígada rde' infallt(lria,
com a designação de .31 a , 11 qual se constituirá. de tres batalhões do
serviço actívo, sob ns. 71, i2 e 73 a um do da reserva, sob n, 31!"
que se orgnnizaa-ão com os guardas qualificados nos dístt-lctos da
l~fcrida comarca; revogadas- as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 18 de julho de 1907, 10' da Repeiblica.
AFFONSO AUGUSTO MORDIRA PENNA.

Augusto Tavares de L1J1"'a ..

D1WRETO N. 6557 -

DJ~

18 DE JULHO DE [907

Cl'ôa uma brigada de ca val l a r ia e mais duns de infantaria .de.
Guardas Nactouaes na comarca da Cachoeira, no Estado elo RiO.
Grande do Sul.

O Presidente da. República dos Estados Unidos do Brazfl, p.wa
execução do decreto n , 431, de 14 de dezembro de 1806, decreta:
Artigo nnico. Ficam ereadas na Guarda Nacional do, comarca
da. Cachoeira, 110 Estado do Rio Grande do Sul, uma, brigada do
dQ,valll1rla e mais duas de Infantar!a, estas com as. designações de'
1)9a e 70a, que se constituirão de tros batalhões do servlco actívo c
um do da reserva, cada uma SJb as. 205, 206, 207, 208, 200 c
210 e 69 e 70. c aquella com a de 911'1, que se constítuira de d01.1&
regimentos ns, 181 o 182, os quaes se organizarão com os guarda;<;
qualificados nos districtos d'1 referida comarca ; revogadas as
disposições em contrario.
Rio de Janeiro. 18 de julho de 1907, 190 da Republíoa..
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA. PENNA.

Augusto Taoares de LY1·a.

DECRETO N. 656S-DE 18 DE JUI,HO DE 1907
Transfere da coma eca da Capital pe r e a de Ita ttba 3 séde da.
89;), br lgada de infantaria da Guarda Nacional do Estado de
S. Paulo.

o Presídeate da. Itepublíca dos Estndos Unidos do Brazil, attendendo ao que representou o commaudnnte superior :interino dá
Guardá Nacional do Estado de S. Paulo, decreta:
Artigo unlco. Fica transferida da comarca da Capital para a,
de Itatilnt, no Estado de S. Paulo, a sede da 89l\. ln-lgada de íntan-
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t~ri~ da Guarda Nacional do mesmo Estado : revogadas as disposições .·em contrario,
Rio de Janeiro, 18 de juiho de 1907, 19' da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MOREtRA FENNA.

Augusto Tavares de LYi'a.

DECRETO N. 6569 -

DE

18

DE JULHO DE

1907

Concede autorização à Companhia do Madeiras do Alto Paraná
para Iunooíouar na Bepubltoa .

o Presidente -da Republiea do s Estados Unidos do Braz il, attondcndo ao quo requereu a Companhia de Madeiras do Alto Paraná,
devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida autorização á Compauhia de ;\1(1deiras do ALto Paraná para Iunccíonar na República com os estatutos que apresentou, mediante as clausulas quo a este acompanham assíguadas pelo Ministro do Estado da Industz-ia Vi(),ção.H
Oln'as Publicas c rícando a. mesma, c.mpanuía obrigo,da::w cumprimonto das formalidades exigidas pela legislação em vjgor-.
Rio do Janeh-o, 18 de julho do 1907. 190 da Repuhllca ,
AFFO:-':SO AUGUSTO MOREIRA PE:\:\"\.

J1HgHCl Calmon du Pin e Aímeida •

Clausulas que acompanham o decreto 11. 6569, desta data

A Companhia de Ma.deu-as do Alto Paraná ó obl'igad,v, a ter um
represo:1tante no Brazil com plenos e Illimítados POdU!'C8 pat-a
il'atar c dcünl tlvamcnte resolver ~ts questões quo 80 suscitarem.
quer com o Governo quer com pai-tionlares, podendo ser domaudado c receber citeçâo üiíeíat pela companhia.
J[

Todos os netos quo pratíour no Braz'il âcarão sujeitos unicamente ás respectivas leis e rcg ulamcntos e á jurtsrlteção de seus
tr-lbunues, judíctarlos ou aduunlsu-a.tivos, sem quo, em tempo
algum, po 'SlJ. a reforid,1, companhia reclamar qualquer excepção
l'undad<.\ em seus estatutos, cujas 'disposições não poderão servir de
bas~ para qualquer reclamação concernente á execução das Obl',M
ou servíços a que clles se referem.
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Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração

quo a companhia tenha do fazer nos respectivos estatutos. ser-

Ihe-ha cassada .a autorização para mnccíonar na Republíca, si tnfl'ingir esta clausula.
IV

Fie<:\, entendido quo a autorização dada sem prejuízo do principio do achar-se a companhia. sujelta-as.dispostções do díreíto nacional quo regem as sociedades anonymas.
é

v
A infracção do qualquor clausula, para a qual não esteja comminada pena especial, sorti, punida com a multa do 1:OOX;; 0..5:000$
o no caso de roíuctdenoía pela cassação -da autorização concedida
pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes clausulas,
Rio do Janeiro, 18 do-julho' do 1907.- Mi[JuelCalmon d1.1 Pin e
Alr'l'eida.

João Potllech-Boué, interpretajurameutado e traductor publico
nesta praça, por nomeação da Merftissírna Junta commercíaí r
TH,ADUCÇXO DOS ESTATUTOS DA cm.lPANlIIA m.: MAnEIRAS D) ALTO
PARANA. NA LINGUA. IlESPANHOLA

Aos 2.5 dias do mez de janeiro de 1007, nesta, cídadc de CtllWtiba, em meu escrlptoi-ío, tendo sido apresentados pelos Sra. Davtd
Car-neiro &, Comp. os estatutos da. CO:l1IH1nhia de Madeir-as do Alto
Paraná, escrtptos na língua hcspauhola p:u'<1 vertel-os para o. POl'R
tuguez , procedi (Í, traducção pela, forma, sesuintc: Na. cidade de
Buenos Ayres, capital da Republioa Al'gentlnet, a 12 do setembro
do-190B, perautc m.m escrivão authcntícante e testemunhas que se
nomearão, compareceu o Sr. Carlos Lookwood, casado, desta vízinhança, com domicilio na casa da rua Cuvu n , G31, demaíor idade,
hábil, do meu connccímento, do que dou f,\ e disse:
Que, havendo con.ttturdo por acto parücular.• com data de do
mee de agosto do corrente anno de 1900 uma sociedade anonyma
denominada « Companhia de Madeiras do Alto P~t1'aná », tendo os
regístros exigidos Dela Codigo do oommorcío, com designação da
dtreotorta e nomeação do presídente, na pessoa de outorgante,
ãcou autorizado para obter o reconhecimento da pessoa juridica
e a reducção a escríptura publica 0.\ estatutos respectívos.
Que, approvados estes por decreto do Superior Governo Nacional, em data de 28 do mesmo rncz de agosto ultimo, de accôrdo
como-estabelecido no art. 319 «o citado Codigo do commercío.jior
meto deste acto reduz á. escríptura publica os documentos respectivos, quo em instrumento em forma me exhíbe para todos os
effeítos do sua protocolízacão I (rue está junto, o sua 'tramcripção é a
ô

j

!CTOS 'DO'PODER EXECUTIV8

1407

seguinte: « Acta constítusívae estatutos da Sociedade Anonyma Companhiade M.adeiras do Alto Paraná ,_ Na cidade de Buenos
Air-cs,capital da,Republica.Argontina. aos 6 'dias do .mez Rde
a;g,ost-o de::l906; reunidos na casa á rua .õuyo .n . '631, -os Sr3.. obérw-_A/Chemhurn; Frederico \V. Barrow, HarI"Y H. Lo,y,ed-ay,
Nathan woi-mser, Carlos P. Lumb (fllho), Carlos Loekwood, Ct.rlos
Manifold, David Bimson, Santiago Bríane Alfredo G.GumpeJ."td·'Co~
@!fim,dotratar-da-formaçãodeuma sociedade anonyma para.a -qUI'"
rir, e explorar, com todos os direitos e obrigações corl' cs1:>ollil entes!
uma concessão de uma superflcíe de 250.000 hectares detenras·flo·
ressaes situadas no Estado.do Paraná na Ropublica dos Estados
Unidos do Brazil, tendo sido concedida'a dita concossão pejo.Gorernodo.rererído Bstado, a favor do Sr. Jorge Schi,melpfeng" em virtudedas leis ns.ôlü.de 6 de abril de 1905,n 648, de 4deabr>! de 1906,
(3'havcndo'Q dito concessíonarío Sr.SchiI1lelpf811g transferido. a ro~
ferida concessãoa favor dos srs. Henry Bel! e WaltCl' G.DaYl6 conjuntamente resolveu-se sobre o quo a continuação se expro:J&'t e 1<),
designar ao:Sr. Carlos Lookwood para presídír c dirigir os dehatdes
da presente reunião; 2(l,constituir a sociedade anonyma coma;, e~
nomtnação de « Companhia de Madeíras do Alto pwraná »; 3(l,aOcelta.r
aofferta feita á sociedade em formação pelos 81'S. l!enry Bel! a
Walter G. Davls sobro a concessão mencionada, mediante a entrega,
pOl"pa't'tc da sociedade, de 30.'25 acções liberadas. de 100 pCi'OS, ouro.
sellada cada- urna o com o valor total nominal de 302.500 PCSOS,OUl'O,
selIado($302; 500 (l/s). As ditas acções serão entl'egue,oj aos .rererídos
81"8. Henry Bell e Waitor G.Du.vis na me-ma datacrn que 03 demais accíontstas da sociedade receberem seus titulos ao portador,
deaccôrdo com o estabelecido no artigo correspondente dós-e-tatutos; 4°, igualmente abonar aos 81'S. Oumpert e Leng. na qualidade
de commíssão e-remuneração dos serviços prestados por,ellesna
formação desta sociedade, lOO aeções libersdas de 100 pesos; ouro,
sellada cada uma, as quaes lhe serão entregues na,él)oca fixada.
para a entrega das aeções mencionadas no artigo antecedente; 50';
approvar em todas as suas partos o projaoto de est-atutos que ~ade
reger a socíedade, cujo projeeto foi anteriormente suhmettld<? á,
consIderaç~o dos presentes e delle é quo se -faz 8, leitura. - Os dítos
estatutos sao como se segue:
DENm.fINAÇ;\O -

D0311CILlO -

DURAÇÃO DA SOCIEDADE

_Art. 1. o- E' const~tuio.a uma sociedade anonyma com a denomí..
naçao de e Companhia de Madeiras do Alto Paraná ».
. Art 2.c O domlclllo príncípal da companhia íloa estabelecido na
cidade de Buenos AIres, capital da Republica Al~gentina. pode~do
QStabelecer suc?ursaes, agnucías, orâcínas e depositas na Republfca
ou ~o estrangeiro, quando o directorio achar conveniente ou nccesSI:U'IO.

Art. 3. o A duração da sociedade será de 50 anncs. a contar des..

de~dat~ da approvação de seus estatutos pelo Sllpel'ior Goy.e: r no

N~c.l<l.naJ,

podendo SOl' prorogada o dissolvida anteci·padamente'por
decfsão da assem bléa geral de accíonístas.
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OBJECTOS· 80CIAES

Aet.4.0 Os fins par<1 os quaes se estabelece a. sociedade são:
.a) adquh-ir já, seja por dinheiro em moeda, seja por acçõe«

integradas ao par, a eoncessão com todosos direitos evconcessões

correspondentes, de uma superflcie de 2';0.000 hectares deterras
rlorestaee situadas no Estado <lo Par-anã, Estados Unidos do 'Brasil;
concedida pelo Governo do dito Estado a favcr do Sr. JOl'ge schtmmelpfeng, em virtude das leis ns, 610, de 6 de abi-il de 1905 e.648
de 4 de abril de 1906 ;
.
.
b) explorar as ditas terras e bosques pela maneira que se Iulgar conveníente ;
c) adquírtr-, alienar. dar e.tomap ,ema:çl'endamento campos

para criação e agricultura. terr,as fiorestaese outras e explorar,

povoar, colonizar, desenvolver, administrar, trabalhar c melhorar
as mesmas da. maneira que melhor convenha aos interesses da 80;"
dedado;
d) construir e explorar serrarias e commercíar em madeiras
de todas <1" classes e nos productos das terras que OXp101'O a socíe-

dado;.

.

e) descobru-, adquíru, n.líenar, arrendar, negociar e explorar

míuas e propriedades nuneraea de todas as classes, depositas aluviaesv nuneraes e concessões c direitos de agua que a sociedade
consílcro proveitosa. para seus interesses;
contractar c construir obras, quer sejam particulares ou
publicas, inoluslvc a abertura de caminhos, construcção de casas;
rabrtcas ou qualquer outro edifícío ;

n

g) adquu-Ir, alleuac, contraetur, bvpothecar, arrendar, sub-

arrendar, construir ou de outro modo dispor, manter, melhorar,
dii>jgh' e explorar fCl'rv-c:.u'ris, tyamtOays do qualquer systema,
vapores, lanchas a V<1p01' e outras embarcações, pontes, represas,
diques, canaes, aqueductos, moinhos. fornos, c insta Ilações electrl...
cas, hvdranlicas ou de qualquer outra classe, debaixo de quaésquor
condições legaos e 'Para os fins que convenham ti, sociedade;
h) peIir pvivilegtos e concessões aos GOYCm08 nacíonaes, pro..
vínciaes ou munlclpaes 'dequalquer patz, 'Para os etreitos de fucíIltar, ajüd:tl' ou proteger a qualquer dos fins (la sociedade;
i) foi-mar sociedades subsídíarias, eífectuar fusões, combinações ou outra communidade do íntore-ses com outras pessoas, fírIIH~S ou sociedades domíoíüadas em qualquer palz, e para estes
elfeitos l'(nlizarqu;:~lquor ajuste relativo á harmonia de interesses
e coopoI·ação da administração;
j) em ger-al omprenendcr quaesquer negocíos c emprezas quo

possam couvír á socícdadc,

cAPíTAJ~ E ACÇÕES

Art. 5.° O c..vpital da 'SOCiCf,\a.J.C se fixa, na. somma de600.00'J
pesos, mondo, na-íoual, ouro, sellàdo, reprcsontado por 6.003
(l,CÇÕÜS ao portador de 100 pesos, moeda nacional, ouro, sellado,
ea JI1 UIlW..; :3.025 das ditas aeções dcstmam-se ao pagamento da

ACTOS DO PODER EXECUTIYO

1409

concessão que deve adquiri!' ri, sociedade,

de accôrdo com o

estabelecido na lettl'a a do ar-t , 4' dos presentes estatutos; 100
acções serão ontregues aos corretores da sociedade, em paga-

mento dc serviços prestados por elles em sua formação; 1875

aeçõos serão dadas para subscreverem. Si, fOI' necessarío depojs
a, emissão, das' 1000 Rações de capital restantes, ou qualquer
parte dellas, o directorío estã autorizado a etroctuar a, ditJt.
emissão no tempo e pela fôrma que julgar conveniente, sendo

entendido que os tomadores das 5000 acções, emittidas de aecôrdo

com o que antecedo, terão prerereneía para adquirir as mencíonadas 1000 acções de reserva, cada um na proporção do numero
de aeções que possuir, quando c á meJida que forem emíttídas.
Todas as vezes que o díroctorto resolver etrectuar uma emissão
de ditas acções restantes, se publicarão avisos a respeito, durante

ii dias nos [omaes da Capital. Esgotado o dito prazo, sem que

os accionistas hajam exigido seu direito do preferencia, ficará livre
o directorio para offerecer as ditas aeções á snbscrípção publica.

Ar!, 0.' O pagamento das aeções se effectuarã do modo

seguinte: 30 o

no acto de subscrever o os 70

o

restantes em

duas quotas de 35 0/, quando determinar o directorío, devendo
este dar aos accíonístas, em cada occasíão e por eserípto, a viso

prévio de oito dias.

Art. 7. o O aecíonísta que deixar de pagar uma quota na datt:l<
fixada incorrerá em uma multa de dous por cento, mensal, e, si
deixar passar mais de 90 dias do prazo fixado para o pagamento,
o directorio poderá, quando julgar .convenfente, fazer vender
e:xtra-judicialmontJ em hasta publica as acçôes respectivas, _,conforme o art. 333do Codlgo do commercío, applícaudo o prodnoto
ao pagamento das quotas vencidas, interesses punitorlos em que
hOUVOl' Incorrido, etc .. exigindo, o âefteu, sl houver, do aceíonísta
ou deixando o excedente ri, disposição elo accíonístv por conta do
qual foram vendidas as acçõcs. Esse excedente tlc(},rú, em beneficio
da sociedade, sem direito a reclamação alguma ultoríor, no caso
de não ser retirado ou reclamado no prazo do um auno ,
Art. 8. o As acções 801"5:0 ao porf.a-lor c serão entregues aos aoclonístas, uma voz que sou valor se acho intou-amonto satisfeito.
Basta quo o dito valor esteja devídamcnto integrado, os acclonístas
terão direito a certificados provísortos do acçõos, os quaos serão nominativos. Tanto as acções definitivas como 08 ccrtitícados provlsorios levarão na firmas do presidente o do um dírcctor.
Art. a. o Ocapital poderà SOl' augmoutado mediante 11 emíssão
de novas acções ordmarlns ou preferidas, em virtude de resolução
de uma assembléa geral em que este.am representadas as tres quartas partes do capital c de accôrdo com o Corligo do Commercíc.
Art. 10. O capital poderá SOl' reduzido, sujeito as mesmas condições estipuladas no artigo anteríor-, para o augmento do capital.
Art. 11. Em caso de se orearem aeções preferldas, estas serão da
ímportancía e nos termos e conatções e com os direitos de preferencía e reembolso que resolverem os accíonístas em assembléa geral.
Art. 12. As aeções serão índtvísívels e a sociedade não reconhecerá sinão a um só propríetm-ío para cada acção.
o
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Art. 13. A sociedade poderá emitür dentro ou fóra do paiz

bonus ou obrigações hypotíiecanas ou de outra classe, de aceôrdc

com o dispositivo no art. 365 doCodígo do Commercío e ms cen..
díções.de preço, interesse e amortização que fixar a assemblea
gerai.
J>lRECÇÃO E AD~lINIS'rRAçÃO

Art. 14. A sociedade sorá dirigich e adrnínístrada por um clt
rectorro, composto de um numero de membros titulares que não

será menor de tros, nem exccâeré a cinco. Haverá também dons
dírectores supplentes, um svndíco c um syndico suppíente. Os díreetores supplêntes .substituü-âo, pela ordem de sua nomeação, .aos
titulares em caso de ausencía ou ímpedhneuto legal ou por molestia destes,
APt. 15. Para fazer parto do du-actoríoé nocessarío possuir 25
acç0cs,pelomenos, as qunes serão depositadas, mediante recibo, na
caixa social, sem que ,p3,ssv,m SOl' alienadas nem retíradns -emquanto durar o mandato.
Art. Iõ , O directorio elegerá cada anuo, entre seus membros,
um presidente, um vioe-presí.Iente e distribuirá os demais cargos
como julgar conveniente.
Art. 17. Em cada assemblea geral annual, com a. excepção estabelecida pelo art. 42 em favor dos me.ubros do primeiro dírectorío, dons directores deixarão os seus cargos. Os díreetores cessantes serão aquelles que tenham estado mais longo tempo em e~;"
ercicio desde sua ultima eleição, e quanto nos que ttveram tlesenipenhudc seus cargos durante Igual Iapsc de tempo, o cessante ou os
cessantes serão detcrnünados por SOI'te.
Art. 18. Os dírectorcs supplentes serão substttuídos todos os
annos. Si faltarem um ou ambos os uírectcrea supplentes, o díreetorío designara dentre o: acctouístas a,l)OSSOJ, ou pessoas que os
substituam até subsequ ante assembléc geral or.ünarta.
Art. 19. Tanto 0.'3 dtrcctores titulares como os supplentes serão
reelogíveís.
Art.. 20. O direetorio SJ r,.mnh-é por.convocação de seu presidento com a 11'e(111enoia quo exigh- os interesses da S )Ciodade Ou
por solicitação do doas de seus membros.
Art. 21..\8 sessões do dírectorio serão presidldas pelo presideutc e, em sua uuseno!a, pelo více-prestdente. Na falta do vicepresidente presidirã o membro de maior idade.
.
Al'G. 22. O dírectorio não deltberarã com validez, slnão
estando preseute um quorum de trcs membros.
Art. ,23. As resoluções do directorio se tomarão por maloría
de votos ; o presidente Ou quem o substitui!' terá um voto favoravel e decisivo, em caso do empate. Das resoluções se lavraJ'âo
acta-, que assignarão o pre-ídeuto ou quem o substituir e um
dírector ,
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Art. fiM. Os devores e attribuíções do díreotorío são os se-

guintes:
a) exercer a. representação legal da. sociedade, por iutermetüo
-do seu presidente;
b) dirigir e administrar 08 negocíos da sociedade.
Poderá, em conseq uoncla, adquirir ou alienar quaesquer bens
immoveís ou moveis, celebrar contractos de locaçã-o, como arrendadora ou arrondatarta, fazer permutas, tomar ou dar dinheiro
em empréstimo, com ou sem garantia, hypothocarla, hypothecae ou
de outra maneira gravar' os bons da sociedade o acceítar- hypothecas ou outros gravames em favor da mesma o effectuar quaesquer operações bancarias;
c) outorgar quaesquer contraotos, escrípturas. mandatos ou
poderes, poderes ú.3peciaes ou geraes e demais instrumentos puhlícos ou par-tículares que forem necessar-íos, devendo todo o .ínsü-umente ser feito por cscríptura publica e firmado pelo preeídeuta e
um dírector ;
d) crear os cargos que julgou' o.ruvenieutc s, nomear e remover
o pessoal e fixar os ordenados e gra,tHicações correspondentes ,;
e) convocar os accíonístas para assembléa geral' ordinarb, ou
extraordínaría ;
f) apresentar aunualmente 11 assernhléa geral uma informação
sobre a marcha da sociedade e o balanço geral da.s operações ~fre
ctuadas e propõr o dividendo a distribuir.

no

SYNDICO

.Art. 25. A as sembléa geriJl. ordtnarla elegerá annualments
um 'syndico e um supplente, que exercerão as íuncções oterã as
faculdades qU3 indica, o art. 340 do Codigo dó Commerclo, O syndica e seu supploute poderão ser reeíeítos. A assernbléa, pOI' proposta do director-io, fixará a remuneração do syndíco, que sera íancada a gastos geraes.
ASSEMBLÉA3 GERAES

Art. 26, A assernbléa geral ordínaría de accíonlstas terá logar
annualmentc lH1 cidade de Buenos Aires, no lagar, dia e hora que
Jorem marcados 110S avisos correspondentes.
Art: 27. A assembléa extraordínaría terá lagar quando o directorío ou o syndíeo julgar nec888111'10, ou quando for requer'ída
por accíonístas que representem Os vígesíma pttrte .do capital elnittido. Emqualquer dos CJ,SOS deverá explícar-seo motivo della,
ArL 28. A convocação par.t a assemoléu se fa.rã por avisos
publicados em jornal da Oa,pital Federal, com 15 dias de antecedenota, devendo explicai' os motivos de sua. convocação.
Art. 29, O directorio marcara a ordem do dia para as assembléas geraese, .não po.iel'ào SCl' postos B-lU discussão outros assumptos que não estejam moncíonados para ordem _ do dia. Dita
a.ordom do_dia, devera incluir qualquer assumpto que tenha sido
proposto por escrípto pn' aocíonístas ,q.u.o representem; quando
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monos, vinte 1)01' cento das acções emlttídas, c Diviso de cujo ,as~
sumpte tenha sido recebido pelo directorío, com antecedoncíá para
a. publicação da convocação correspondente.
Art. 30. Os noníonistas, que tenham de tomar parte nas assembléas, deverão deposítar na caixa social, com antecedenciá mínima de tres dias do designado para aassembléa correspondente,
suas acções respectivas ou tambem um certificado de estarem ellas
depositadas em um estabelecimento bancaria da Capital Federal,
Contra o dito deposito se concedera um recibo nominativo que
servirá de entrada pm-a a assembléa e que desiguarã o numero de
votos a que tom direito o possuidor do mesmo.
Art. 31. O direito do asslstencía nas asscmbléas gcraes pôde
exercei-o todo o accionista, pessoalmente ou por outra ~pessoa, modiante procuração, ficando entendido que em nenhum caso poderá
ser coníerída a um director.
Art. 32. Para os effeítos da votação fica estabelecido que cau.",
acção dará direito a um voto, mas nenhum aceíonísta, seja' qual
for o numero de suas aeções, poderá representar mais de .um decimo dos votos representados na assembléa ,
Art. 33.' A assembléa geral ficará legalmente constituída e
resolverá validamente com assístencía de um numero de acetonistas que represente mais da metade do capital subscrípto, eseeptuando-se os casos em que o Código do Commeroio ou estes estatutos exijam maior numero.
Art. 34. Si não se reunir a assembléa por falta de numeredo
capital designado no artigo anterior, o directorlo a convocará. novamente, mediante avisos em um jornal da Capital Federal,du~
r-ante 10 dias, ficando esta vez a assembléa legalmente eonstttuída
com qualquer numero de accíouistas que compareçam e delibera~(t
vatídamcntc; salvo tratando-se de aasumptos para osquaes a lei' QU
os presentes estatutos exijam um numero espccíal .
. , Art. 35. As assembléae serão presididas pelo presidente do
dírectorío e, em sua ausencía, pelo vice-presidente ou, na; falta
deste, pelo dírector que for designado pelos outros díreetores presentes. Na falta destes ultimas, a assembléa mesma desígnarã o
,seu presidente por maioria. absoluta de votos. 03 dous maís fortes
accionístas presentes e que acceítem desempenbarào 0$ cargos de
escrutadcrcs. As aetas cor-respondentes serão aseígnadas pelo presidente, um director e o syndtco.
Art. 3B. As resoluções da assembléasorão tomadas por
maioria do votos salvo nos casos previstos nestes estatutos e.00
Codigo do Commercío, As eleições e separações de dírectorese
syndicos se farápor-escrutinio secreto, o que se empregará tambem
em outros casos, por pedido do um mlnuuo de. 10 .accionistas -. 1pm
caso de igualdade de votos, se reabrirá a discussão e si oempato
tiver logar pela segunda vez, decidirá a pessoa que presidir.
DISTR !BUIÇÃO DE LUCROS E FUNDO DE ,RESERVA.

Artó37. Os lucros Iiquidos da sociedade se repartirão .lo;
fôrma seguinte: 6 o para os membros do dírectorto na.'vro~
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porção â. sua assístencía, devendo o presidente' ou .quem tenha
desempenhadoas funoções eorrespondentes ao dito cargo, tamberq na
proporção ao referido desempenho,'contar por dons para os effeítos

desh dístribuição ; 4 o ao fundo de reserva atéalcança.r o mínimo
eetabelecído no art. 363 do Codigo do Commr.rcio, e os 90 c
restantes se submettorão para sua .distribuição á assembléa geral
annuaí, a qual dísporã da somma a repartir-se na qualidade de
dividendo.
Art. 38, O dírectorío poderá repartir dividendos provísorios,
sempre que existirem lucros Iiquidos surücíentemente comprovados
por balanço pratícadc na rorma legal.
LIQUIDAÇÃO

Art. 39, Chegado o caso de tor que liquidar a sociedade, a
liquidação sera feLta. pelo dírectorlo pagando-se primeiramente as
obr-igações socíaes o repartindo-se o excedente do activo (si houver)
entre os accíonístas.
DISP0SIQ'õES GERAES E TRA:'\SlTORIAS

Art. 40. Para os nssumptos ou questões: não prescriptas nestes
estatutos, reg,;rã'J as dlsposíções prescriptas pelo Codigo do
Qommercio.
Ai't. 41. Toda a dtfflculdade, sobre questões socíae', que se
Suscitarem entre o directorio c os accíonistas, sent resolvida por
arbítros amiga.veís medíaneíros,
Art. 42. Com exeepção do disposto noart. 17d03 presentes
estatutos, os membros titulares do primeiro .. dtrectorío durarão
tres anuas em seus respectivos cargos.:os que flcam dlstrlbuidos na
fôrma seguinte: presidente. Sr. Carlos Loekwood ; vice presidente,
SI', Santiago Brlan ; vogaes, Srs,Hihtrio H, Leng, José F. Macadarn
e J. Manool Rodi-iguez .
Ficam nomeados: como syudico, o Se, Alfrodo G. Oumportç-c
como syndíco supplente o Sr. Carlos P. Lumb (Filho).
Art. 43. O presidente, SI'. C,l"l';03 Lockwood flca especialmente
autorizado: l", para solícítar do Poder Executivo Nacional a approvação dos presentes estatutos e f~ personalidade jurídica ;
2°, para. aece.tar ou introduzír nos mesmos as modlflcações ou
accrescím.s que ím puzcr o Superior Governo j 3'), par'v. que, uma vez
obtida a personalidade, approve o correspondente instrumento,

'reduaindo estes estatutos a eseriptura pubticav conforme ovdís-

posto-no art. 319 do Código do Onnmercio, proseguír nos tramítos respectívos, peça a ínscrípcão no Registro Publico do' Commercto e eífectue todos 0:5 demais aetos exigidos pela lei para o
funccíonamenso da, sociedade.
O Sr. presidente, então, convidou os concorrentes parJ. desígnarem o numero de aeções para subscrever, o quo deu o seguinte
resultado: Roberto A. Clnirburn, 100 acções ; Frederico W.
Barrow, 100 acções ;: Harry I-r. Loveday, 100 acções ; Nothan
wormser, 100 acções : Cll'los P. Lumb (Filho). lOO aeções ; Ma·
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noel Rodr-iguez, 75 aeções ; Carlos Lock \\'000, 25 acções : Carlos
Mallifold, 25 acções ; David simson, 50 acções j Santiago Bl'ian,,50
àcçõés ; H, H. Leng, 50 aoçõcs ; Alfredo G. Gumpert, 50 acçõos ;.

A. G. Gumpert e H. H. Leng (como representantes de varias

subscríptóres em Londres), 400 acções. 'í'otal : 1225 aeções, que
representam um capital de 122.~OO 113808, moeda nacional, ouro,
sellado ,
Havendo-se effectuado pelos mencionados accíonístas OdOI)O"';
sito do 30 % da ímportancía de suas respcctlvas acçõos, de acêor-

do com o disposto no art . 6 dos estatutos e flcando, por conse-

guinte, satisfeitos todos os requisitos da lei, decla..rou-se devida-

mente constituída a sociedade.

Não havendo mais nada a tratar, dissolveu-se a reunião, assignando todos os presentes como prova de sua approvação.c- O.
Loclioxoâ.:-: O. 1I1cmi{old.-S. B1·Ú),7t.-F, Ir. Borroio.:-: N. lVormser.- A. G. Gwnpert..-: B ...4', Chw;btwn.- H, H, Leng.- H. H, Loveday.- C. P. Lwmb ( Filho), por autorização do Manoel Rodrtguez.- A. O, Gumpert.- Dl]vid Sírnson.
Banco de Londres e Rio da Prata-Buenos Aires, 18 eleAgosto
de 1906.-Sr. Don C. Loekwood, presidente da Companhia de Madeiras do Alto Paraná, rua Cuyo 631 Pte.-"Zl'1uib Senhor no.sso.~Te
mos á vístu SL\a carta de hoje o de conformidade com seu conteúdo,
certificamos pela presente que a, conta corrente, neste Banco, e'fú.
nome da. Companhia de Madeh'as do Alto Paraná, demonstra actualmente um saldo de 40. OOOpesos, OUl'O, sellado, Credito-Cumjrrimenta a V. seu caro e S3.- Il, JIogg, gerente.
Buenos Ayres, 18 do agosto de 190a. - Exm. SI',1'1inistl'o da.
Justiça c Instrucçâo Publica.-Carlos Lockwood, 'Presidente da 80':'
cíedade Anonyma denominada Companhia de Madeiras do Alto Para11a, constituindo domicilio legal â rua Curo 631, tem a h0111'a de
dír-igtr-se a V, Ex. juntando a neta constitutiva c os estatutos da
referida soclodude, afim delles serem approvados pelo Superior Governo e ser nossa sociedade reeonuecíJa como pessoa j urtdicc.
Tendo sido satisfeitas todas as formalidades que prescreve-o
art. 318 do Codtgo do Commercio, como terá occasíão de verificar
V. Ex. com exames dos estatutos, aeta constitutiva e cortiücado do
Banco de Londres o Rto da Prata, limiteà, que acompanham o presente. Sirva-se V. Ex. despachar, do conformidade com o solicitado,
por SOl' de justiça.:-C. Loctoiooâ,
Repartição da Justiça-> Irineu Ramirezv-D. de D. - Buenos
Ayres, 23 de agosto do 1906.-Exm. Sr.- A sociedade denominada
« 'Companhia" de Madeiras do Alto Parana » apresentada a V, Ex.
solicitando autorização para fuuccíonar com o caracter de anonyrna,
está organizada nesta cidade com o fim de adquieir uma superücíe
de 250. coa hectares de torras florestaes situadas no Estado do Paraná (E. U. do Bra.z.il), expio-ar D,S ditas terras e seus bosquea. praticar os actos enumerados no art. 40 de seus estatutos.
O capíta) social foi fixado na somrna de 600.000 pesos, representado por Q,OOO acções de 100 pesos cada uma, da') quaes 3025são
destinadas a') pagamento das terras mencionadas, 100 á remunera-
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ção dos corretores e 1875, existindo 12.?5 e tendo-se depositado
301Q de seu valor ou seja40:0:JO$.-:-,V. Ex. póde concedera sol~ciw
tacão, ordenando neste caso o cumnrtmento do art. 310 do eodigo
do Commercio, é o que tenho a informar a V. Ex. - M. M. Ai'etíomeda ,

Repartição da Justiç-a - Buenos Ayres, 28 de agosto de 1906.~
Visto este expediente: attendendo á informação dada pela Inspecção Ger-al de Justiça, e, considerando que a sociedade -requerente
està constitui da do conformidade com o art. 318 do Codtgc do
Commereio : O Presidente da Republica decreta: .vrt. 1.° Pica autorizada a sociedade deno.uinada « Companhia c1e Ma-leu-as do Alto
Paranãr pal't~ Iuncctcnar com caracter de anoaymn, dar prévio
cumprimento às formalidades quo prescreve o art. 319 do Codigo do Commercio c approvando seus estatutos incluídos na
cópia. dn acta constitutiva C:)111 data, de (i elo cor-t-ente, que figura
do folha . UlU a, oito.
Art. 2.° Publique-se e dê ao Registro Nacional. -- Figtleyoa
Alcorta.:-: Fetieríco Píoeâo.
.
Certifico que o procedente em 11 folhas utiltz idas é cópia 'firme
quo razern no expediente, levtra c, n. 580, do present : anno da
Repartição d 1, Justiça deste Mínísterio.
Buenos Ayres, 28 de agosto de 1006.- Está um sello do. Ministeria da Justlça e Instruceão Publíca.e-. Irerüo RarniJ' -s, du-ector
da Repartição da Justiça.
E' cópia fiel e dou fé.
Prévia leitura feita ao SI'. Lockwood, em presença das testemunhas do acto que foram os Sr,~. Carlos S. Edye e Roque Antonio
Gomoz, viz.íuhos habeis e de meu conhecimento, a ratifico e fi-rmo
com as testemunha- perante mim, quo dou fé.- C. Lociwooâ ..restornunha, C. S. Edye; testemunha, Roque Atltonio Comes (ha um
seIlo). Perante mím.c- 111antle! Pasei,
Concorda com sua matriz n. 373, fls. 478, que, passado perante
no Registro, 16. a meu cargo.
Para o Sr. Carlos Lockwood remetto o presente instrumento,
que se110 e asslguo no Jogar e data de seu outorgamento (Em cima
raspado, a'ttribuiçõos).- 1I1awl/el, Paeeí .
Acha-se na margem esquerda uma estampilha nrgantlna do
valor de 50 centavos, devidamente ínntilieada pelo car-imbo de
Manuel pasel, escrivão publico.
Cei'tifi .o que, com datn. de nove do outubro de 1006" por
mandado do SI'. juiz do eommarcío, Dr, Dou Ramon S. Oastfllo,
03 presentes estatutos ela, socíeda.le encnyma « Compauuia de: Madeíras do Alto Paran » estão ínscrrptos debaixo do n. 94 ás fls. 386
e segulntas do livro 22, tomo A ; para a ínscrlpcão de estatutos do
Registro do Coum -rclo, a meu cargo, a. que me refu-o. Para constar
fiz O presente, qu : s-Ilo e firmo em Buenos Ayres, 11,1, data acima
l'ofcrida.-Justiniano Baynoso.
No lado esquerdo desta assiguaturn encontra-se o carimbodo dito Sr. Justiniano Raynoso, escrivão public o abaixo do
carimbo escrípto - Não ha dj:rdtos-.
-

°

í
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Ospr eseutes estatutos estão escríptos em oito meias folhas de pa·
pel devidamente sclladas.numeradas e carimbadas. Os números das
folhas são os scgulntaa : 950.677, 930,678, 950.669,950.607,978,705
978.176, 978.177, 978.·171. Em cada uma das meias folhas ha os
seguintes carimbos: « Um peso - anno 1906», «Manuel Pasel Escrlvão Publlco »;« RepnblicaArgentina-LeideSellos », Registro
Publico do COmmercio - Capital Federal. Segue-se na folha
n. 49.5271egalmcnte sellada com o carimbo de dons p8S0S anno 1906.
Certifico que o SI'. Justiniauo Raynoso é o escr-ivão encarregado do Registro Publico do Commercio e que a firma, rubríca.«
sellos que antecedem são os que U8a em todos seus aetos.
Buenos Ayres, 16 de outubro de 1906.-Angel jJ[. Casares,
Q abaixo assígnado, presidente da Exma , oamara de Appella...
ções, no cr-lminaf, eorreccíonal e commercial da Capital da Republíca, certifica que o Sr. Dr, Angel M. Casares é secrctacío dcsta
camara c qne o attestado feito por elle está conforme.
Buenos Ayues, 16 de outubro de 1906.- Miguel Esteoes ,
Logo abaixo desta. assígnatura, á margem esquerda, acha-se
um carimbo encarnado, que tem os seguintes dizeres: « oamara
de Appellação Criminal, Correccional e Oommercíal, Capital da Republica Argentina ». No verso desta folha segue-se: Certifico que a
firma que antecede e diz: Miguel Esteves é authentíca. Buenos
Ayres, 17 de outubro de 1906. - Juan Igalzabal. AI esquerda desta
assignatura está. o carimbo do Mlnisterio da Justiça. e Instrueçâo
Publica da Nação Argentina.
A Secretaria das Relações Exteriores e de Culto certifica que a
nrma que antecede e diz: Juan Igaszabal é authentica.,...
Buenos Ayres, 18 de outubro de 1906. - Li""'io Ponce, directõl'
da secção consular e assumptos commereíaes ..
Abaixo e â esquerda encontra-se o carimbo do Mlnísterlo das
Relações Exteriores c de Culto, Republlca Argentína ,
Segue-se depois o reconhecimento da firma do Sr. Libot-ío
Ponce, dírecter da secção do Mínisterio das Relações Exterlores pelo
consul geral brastleíro 081'. E. Di-olhe Fasciotti, em' Buenos Ayres,
datado em 19 de outubro de 1906 e munido com um sello consular,
devidamente ínutüízadopelo carimbo do mesmo consulado. E.Iílais
o reconhecimento da assígnatura do referido consul pelo ínspector;
da Alfandega de Paranaguã, munido com trcs estampilhas do valorde 300 réis cada uma, devidamente tnutütsadasv cm 15 de janeiro
de 1907; sendo ambos os ultimos reconhecímsntos escríptos 'na
língua portugueza.,
Nada mais se continha nos ditos estatutos, que 'fielmente, tr~...
duzí do proprío original. a que me reporto) fi:cando esta registrada
no livro competente, para. os effeitos legaes.
Eu, João Podlech Boué, interprete juramentado e tl'aductor
publico. a fiz, conferi e asstgno ,
Curytiba, 25 de janeiro de 1907,- Joeo Podiech BM!d, traductor
publico.
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Modifica o tr-açado da planta app r ovada para os conduc tor ea d e
energia el ec tr ica proveniente das Ins te ll acões do rio Ltattnga, para o porto de Santos.

o Presidente da. Republica dos Estados Unidos do Brazll,
attendeudo ao que requereu a Companhia Docas de Santos, decreia:
Artigo unico. Fica mo.llüoado, de eccôrdo com a planta que
com este baixa, rubricada pelo director geral de Obras e Viação, da
respectiva secretaria de Estado, o traçado approvado peio decreto
n , 6139, de 11 de setembro de 1903, para os couductores de energ'ia, electríca derivada das instatlações do Jogar dencmínado « Ih,.ti~ga », com destino ás obras do porto de Santos; alteração esta de
que resulta o encurtamento da linha c assentamento, em terreno
mais solído, da fundação das torres que toem de SOl' estabelccídas
nas margens do canal de Bertioga, naquelle porto.
Rio de Janeiro, 18 de julho de 1987, 19' da Republica.
AFFONSO AUGUSTJ MOREIRA PEN:-iA.

Jl1iguel Calmon dH Pin e -Almeida.
DECRETO N. 6571-- DE 18 DE JULHO DE 19J7
Abre ao Minis terlo da Induatrla, Viação e Obras Publicas o
credito de 30:000$, para pagar li ví ava, a filha solteira e
aos filhos menores do Dr , Manoel Martins Torres, em r-emanerneão de serviços prestados pelo mesmo finado como arbitro
do Gcver no da Repuhli ca, em diversos a rb ltr-amen tos preceseados perante o dito Minis ter-io .

O Presidente da Republica dos Estados' Unidos do BraziJ
usando da autorização que lhe é conferida no n , XV b do art. 35
,(la lei 11, 1617, do 30 de dezembro de 1906, decreta:
Artigo unico. Fica aberto ao MinisteriO da Industrla, Viação
,o:. Obras Publicas o credito de 30:000$, para. pagará víuva, a.ãllia
,:solteira. e aos filhos menores do Dr, Manoel Martins Torres, .om
remuneração ele serviços prestados pelo mesmo finado como arbí:tr'odo Governo da Republíca, em diversos arbitramentos processa-dosperante o dito Mínísterío,
Rio de Janeiro, 18 de julho de 1907, 19' da Republloa ,
AFFONSO AUG'CSTO MOREIRA PENNA.
}r'figBel

Calmon dM Pin e .Mmeida.
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Cr a mais oito escolas de apr-cudtaes ma r inhe i roe e c lussmca
ê

casas e as existentes.

o Presidente da Republiea dos Estados Uut.Ios do Braz.il.usando
da autcrtzaeão contida no art , 1o e seu § I? do decreto n ,1654, de
13 de junho do 1907, decreta:
Art. 1. 0 Ficam creadas mais oito escolas do aprendizes rnartnheíros, que serão estabelecidas nos Estados do Amazonas, Pará,
Piauhy, Rio Grande do Norte, Espírito S:mto, Rio de Janeiro, São
Paulo e Paraná.

.

Art. ~2.0 São cla ssiúcadas em escolas modelo as do Rio Grande.
do Norte, Bahiu, Capital Federal, Rio Grande do Sul e em escolas

prlmartas as do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauhy, Ceará, Pa-

rahyba. Pernarnhuoo, Alagôas, Sergipe, Espirito Santo, Rio de Janeiro, S. Paulo, Paraná, Santa Oathurma e Matto Grosso.
Ar·t. 3. c Revogam-se as disposíções em contrario,
IUo de Janeiro, 23 de julho ue lS07, 19° da Repuhlíca.
AFFONSO Aucrsro JIOllElHA

Pi~I':NA,

Aleeowlrino Paria de Alei1cct?",

DECRi~TO~.

657:i -

J)E

25

DE

.nn.no DE

1~)07

i2:27G$3~)8, supplementar á
verba -c-Alfandegae - do orçamento vigente,

Alrrc so Mínistcrio da Fazenda c credito de

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz.il.,
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 1673, de 18
do corrente:
Resolve abril' ao Mluister-io da Fclzenda o credito de 12:2i6$308,
supplementar (1, verba:-; Alfandegua - lt~ orçamento vigente, p~ra
Decorrer á despeza r.suttanté da exccucao do decrctole~;l"latlvo
n. 1594, do 20 de dezembro de 19J6, qu 3 concedo mais duas quotas
de gratiíicução aos fieis de armazem e aos ajudautes das capatazías
da. Alfandega do Rio do Janeiro.
.
Rio de r.meh-o, 25 de julho de 1907, IDO üa Rcpnblíca ,
AFFONSO AVGUSTO iVIORE:lRA PEi'\NA.

Daciâ Cmnpisla.
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DECRETO N, 6574 -

DE

25 DE ,)VLHO DE 1907

Concede autorização ri e Bor-ooabaua Ha i lw ay Comp e nv
nuar a tuncc lona r na Hepub lí ce .

o

'li

par-a ccntt-

Presldcutc d[1, Republlca dos Estados Unidos do Braztl,

attendendo aoquo requereu a «Sorocú,bana Ra.llway Company », au-

torizada a íunccíonar no Hrazil pelo decreto n . 6521, de 15 de
junho do 1907, o devidamente representada. decreta:
Artigo uníco. lE' concedida, autorização a « Sorocabana Ratlway Company » para continuar a funccionar na Republica, com os
seus novos estatutos, sob as mesmas clausulas que acompanharam
o citado decreto e ficando obrigada ao cumprimento elas foi-mnlidados exigidas pela legislação em vigor.
Rio do Janeiro, 25 de julho de 1907, 190 da Ropublic<:t.
AFFONSO AUGL'Sl'O MOREIRA PENNA.

Jliguel Calínon clH Pin e Almeida.

Eu, abaixo assígnado, traductor publico e interpreto commercia l juramentado da praça do Rio de Janeiro, 1?0l' nomeação da
Moritissima Junta Comrnoreial da Capital Federal, certifico pele
presente que me foi apresentado um documento escr.pto no idioma
inglez, afim de traduzil-o para o vernáculo, o que assim cumpri,
ou} razão elo meu otneio e cuja traducção a segutntc:
é

TRADUCÇ1\O
ESTATUTOS DA «SOROCABANA RAILWAY CO:tiIPANY»

Companhia Estrada de Pérr-o Sor-o cabana , conformo foram emendados em uma. a seemb léa espacial dos acctcuts tas , realizada
em 14 ele março ele 1907

Local principal de negoc-io e setlo

Ar"t. Lo OIocal principal de negocio o o esoriptoeio da companhia, no Esktdo de 1>Iaino, serão na cídade de Portland e o sello
será de forma círcular-, com as palavras Soroccbona Rctilto'o.y
Oompany (Companhia Estrada de Feno Sorocabana). em rodar da
péripher-ia e as palavras c alg-arismos Incorpoviteâ tOor, ilIalne
(Incorporada, 1007 Maine), dentro.
Funccioneríoe

Art . 2.° Os funcctonar-íos da companhia serão: um prc'sídeutc. um prímeíro vice-presidente e os outros vlce-presítentes qno opportunamentc forem nomeados pela directoria, um
thesourelro, um secretar-lo, um escrivão, uma. directorb com-
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posta de cinco dírectores e os íunccíonartos subordinados que a
dírectoria ou a commíssão executiva opportunamente nomear .09
.acctonístas em assem hléa annual escolherão, por escruttnío secreto,
dentre si, a dírectoría.
Da alludída díreetoría, o Estado de S. Paulo terá o direito
de eleger um membro comtanto que o referido Estado possua, no
mínimo, 1600 aoções da cornpauhía.
Os accionistas também nomearão o escrivão. A dírectoría
na sua primeira assembléa, depois de eleita, escolherá dentre
os que a constítuírem, um presidente e um primeiro vice-presidente, bem como um thesouretro e um sccretarto. A clirectoria
poderá oppcrtunamonto nomear outros vice-presidentes, mas nenhum vice-presidente, a não ser o primeiro, precisa S81' membro da.
-directoría.
O escrivão e
secrctarro prestarão cada um de per si
<o juramento de bem e fielmente cumprirem os deveres do
seus respectivos cargos, Os cargos de vice-presidente e de
secretarias ou de thesoureíro e secretario poderão ser oxercidos pela mesma I)(ESoa. Todos os alludídos íuneoíonai-ios exercerão os seus cargos por espaço de um anno, e desta data em
deante, até serem eleitos e qualificados os seus suoccssores,
8::11vo contudo destituição em qualquer tempo por- voto da. maioria
da dlrectoría ou da commíssão executiva, ficam oxceptuados os
funcctonaríos eleitos na assembléa dos sígnatarlos dos termos do

°

contractos, e na primeira assembléa da dlrectoría osquaes exercer~o
os seus cargos somente até a primeira assembléaannual, e, deentao
em deante, até serem nomeados e qualificados os seus l'cspectivo.g
-successores .
Renuncia de fuaiccionaríos

Art. 3, o Qualquer director, membro da eommíssão exeouttvá
"Ou funccionarío pôde renunciar o cargo. mandando aviso P'o1.'
escrípto dírectorla ou ao presidente ou ao secretario e sendo a sua
renuncia acceíta pela directoria. ou pelo funccionario a quem esse
.avíso do renuncia for entregue, sou cargo serà considerado vago•
-Os dírectores ou membros da commissão executiva que conünuarem, poderão deliberar não obstante qualquer vaga nà dírectoría ou na commíssão, o todos os actos praticados pela dírectoría
ou pela commíssão executiva ou por qualquer dírector ou membro
da. commissão executiva serão validos, não obstante quaesquer
vlcíos na eleição ou qualíâcação desse director ou membro da commissão executiva,
ã

Vagas

Al't. 4. 0 Póde haver vagas nos: cargos alludídos e estas serão
preenchidas pela directoria ou pela eommíssão executiva, e a pessoa.
escolhidapara preencher essa vaga exercerá 11'3 funcções pelo resto
de tempo que faJt",r ao titular nomeado.
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Caso um" funccíonar-ío da companhia so.ausontc ou fique temporariamente impossibilitado de preencher suas funeções, a direetoria ou eommíssão executiva poderá nomear pessoa para ficar
em seu lagar durante essa, ausencía ou impedimento, dando-lhe
todos os poderes que tem esse runccíonarto ou parte dellos, como
melhor entender.
Poderes dos âírecíores

Al't. 5.° Os bens, transaoçõos e negocias da companhia serão
geridos pela dírectoria, que exercera todos os poderes da companhia",
anão. ser aquelles que a lei manda exercer por fôrma diversa.
Sem restringir de qualquer íorma, por ínferenola, referencía ou
outra a generalidade do que fica expresso acima, a directoría terú
plenos e illimitados poderes para comprar bens ou direitos e para
celebrar os contraetos que julgar de vantagem para a companhia efixar o preço que a companhia deve pagar por esses bens, direitos
ou couu-actos e terá poderes igualmente para, sem o assentimento
ou voto dos accíonístas, vender, transferir ou dispor de qualquer
outra fôrma de todos ou quuesquer dos bens da. companhia, eID'"
prestar dinheiro, emittir oonâe. deôenturee ou outros titulas garantíd'~,~ da companhia e empenhar ou vender os mesmos pelas quantias, e aos preços que entender e hypothecar, empenhar ou
"gravar por qualquer forma os bons moveis ou immoveís da com.panhía, afim de garantir o pagamento de quaesquer desses bonde,
íiebentures ou outros titulos garantidos ou dividas da companhía.
Commissão executiva

Arto G. o A directoria da companhia, mediante resolução votada
1)01' uma maioria da rncsma.poderã designar tres OH mais díreetores

para constituir uma commíssão executiva, commissão essa que,

excepção feita das restrioçõcs contidas nessa resolução ou opportunamente em outras resoluções da dírectorta, ter'á. e poderá exercer

'todos os poderes conferidos pelos presentes estatutos ou permittidos
por Ieí á directoria para gestão das trunsacções e negocias da comp~nhia,inclusive a faculdade de autorizar a fixação do seno da com'panhia em todos os documentos quo disto precisem. A com"missão executiva escolherá um presidente dentre os seus membros.
Delegaçeto de poderes ele directores

Al't.7. 0 A directoría ou a commíssão executtva poderá OPP01't~tl.~alllentede~Ag.ar quaesquer dos seus poderes a commissões, procuradores ou agentes, sujettos a quaesquer regulamentos impostos
pela directoria ou pela comrníssão delegada.
Quorum de dú·ectores e da cúmmissão eeeovueo
AI'L 8.0 Tres díreetores e dons membros davcommíssão executiva conatitulrão em qualquer caso qtwrttm para tratar do

negoeíos.
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Art. 9.<> A director ía mandara lavrar actas dos assumptos do
que tratar, bem como dos tratados pela commíssão executiva ,6}
dos accíonístas, em assernbléas annuaes e em outra. qualquer
oecaslão, sempre que o exigirem os aecíonístas, npresentarão uma
exposição do actívo e do passivo da corporação o da situação dos

seus negocias.

Attl'ibHiçães de p)'esidentes

Art. 10. O-pl'osidellte serã O príncípal funccionarío executivo
tla companhia, pr-esídíra a todas as assembléas da dírcctoría e dos
accíonlstas e dcsempanhai-á todos os devores por lei impostos 0,0
"presidente de uma companhia.
Ath'ibuiçôes dos dce-preside:ntes

Art. 11, O pi-ímoiro vtce-prosídente terá todos os poderes e desempenhará todas as funcçõea do presidente em sua ausencía ou
quando estiver impossibilitado de agir, e ter<t mais os poderes
e desempenhará as funcções que lhe forem opportunamente conferidas ou impostas pela. directoria ou pela eommisaão executiva.
Na auseucía do presidente e do prlmeíro vice-presidente de uma reunião de, dírectoría ou de uocíonistas, poder-se-ha oseolher-uma
pessoa para presidir a. essa reunião. Todos os outros vlce-presídentes, excepto o primeiro více-presídente, terão somente os poderes
e desempenharão as funcções que lhe forem opportunamente conferidas ou impostas pela directoría OH pela commtssão executiva.
"JUYibt~ições

do escríoao

Al't. 12. O escrivão terá um cartório no Esta-do dC3'Íaíne
e prestara juramento ele fielmente desempenhar os deveres de
seu cargo, na fórma.da, lei. Registrará todos os votos ,w,deH..
berações dos .accíontsta..s da companhia e escrípturarã. um registro
dB todos os tnstrumontos opapcís que sajam necessaríos registi'ar
seseu cartonío e desempenhará todas as íuncções que lhe mandarem
o presidente, a directoria ou a commíssão executiva. Na ausenda do escrivão de uma asscrnbléa de accíontstas, poder-se-na
nomear um escrivão temporarto parl\,a assembléa ,
!ttl~'ibuições

do eeoretorio

Art. 1-3. O secretario será. o escrivão ex..o/lic4odos,dii'actores
e da cornmíssão executiva, e nessa qualidade eacrípturaraas actas

de todas as assembléas da dírcctoria o do todas as commissões
dará e exped-irá todos os avisos aos accíontstas,'aosdirectores, a ás'
commíssões da corporação.
Prestará [u-amento de desempenhar fíeunente seusdeveres.
:r~á sob 81L1, guarda o se110 da companbía a, juntamente como
escrrvao. será,. o guarda de todos os registros e arehivos da éompa-
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nhta e exercera todos os encargos ínherentes ao seu Cil,l'lO ou que
lhe forem attribuidos pela directoria ou pela commíssão executiva.
Quando ausente o secretario de qualquer assembléa da d.reetoria
ou da oommíssão executiva, poder-se-ha nomear um secretario
temporario para as assembléas,
Attriõuíções do ttiesoureíro

Art. 14. O thesouroíro, sob a direcção do presidente e do vícepresidente, terá a seu cargo os negocias financeiros da companhia.
e tera sob sua. guarda os dinheiros e titules garantidos da mesma,
excepto sua fiança, g,uc será guardada. pelo presidente.
Elle cscl'ipturalC.t ou mandará escrípturar as contas da companhia em livros adequados, em os quaos cada trausaeção será cuidadosamente lançada; desempenhará todas a'5 demais attrfbuições
airadas especialmente a seu cargo ou que lhe forem illlpO,;;ta8 pela
dlrectoi-ia ou pela commíssão execuüva.
O thcsoru-eu-c dará fiança, para u flel cumprimento de seus de:-veres, da fórmD" do valor e com as garantías quo í1 directoria cu a
commíssão exccnttva determlnarem .
Aseemblea anwuai de accionietae

Art. 15. A asscmbléa annual de aceíontstas para eleger tuuccíonarios e tratar dos outros negocias que devidamente forem submetüdos (t assembléa, reallzar-se-ha em hora marcada no aviso d~~
assembléa, na segunda terça-ren-a de fevereiro de cada anuo, no
escriptoric pi'inc'ipal da companhia, em Maine, excepto a do annc
de 1907" que teráloga,r a 31 do janeiro.
Caso a assembléa annual não seja devldamente convocada.e
realizada., [t directoria convocarã uma a.semblea espeeíal em Iog;.tr
ep,tl'a os fins da asscmbléa annual, e toda.') as resoluções dessa
assembiéa ospeclal terão 1:"1, mesma força e .cft'eito que a assembléa an 11 ual,
..J.ssem!/ia especial de acciorüstae

At-t, 16. A:.) assembléas e-pcciaes de aeoronístas serão convocadas pelo secrctarro, sempre que a dlrectorta ou o presidente
assim o ordenar. ou po.: convite escripto de accíontstas que p05suírem nunca menos de um quinto do capítal-acções emíttido e
o receber.
QtlOf'um de accionietas

Al't. 17. Em toda a assembléa de accíonístas deverão achar-se
representados, pessoalmente ou por procuração, acclonístas possuindo no mini mo 51 % da importancia total das aeções do capitalacções então emietído e a receber para eonstítuu- qtlor-um, porem
em numero inferior ãquclle podcra oppcrtunamente ser adiada a
assembléa.
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Aviso ele assembUa de accionistas

Art. 18. Sera dado aviso de toda, as assembléas de accíonístas
Velo secretario, pelo correio, ou mandando entregar a cada acetonísta, 10 dias no mínimo antes do dia fixado para a assembíéa, um
aviso designando a hora e o local marcados para a assembléa c a
natureza geral do negocio que se pretende tratar. O aviso expedido
por essa forma será. enviado a cada accíonísta para o ultimo endereço que este deu ao SOCl'OÜ11'io, e todos os accíonrstas serão consíderados, para todos os effeitos, como havendo recebido em tempo
o aviso da assembléa, si estiverem presentes Ou representados 1)01'
procuração nessa assembléa, ou si devolverem o aviso antes ou
depois da mesma assembléa.
Assemblêa de di1"ecto1'es

Art. 19. As assembléas regulares da dírectoría serão realízadas nas occasíões c nos Iocaes que a dlrectoria determinai' e não
será necessarío dar aviso dessas assembléas.
As assembléas espeeíaes da dírectoria serão convocadas pelo
secretario sempre que o presidente, o primeiro vice-presidente ou a
maíona dos dírector.s assim o exigir e serão expedidos avisos
convenientes dessas assembléas, mas o que for deliberado pela
maioria da dírectoría em qualquer reunião será valido, ainda. qu:\
haja vicio no aviso dado para. essa. reuuíão.
Assembíeas da

COíi'l/illissão

eeecvüo«

Art. 20. As assembléas regulares da commíssão executiva
serão realizadas nas épocas e nos Ioeaes que a commíssão determinar, c não sera nocessario dar aviso dessas reuniões.
As assembléas especlaes da commíssão executiva serão .convocedas pelo secretario, sempre quo o presidente da eommíssão exeeutíva ou a maioria dos seus membros assim o exigir e dar-seha aviso conveniente dessas assembléas j porém o acto da maioria.
da commíssão executiva em qualquer reunião será. valido, ainda
que llaja. vicio na expedição desse aviso.
Votação

Art. 21. Em todas as assembléas de accíonístas, cada. accíoníeta
registrado terá direito a um voto por acção registrada em Seu
nome. Em caso de morte de qualquer acctonísta, os seus representantes pessoaes poderão votar. Caso um accionísta seja menor,
idiota ou affectado das faculdades montaes, o seu tutor poderá votar.
qualquer pessoa com díreitoa votos em uma assembléa poderá votar
por procuração passada nunca mais de 30 dias antes da assam..
bléa ter lagar; essa, procuração deverá ser arohivada com o
escrivão ou com o escrivão temporarío,
Essa procuração não será valida depois de ser adiada. final.
mente, essa assernbléa ,
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Capital ~ acçôes

Art. 22. O capítal-accões da companhia será $ iO.OOO.OOO (düz
milhões de dollars) dividido em 100.0;)0 (cem mil) acções do valor
par de g 100 (cem dollars) cada uma, 20.000 das quaes no valor :par
de S 2.000.000 (dous milhões do dollars) serão acções preferenotaes
e 80.000 (oitmlta mil) acções, na ímportanc.a ao par de $ 8.000.000,
(oito milhões de dollars) constituirão acções communs ou ordlnarlas.
Os possuidores do acções preferencíaes terão direito a um divídeulIa preferencial não cumulativo de seis por cento sobre as acções
que possuírem, conforme fica dito ulteriormente, e terão direito,
depois que os possuidores de acções communs tiverem recebido em
qualquer <1UDO solar o dividendo ou dividendos á taxa de seis por
cento ao an110, a receber um dividendo addíeíonal ou dívídeudos
á, taxa ou taxas quo prefaçam a quantia total em dinheiro paga em
dividendos addicíonaes aos possuidores de acgões preferenoiaes
nesse anuo, exactamente igual á quantia tot!tl paga. em dividendos
addieionaes aos possuidores de acções communs no mesmo anno,
A expressão - dívidcndos addíoionaes - conforme se acha. aqui
empregada quer dizer qualquer' dividendo ou dividendos de lucros,
além de um dividendo {~ taxa de seis por cento ao anuo.
A directorIa poderá declarar dívidendos sobre aeeõos ordlnarias em um anuo solar, somente si um di vídendoou dívldendos sobre
aeoõcs profcronotaes houverem stdo provla.mente declarados para
o mesmo anua, montando a 1.1Ina parte proporcional dos aüudtdcs seis
por cento.do conformidado com a parte do mesmo anno que hOUVE)I'
decol:l'ido na occasião fixada papa o pagamento desses rlivídendo
respectivamente sobre as acçõcs communs o os dlreetot-es serão de
0l)inião. cerüfícada pOI' uma, declaração dos mesmos em sua resolução, a.. . i?/:<:tl'ando o dividendo sobre as acções communs, que um
(Uvjdeudi.:.~!llte!'iol' clcvaulo os div ídcndos ,sobro as acções prerereneiacs aôs referidos seis por cento ptH'a aquelle auno está devidamente garantida pelas cnth:~das presentes e esü madas da renda
durante o mesmo anno,
De outra fÔl'ma, porém, não set"á declarado nenhum díví'dando sobro acçõcs ordíuarlas em qualquer anuo solar, a menos
que um dívídendo ou dívídendos montando a03 dítos seis por cento
hajam sido previamente declarados sobre as aceõcs preterenciae-,
conforme ficou dito acima.
Serão dccla~ados dívideudos tci« dos lucros hqutdoauccunre'lados da companhia em cada anno, _sÓlnentequando, a
directoriaâ süa _discroção", assim o detennínar e nénlnlW
ac~ionista, quer de acções préferenoíaes, quer de. ordtnarías, 'ter~
direito a dividendo em um anno, a não SOl' tirado dos lucros
liquid9s da companhia o, quando íorcm declarados pela direotorla,
não, obstante. qualquer causa em contrario contida no pl'i3'"
sente acto, Os possuidores de aeções preferencíaes terão o mesmo
direito de voto que Os possuidores de acções communs ou ordínarlas e no caso de liquidação ou dissolução ou .de liquidação
v?~linta~>ia mi li'ãoq.a. companhia, 011 no caso de ser d,istribuido o
seu acnvo depois de pagas as suas: dividas, tàl'ão direito á. umá pi'ê..
Executivo - 1907

00
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fercncia até o ;;;),101' das acçõos preferenciaes que possuirem.Qs
dtceitc: dos possuidores de acçõos COll1nlUO,.,:; serão sujeitos aos direitos de prioridade dos possuidores das acçõcs preíerenciaes, oónforme fica declarado 1l01:l estatutos da companhia.
Em.issao de acçocs p;-ct'eyc1I.ciaes
Art. 23. No caso do serem cmittidas somente 10.000 das acções
prcferencíaes perfuzendo no par a quantia de S 1.000.000 (um milhão de dollars) na época ou mais ou monos na época da organtzação da companhia, os possuidores das acçõos prefcrenotaes emíttídas proporcionalmente aos numeres elas I.WÇÕCS preícrencíaes já
cmittídas o por etlos possuidas, terão o direito de subscrover e
pagar pelas restantes 1.WÇÕCS prcíercncíaes o sou valor ao par.
quando emíttídas e antes de serem essas acções restantes offerecídas ao publico.
Certificado de titulos

Art. 24. Cadi.1.. accíouista topá. direito a um certificado I especificando o numero o a e specíe de aoçõe, que. possuir e cada, certificado
será sellado com o sello commum da. companhia e será asslgnado
pelo presidante ou por um vícc-presklente o o thesoureiro ou.. um
ajudante do tuesoureiro. Nenhum du'eotor assignará formulas em
branco e deíxal-as-ba para serem usadas por outros. nem assígnal..as·
ha sem conhecer do direito apparento das pessoas para quem são
011.'\s emittidas. Caso um cerríücalo se perca ou fique destruído,
poderá ser emlttido outro novo em seu logar depois de provada de
mola cabal a pecda ou destruíção daquelle e mediante 1.1. indemnização que a dírectorla ou a comrníssão executiva exigir.
'Ivaneferenoia de titulos

Art. 25. Poderão ser cedidas aeções do ca.pital-acçõe(~/emqual
quer tempo pelos possuidores das mesmas .ou por seus roprosentantos legues ))01' ínstrumento e$cri~o. ])01' elles assígnados, eu.
companhia teI'<:1. o dever. 1)01' seus mnccíónarlos ou POl' seu agente
de transferencias, de transferir nos livros da companhia. accões,
sempre quo estas forem cedidas por um instrumento escrtptóentregue á companhia com um certificado representando as acções
cedidas, e a ol11íttir um novo certificado no nome do cesstonarío de
aceôrdo com essa. cessão e não será precioso procuração alguma para
autorizar essa trausíeeencln.. A companhia não será obrigada a.
tornar conhecimento nem a reconhecer qualquer deposito, onus ou
equídade affectaudo qualquer das acções do capital - accõesv ou a,
i-econhecer qualquer pessoa como tendo um interesse nessas acções,
a uno ser a pessoa. ou pessoas cujo nome ou nomes figuram nos
livros da companhia como possutdoi- ou possuidores legaes das
mesmas.
1Varrants de acções ao portado;'

Art. 26. I) A companhia, ao ser-lhe entregue o eertlâcádo das

acções ordínar-ias ou preferencíaes, integralizadas ou de acções com
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a respecti va transferencía ao thesoureíro da companhia, emittirâ,
para cada acção neste espeeíâcada, um wa~''''ant dando direito ao
portador dessa acção e estipulando por meio do coupons ou por
outro qualquer o pagamento dos dividendos futuros sobro a aeeão ,
2) As acções especificadas no certificado assim passado serão
opportuuamento transícrídas ao thesoureíro da. companhia, na
occaslão, como deposirario dos ioarraníe de acções o desta occasíão
em diante não serão tl'an:fforida3 e não dar-re-ha certificado algum
sobre ellas, a não SOl' de accôr.Io com o que fica disposto no
presente.
3) O tO(t1'rant poderá s:}r csorlpto nos Idiomas ínglez ou francez
e será. a illado com () sello commum da companhta e asstgnnrlo pelo
presidente ou por um vice-presidente c pelo secretario ou por um
ajudante do secretario ou por outra pes ~o<:t qualquer nomeada em
Jogar do s.cretano pelos du-eetores, o somente uma aeção ser(L
especíâcada em cada warrant.
4) Si um wa"'rant ou coupon ficar rasgado ou estragado, os
direciores poderão caneellal-o o emittir outro novo em seu lagar.
5) Os dírectores poderão, mediante prova, a contento dos
mesmos, de se haver perdido ou destruído um 'l.1)Q1'rant ou COUPOTI,
e mediante o pagamento da índemnízação que julgarem conveniente, paga á conípanhta, emittir um outro coupon ou tca?'rant
em seu Iogar ,
6) A companhia terá o direito de reconhecer o portador de
um wan'ant ou de um coupon como tendo um direito absoluto
sobre a seção ou o dividendo uellcs especlflcado .
7) O portador de um scorrant, ao deposítal-o no e scríptorto da
companhia ou em qualquer outro 10c.11 que a dn-ectoría determinar,
nunca menos de tres dias antes da assembléa da companhia,
receberá um cartã . ou piocuraoão autorizando-o a com parecer o
votar, o exercer cs dírcitos de m imbro nessa asserubléi com
respeito <L aceão ou acçõos pelas quaes o uxorrasit ou vorroote
foram depos.tados e depois da assemblea o -uxirrcnt ou 'l.cM'J'ants
serão devolvidos a elio ou ao portador do cartão ou da procuração
contra restituição do mesmo g quanto a todas as acções especificadas em qualquer 'l.oan'ant que não houverem sido depositadas
1'01' essa,fórma, o thesoureh'o comparecorã e votara, e exercerá os
direitos de socío do modo que elle e o presidente da companhia
combínarern.
8) Si o portador de um uxcvrant rosgatal-o e exigil',.de accôrdo
com o que proscreverem os di.ectores, que seja registrado como
accionista ou membro com respeito <.t aeção especiücada nelle, a
companhia teansteri,á, para o S0.U nome uma das especies de acções
especificadas no certificado do noções orlgtuaríamente entregue c
ornitüra um novo certificado para as mesmas,
9) A companhia, poderá nomear agentes em Pari4 ou alhures
com amplos poderes e autoridade para fazerem todos os netos
necessaríos para a execução o observancla do que fica determinado
no ·premnte com respeito a ioarrante de acções e para investir os
possuidores desses «oarrants com os direitos e interesses aqui
especificados.
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Art. 27. Todas, as.acções do capítal-aeções desta compannía
são emlttidas e acceitas, ücando expressamente entendido que não
.trarãor:e~ponsabilillade por parte dos incorporadores, organizadorese promotores desta companhia ou de qualquer delles.isobo
,pretexto de ficarem elles em relação ftducíarIa com a mesma, ou
,11Gb opretexto de haverem elles fixado o preço a pagai' por esta
companhia por quaesquer dos bens comprados por ella ou no caso
desta companhia não ter dn-ectoría independente; e nenhuma
responsabilidade ,caberet aos incorporadores, organizadores e promotores desta companhia. ou a qualquer delles, resultante ou de
qualquer sorte oriunda da venda c transterencía de uma dessas
propriedades para a companhia.
. E, em geral, fica entendido o concordado que todos os accíonístas e dírectores presentes e futuros desta compannía acceítarão
como accelta:n ag;'H'a os termos, con tições e círcumstanclas em
as quaes qualcg18rpl'0pl'ieJaclc for ou puder SOl' comprada 011
adquh-ida pela, compauhta, contei-me üca dib acima.
Bmenâas âee estatutos

Art, 28. Os presentes estatutos poderão ser e.nendados; alterados ou rejeitados por voto dos accíonístcs representando, no
mini mo, 51 % do capítal-acções emittído e a receber em uma assembléa annual on em assembléa especíat devídamente convocada
para esse fim, salvo o dtsposto com relação á eleição de um dtreetoi- pelo Estado de S. Pa,ulo, que não POd81'á seraltera'Jo,

emendado ou rocíndido, sem o consentimento do referido Estado.
Eu, Robet-t E, Cosgrove, secretauío da Soracabanà Baitwày
Co.mpaHY, Corporação de Maine, pelo presente certlfl:o que o
instrumento escrípto c aqui (1,UllCXO - c ipía dos estatutos da
Sorocobona Rai!~,lJay COinpcu1y,eroeuclaJos em uma assembléa especial
dos acclonistas da alludlda companhia, re rltzad i em lil de março
.de 1907, é cópia fiel c exteta dos dizeres e d03 algar-Iamos dos
reterídos.estàtutos, o que ora certifico.
Em testemunho do que.Ilrm ii o presente, que sellel com o sello
da referida .corporacão, em Boston, Massuohussctts, 8sta'loj Unidos
da Ameríea, neste dia lG de n13.10(10 1807.- ttotert R. Cos(j)'olJe,

secrctarío.

Estava o sello d t Sorocccsawa R'hituJay. CO.l1pany.
ESTADO DE :'\L\.SS;\.üIlU:3SEr'l'S SUfl!'OLK-SS.

Neste dia 16 de mala de 19J7 pessoalmente compareceu
Rohart E. CJsg[!JVO, d3 mun pessoalmente oonlwcicb c que sei ser
devtdarneute qunltücndo, e secreta.no dJ, Soroc((,õan;(, llailtMY COín~
pany, o qunljuror ser ver.ladeiro o cer-tiflo.ido precedente por elle
fir!U",do em minha p1'8::iença.- Stephen E. Yotmg, tabellíão pu-

bhco.
Estava o seho do referiIo j;;h!>31lião.
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Reconheço por verdadeira, a assígnatura supra de Stephen E.

Young, notaria publico neste Estado de'Massachussetts. E para
constar onde convier, a pedido do mesmo, passo o presente.
que vae por mim assígnado 'o seIlado com o se110 deste
vtce-oonsulado do Brazil em Boston, aos 16 de maio de 19Q7 . O vice-consul, Jayme Maclwy de Almeid-a,
Estava a cbancella do referido více-consulado .
Duas estampilhas do seIlo consular do Brazil, va.le.tdc collecti vamente 5$, devidamente ínutlliaadas,
Colladas e inutilizadas na Recebedoria do Thesouro FeJ.eral
estampilhas federaes, valendo collectivamente 7$200.
Reconheço verdadeira a assígnatura do Sr. Jayme Mackay de
Almeida, více-eonsul de Bastou (sobre duas estampilhas federaes,
valendo eollectívarnente 550 réis).
Rio de Janeiro, 15 de julho de 1907.- Pelo díreetor- geral.
Greçoría Peceçueivo elo .MnM'al.

Estava a ehancella do Mínlstei-ío das Relações Exteriores do
Brazil.
Nada mais continha o referido documento, que fielmente verti
do proprlo original, ao qual me reporto.
Em te do que, passei o presente que s-j110 com o sello ,do meu
ofüeío e assígno nesta cidade do Rio de Janeiro, i10S 15 do julho de
1907, -

Manoel de Mattos Fonseca.

DECRgTO N. 6575 -

DE

25

DE

JULHO DE

Ifl07

Ahl'C ao Min ieter-io da Induetr-ia , Viação c Obras Publicas o credito
especial de 18:000:3 para o custeio de Estrada de Ferro D. 'I'hereza
Chrtstina, no cor-rente exerciclo .

o

Presidente da Republtea dos Estados Unidos do Braztl,

usando da autorização constante do n . 10, art. 35, da lei n. 1617,

de 30 do dezembro de 1906, decreta:
Artigo unlco, Fica aberto ao Miuister-io da, Industila, Viação c
Obras Publicas o credito especial de 18:000$ para o custeio da
Estrada de Ferro D. Thereza Cbrístlna, no corrente exerctcío.

Rio de Janeiro, 25 de julho de 1907, 19° da Republica.
AFFONSO AUGU,'3TO MOREIRA PENNA.

illiguel Calmon d'U Pin e Almeida.
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DECRETO N. 6576 -

EXECUTIVO

DE 25 DE JULHO DE 1907

Concede â Euipr eaa Esperança Mar lthua , com sede nesta Capital,
os favores de que tem gozado o Lloyd Brazileiro,ex.eeptuada
a subvenção, para um serviço de navegação regular ent.r-e os
portos da Bepubl.í ca ,

o Presidente da Ropubllca.. dos Estttdos Unidos do Braztl, attendendo ao que requereu a Emproza Espel'ança Marítíma c de coníormidade com o disposto no n. XVI, "1'0. 17, da lei n. 1145, de 31
de dezembro do 1903, decreta :
Artigo unico. São concedidos á Emp1'0Za Esperança ?tLtritima
os favores de que tem gozado o Lloyd Braxileiro, exccptuada a.
subvenção, para o serviço de navegação regular entre os portos da
Republica, mediante as clausulas que a este acompanham, assíguadas pelo Ministro de Estado da Industrla, Viação e Obras Publicas.
Rio do Jaueiro, 25 de julho de 1907,19' da Republlca.
AFFO~.sO AUGUSTO 1IoRElRA PENXA.

Migtlel Calmon du Pin e Almeida.
Clausulas a que se refere o decreto n , 6576, desta. data

A Empr-eza Esperança. NIal'itim:1 se obriga a ter sua séJG na,
cidade do Rio de Janeiro e a. inicial' os seus set-viços com os vapores
de sua propriedade: Esperança, Aleeaoárto, Inâuetrioi, U11ítO....$,
Guanabara, Oceano e Ypiranga.
II

Esses vapores toem a tonelage.n bruto. superlo. a -DO toneladas para um calado maximo cnrrcga-Io do 13 1/2 pés e velocidade
média de oito milhas por hora, dispondo de caldeiras c miehinas
dos melhores systernas.
1II

Toem accommodações para uma média <13 25 PJ.:;sa.g;;i'1'os dê;
r.é e 100 de prôa o par.i o uuuímo de 400 toneladas de c~n'ci('L
Quando tiver do ser augmentado o numero de va:Yn>,~s.8el·ã()

submettidas á. approvação do Mimsterio da. Iuduatrlu, Viação a
Obras Publicas &'3 condíções dos novos.

IV
o numero de embarcações ordiuarlas, do salvavidas, das

cíntas do salvação c quanüd.ide (lo sobresalentes e aprestos
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índispeusaveís ao uso, dos passageiros serão fixados em tabella
especial, elaborada pela empresa, de accõrdo com o inspector
geral do serv iço de Fiscalização das Vias Marítimas e Fluvlaes,
e submettida á. approvação do Mlnístcrlo da Induarrla, Viação E;)
Obras Publicas.
V

A empreza deverá apresentar <l approvação do Mlnisterio da
jndustrta, Viação e Obras Publicas a tabella geral dos preços das
passagens e fretes, dias de sahídas de vapores, portos de escala,
demora nos portos e prazo da,viagem nas suas linhas.
VI
A empreza deverá apresentar à Iuspcctoria Geral do Serviço
de Fiscalização das Vias Marínímas e F'luviaes a. estatística dos
passageiros e cargas que os seus vapores houverem transportado

no trimestre anterior,

A estatisttca será feita. pelo modelo adaptado pelo Mínisterío
da Industrla, Viação e Obras Publicas e entregue nos primeiros
40 dias do tvímestrc seguinte.
Vil

A emprez.» obrigar-se-ba a transportar gratuitumente em
seus vapores :
1. o O ínspector geral do Serviço de Fiscalização das Vias Marrtímas e Ftuvlaes, quando viajar- em serviço.
2. o Um passagelro do ré e outro de prôa em cada vapor
e viagem, qUG furem designados pelo )nl1i~tel'ÍJ (h, -Industl'ia,
Viaçãoe Obras Publh.ns.
3. 0 As malas do correto e seus conductores, fazendo-as con(luzir de,terra para bordo o vice-versa, sendo que o rocebünento
danas no Correio terá lagar uma hora antes da 'prévtamente annuncíada para a partida do vapor, c a o.rtrega, quando este chegar
ao porto, tambem UlU<.1.. hora, no muximo, depois de lhe ter sido
dada livre pratica.
4. 0 Qualquer somma em dinheiro ou em valores pertencentes
ou deatlnados ao Governo Federal.
Os commandantes dos vapores ou offíclaes üe sua. confiança
receberão ou entregarão, passa.cdo e exigindo quitação nas rcspectívas repartições, não só as malas do Correio, mas também os
volumes de dinheiro ou valores, não sendo, 011.retauto, obrigados a
verificar' a respectiva ímportancí,i. A rcsponsabílí.tade dos commandantes cessrra desde que, na oocasíão {h entrega, se reconhecer
que os aellos appostos estão t.rtactos c ::33111 nc.ihu:n signal de
violação.
5. 0 Os obiectos r eniettidos ao :\Inson Nacional.
6.° Os: objectos destinadoi á':j CXlJOSiçõc::J offícíaes ou auxiliadas

pelo Governo Federal.
7.° As sementes o mudas d :
estabelecimentos publícos.

'

P:Ll/lt'tS
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VlIl

A conceder transporte com abatimento de, 50 o/e, SObl'8 os
pregos das respectivas tabellas, á forga publica ou escolta condu.
zíndo presos, e com o de 30 o para qualquer outro transporto
por conta do Governo Federal ou dos Estados.
IX

A ompreza entrará adeantadamente para o 'I'hesouro Federal
com a importancía semestral de 1:800$ para despesas de flscalização.
X

A empresa Se obriga a fornecer dos sens dcposltos, quando
puderem, no Rio de Janeiro e nos Estados, o carvão de quo
necessitarem os navios da arruada nacional o os demaís serviços
federaes.
XI

A empresa a-presentará a tabella do pessoal de cada vapor, que
o Ministerio da Industrla, Viação e Obras Publicas, sob parecer do
ínspector geral do Serviço de Fiscalização das Vias Marttímas.e
Fluvínes, enviará ao Mlnisterlo da Marinha para sua decisão.
Estas tabellas, uma vez approvadas, só poderão ser alteradas
precedendo annuencía do Mlnístro.
XII

Proeeder-se-ha de dous em dons annos {L revisão das tabcllae de
passagens e fretes, de aecôrdo com as partos contractantos, e. depois de approvadas as novas tabellas, nenhuma alteração se .1'<.1,l'á,
uellas, salvo tambem por aceôrdo mutuo.

XIII
Em qualquer tempo, durante o prazo do. eontracto, Governo
terá o direito de comprar ou tomar a trate compuíscríamente os
vapores da em-preza, ficando i) mesma obrigada a substituir os que
forem comprados, dentro do prazo de 24 mezes.

°

XIV

A compra e fretamento cornpulsorios serão effectuados mediante prévio aeeôrdo ou arbitramento, observando-se, nos casos de
desaccordo , as regras da clausula XVII.
Nos casos de força maior, o Governo poderã lança:e mão dos
vapores. independente de prévio accôrdo, sendo posteriormente
regulada a tndemnízação que for devida.
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xv
Sendo federaos os servlçoa quo executa, não esta sujeita a
empresa a impostos estadoaes ou munícípaes.
XVI

A empreza tm'á direito a todos os favores e regalias de quo
tem gozado o Lloyd Bl',tzileil'o, exceptuada a subvenção.
XVlI

Toda e qualquer questão que se suscitar entre a empresa e o
Governo sobre a Iutelligencia de alguma ou algumas dlsposíoõee
do ccutracto será resolvida por arbitramento..
As partes interessadas louvar-se-hão no. mesmo ~rbitl'?, ou
cada uma oscolhera o S::"U, os quaes, antes de tudo, deverão designar
o terceiro, que serl.t o dosempatsdor, si, porventura, os rlous não
chegarem a aecôrdo acerca do assurnpto submettido a seu julgameu!o..
.
Si os dous arbítros escolhidos pelas partes interessadas discordarem sobre a designação do terceiro arbitro, devera apresentar
cada um
nome de um outro, e a sorte designarà dentre olles o
terceiro arbitro.
Fica entendido que este não será obrigado a decídí r-se por um
elos laudos; mas, si aqueatão versar sobre valores, não poderá.
ultrapassar os limites fixados pelos arbitras.

°

XVlH

Pela ínobservancía das clausulas elo contracto, não estando
provada fGl'ça maior, a empreza fica, sujeita; a: multas, quo variarão de 50$ a L: 000$, impostas pelo fiscal do Governo, com recurso,
em ultima ínstaneía, para o Mintsterío da Intlustrla, Viação-e Obl'às
Publicas.
No caso de multas repetidas por faltas graves da mesma natureza, serã o contracto rescindido pelo Ministenío da Induatrta.
Viaçâo e Obras Publicas, sem dependencia de ínterpellnção.ou acção
judicial.
XIX

O Pl\i,ZO de u!li.ração do presente contracto 83rü, d0'10 aunos,
contados da. data de sua. assignatura, podendo ser prorogado, si isso
convier a ambas as partes.

XX
A em preza procurara estabelecer tl'tt.fego mutuo com -as comp.uihías exploradoras de estradas do ferro, docas e navegação eostelr.i e transatlanttca, de modo a poder receber e entregar cargas
em qualquer ponto dos attíngtdospelas companhias Iigadas ao trafego mutuo.

'l434

AOTOS DO PODER EXECUTIVO

XXI
A emprcz ; se obriga a. cumprir fielmente todos GS regulamantos que existem ou vierem a exístü-, referentes e appllcavaís
ao serviço de navegação que lhe é concedido.
Rio de Janeiro, 2.5 de julho de 1907. - J1figuel Cd'lJwn du Pin e
Jllmelda.

DECRETON. 6577

-DE

26 DE

.JULHO DE

1907

~l'aIi.sfC1'8

(la comarca da Capital para. a do Capivary a sede da 6ô~
brigada de infantaria da Guarda Nacional do Estado de S. Paulo.

o Presídente da Republica dos Estados üntdos do Braztl,
attendendo ao que representou .0 commanda.nte superior interino
da Guarda Nacional do Estado de S. Paulo, decreta :
i ;i;\ Artigo uutco. Fiol. transferida da comarca da Capital para. a
de Capivary, no Estado de S. Paulo. a séde (la 56a brigada de
infantaria da guarda nacional do mesmo Estado ; revogadas as
disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 26 do julho de 1907, 19' da Republlca,
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.
A~t{justo

DECRETO N. 6578-

DE

26

Taoaree de Lyra.

DE JULHO DE

1907

uesa mais uma hrigada d s infantaria de Guardas Naclonacs na comarca
da Floriano Peixoto, no Estado do Amazonas.

O Presidente da Republica dos. Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,

decreta:

Artigo unico , Fica. creada na Guarda Nacional <la comarca dé
I:jIloriano ,Peixoto, no Estado do Amazonas, mais uma brigada de
tnfant u ía, com a designação de 4ga., a qual se constítutra de tres
.batalhões do serviço actívo, sob os ns, 145, 146 e 147, e um do da
reserva, sob o n. 49, que se organizarão com os guardas -qualificados
nos d ístrlctos da mesma comarca; revogadas as disposições em

eontr arío.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 1907, 19' da R'publica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PE~NA.

Augusto To.:v!wes de Lyra.

seres no

DEORETO N. 0579 Cl'~a
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20 DE

DE

JULHO DE

1907

mais uma brigada de íufanúai-í a do. Guardas Nacíonacs na comarca
d3 S. Fcltppc, no Estado do Amazonas.

o Presidente da Reuubllca dos Estados Unidos do Brazíl,
para execução do decreta n, 431, de 14 de dezembro de 1890,

ilecreta:
Artigo unlco, Fica. oi-cada na. Guarda Nacional da comarca
de São Felippe. no Estado do Amazonas, mais uma brlgada
de infantaria, com a designação de 5Qo, a qual se constituirá.
do tros batalhões do sei-viço activo, sob 03 ns. 148, 149 e 150, e de
um do da reserva, sob o n. 50, qU8 se organizarão com os
guardas qualificados nos dístríctos da. mesma comarca ; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeíro, 26 de julho Je

1907, 19° da Republica..

AFFONSO AUGUSTO 1IoREIRA. PENNA.

Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO No 6580 -

DE

26

DE JULHO DE

1907

Crêa mais uma brigada de infantaria de Guardas Naoionacs na comarca
d i 'I'cffe, no Estado do Amazonas.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do'[Brazil, para
execução do decreto n. '131, de 14 de dezembro de 1896, decreta:
Al'tigo unleo , Fica creada na Guarda Nacional da. comarca de
Teffé, no Estado do Amazonas, mais uma brigada de íntantaría,
com a desígnação de 5p", a qual se ccnetitntra de tres batalhões
do seevlço actlvo, sob os ns. 151, 152, e 153, e um do da re..
serva, sob o n , 51, que se organizarão com os guardas qualificados
nos dístrictos de Fonte Boa, pertencentes á, referida comarca;
revogadas as disposições em contrario.
IUo de Janeiro, 26 de julho do 1907, 19' da Republíca.
AFFO~SO AUGUSTO [",IORElH.A PENNA.

Arlgusto Ta1'a~'es de Lyr«.
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DECRETO N. 6581 -

DE

1 DE AGOSTO. Dl' 1907

Declara que para os legares de escr ípturartos das secções do pessoal e
material dos quarbe.s-gener aes dos commandos de distvlctos mflí.
ter-es podem ser nomeados aspirantes a oíficíal.

o Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Braxil, p01'
conveníeneía do serviço, resolve declarar que para os logares
de escrípturaríos das secções do pessoal e material dos quarteís
generaes dos commandos dos districtos mílttaros podem ser no...
meados aspirantes a ofllcíal, ficando modificado, nessa. parto, o
art. 6° do rogularuento approvado pelo decreto n. 3109, de 19 de
janeiro de 1899.
Rio de Janeiro, 1 de agosto de 1907, 19° da, Republtca..
AFFONSO AUGUSTO MOREil'{A PE:'>.';:"A.

Hermes R. da Fcnsec«,
D~CRETO

N.

G582-DE

1 D8

AGOSTO Dl:;

190i

Dá novo regulamento às escolas de aprendizes ma ri nh ei ro s

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, usando
da autorização eontída no n , 13, lettra a, da lei 11. 1617, do 30 de
dezembro de 1906, e de conrormídade com decreto n. 1654, de 13
de junho de 1907, resolve app-ovar o mandar executar o regulamento para as escolas de aprendizes marinheiros, que a. este acom..
pan ha, assígnado pelo ccntra-almirantc Alcxandríno Fa.ria de
Alencar. Ministro da Marinha.
Rio de Janeiro, 1 de agosto de 1907,19' da Itcpublíca.

°

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA. PE:-\NA,

Atexandrt'no Faria de Alencar.

Regulamento das escolas de aprendizes
JUarinheiros, a que se ref'ere o d'ecreto
'n . 6~S,2, destu. data
TITULO I

CAPITULO 1
DAS ESCOLAS E

mus

FINS

Art. 1. o As escolas de aprendizes marinheiros teern por flm
preparar menores para o alistamento no Corpo de Marínheiros Na-

cíonaes, dotando-os com as bases necessarías para a matricula nas

xcrosto pODER
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escolas profíssíonaes, de modo a ter 't\- marinha de guerra nacional
pessoal habilitado para os seusmultlples serviços.
Art. 2. o As escolas de apl'endizes martnheíros serão. de duas
categorias: escolas pmnarlas ou do lo grão e escolas..modelo
ou de 20 grão,
Art. 3. 0 As escolas prímarías toem por fím educar e preparar
pessoal para cursar as escolas-modelo.
'
Art. 4. 0 As escolas-modelo toem por fim desenvolver o ensino
prímarío e os elementos de ensino profissional dados nas escolas
primarias c ministrar mais o ensino de um dos orâcíos mencionados
no art. 15, preparando o aprendiz para servir como praça do Corpo
de Marínheíros Nacionaes c cursar uma das escolas proflssionaes ,
Ar't. 5. o As escolas-modelo serão estabelecidas nos Estados do
Rio Grande do Norte, Bahia, Capital Federal e Rio Grande do Sul.
Art. 6. o As escolas primarias serão estabelecidas nos Estados
marítimos da Republíca, não mencionados no artigo anterior, e
nos Estados do AmD,ZOllV,S o de :'Iatto Grosso.
Art. 7. 0 As escolas primarias serão dtvidídas em quatro grupos,
quo formarão círcumscrípcões escolares, donomínadas: do. Extremo Norte, do Norte, do Centro o elo Sul,conospondendo a cada
grupo uma escola-modelo.
Art , 8. o A escola-modelo do Rio Grande do Norte sera o 13011...
tro da clrcnmscripção escolar' do Ex.tromo Norte, eomprchendendo as escolas primarias dos Estados do Ceará, Piauhy, Maranhão,
Pará e Amazonas; a escola-modelo da Bahia sera o centro da círcumscripção do Norte, comprehendendo as escolas primarias dos Estados do Pernambuco, Sel'gipe, A..lagoas e Parahyba ; a escola-modelo
da. Capital Federa'l será. o centro da círcumscrípcão do Centro, com....
prehendendo as escolas primarias dos Estados 'do ..Espirito.Santo,
'8. Paulo e Rio do Janeiro e a oscola-modclo do Rio Grando .do .Sul
será o centro da,circumscripção do Sul, comprehondendo as escolas
primarias dos Estados do Parana, Santa Catharína e Matto Grosso.
Art. 0.° A lotação de aprendizes em cada escola serti. fixada
annualmente pelo Governo do accôrdo com
disposto na lei de
fixação de f01'Ç.18.
Al't -. IO. Serão observadas nas escolas as dtsposícõos em vlgor
na Armada, quanto ao serviço, ordem c disciplina, exceptuando-se,
porém, as rc-tricções estabelecidas neste regulamento naquillo que
se referir 1.W ensino.

°

CAPiTULO II
DO zxsrxo

Art. 11. O CUl'SO TIas escolas primai-íae será de urnanno e nas
escolas-modelo de dous annos, e em ambas dtvídir-se-ha o ensino em
elementar, proãssíonal e o.ccessor-lo.

Paragrepho unico, O commandante dístrlbuírãvas .materias

e especialidades do .ensíuo respectivamente pelos oülcíaes, professares, auxiliares, inferiores e praças, observando-se os horazíos 'que
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serão organizados pela Inspectoria de Marinha, de accôrdo com a

categoria da escola; as.estaçõese as condições climatologicasIocaes,

Art. 12. Nas escolas primarias o ensino elementar constara do
seguinte:
Portuguez-Conhecimento do alphabeto, formação das palavras
e leitura elementar.
Calligraphia.

Aritlnnetica-Ler e escrever os numeres inteiros; addição e

subtracçâo de numeras inteiros; pratica da multiplicação e da 'divisão de numeras inteiros.
Art. 13. Nas escolas primarias o ensino profissional constaral°, de noções elementares de apparelho de navio;
2°, da classificação dos navios, sua categoria ;

3° de obras de marmheh-o ;
l

4°, do conhecimento dos rumos da agulha.
Art. 14. Nas escolas primarias o ensino accessorío constara de
exercícios de gymnastíca, de escaleres a remos, de infantaria, de
esgrima de bayoneta e espada, de natação e de jogos escolares ao
ar livre, como o footMbaU e outros propríos para favorecer o desenvoívímento physíco dos aprendizes.
Art. 15. Nas escolas-modelo o ensino elementar constará dú\
seguinte:
lo anno:
portuguez-c-Leltura. dietado, elementos de grammatíea.
Ar-íthmetíca-c-Recapltulação das quatro operações fundamentaes, fracçõee ordiuarías, fracções decímaes e systema metrico.
Geographia-Noções geraes de geographía physíca, especialmente sobre o que disser respeito a rios, mares e portos.
Calligrapbia.
2 0 anno:
portuguez-c-Leitura., grammatica portuguesa. elementar, com..
posição.
Arithmetica-Quadrado e cubo-Noções sobre a extracção das
raizes quadrada e cubíoa-i-Proporções, regra de tres e operações
sobre numeras complexos em uso na nossa marinha.
Geometria-Noções praticas e elementares sobre calcules de
sunerfíotes e volumes .
• Elementos de desenho linear.
Geographia-e-Recapitulação da geographía. physica, noções de
geographia política, principalmente do Brazfl .
Noções de Hístoría do Brazil-Explicação das datas hístoricas.
Calligraphia.
Art. Iê, Nas escolas-modelo o ensino profissional constara de:
lo anno:
Noções geraes de artilharia. torpedos e recapitulação de obras
de marinheiro, apparelhos de bordo, rumos de agulhas e caldeiras.
Musica.
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'I'rabalhoa de carpinteiro, foguista, limador, calafate, serralheiro, ferreiro. caldeireiro do. ferro e caldeireiro de cobre, torneiro?
feitos nas orâcínas da escola, attendendo, sempre que for possível,
â preferencia manrtcstada pelos aprendizes para cada um desses
otâcíos.
2" anuo :

Nomenclatura das peças componentes do casco do navio fundos
duplos, patoes e compartímcntos diversos e dos Q,pparelhcs extatentes a torcI? como cabrestantes. bolinetes, g nlnchos, guindastes, etc. Musica.
Continuação dos trabalhos de orãctnas do l° anno, não podendo os aprendizes, em hypothese algumav passar- a trabalhar
em ofücina differente daquella em que tiverem tr<.tbalhauo durante
oloanno.
Art. 17. No fim de tres mezes de tra.balhos nas orãcínas do
]O anno, por conventencía do ensino, poderá. o commandante da escola transferir os aprendizes de uma para as outras offlcíuas,

quando reconheça nelles falta de aptidão para os ameias que esü-

verem aprendendo.
Art. 18. Nas escolas modelo o ensino accessorto constara de:
lo anuo:
Exerciclos de escaleres a remos e à vela; exercício de infantaria
e esgrima de bayoueta e espada; exercícíos de natação e jogos
escolares ao aI' Iívre, como o toot-baü e outros propríos para favorecer o desenvolvimento phystcc dos aprendizes.
2 0 anno:
Exercicios de tiro [ta alvo com carabina e repeüção dos exercicios feitos no 10 anno.. Exercicíos com canhões de pequenos calibres .
Art. 19. Nas escolas-modelo, além do curso propríaments dito
da escola, existirá um curso idenüco ao das escolas prímarías para
os menores que torcm nellas mutrleulados dírectamente,
Paragrapho unteo . Si os menores matriculados nesse curso revelarem um sufficiente desenvolvimento physíco e intellectnal
poderão ser desde logo matriculados no primeiro anuo do curso 1110:
dele ou antes de terminado o curso primaria.
Art. 20. Semanalmente,Olt quando julgue do convenicncía o
eommandante, eíle proprío ou qualquer of:ficial ou ínstructor da
escola, com toda simplicidade e Clareza, farão ,poquenas prelecções
aos aprendizes e ao demais pessoal subordinado da escola, explicando
os preceitos de disciplina, honra e dever militar, historía da marínha nacional, acções heroíeas e merrtortas praticadas por braziIeíros, virtudes guerreíms o quaesquer outras qualidades que contribuam para formação de um bom marinheiro, e para desenvolver
seu amor á profissão.
Paragrapho uníco. O commandante, os ofâelaes e 03 proressores
na, curso ordinario do serviço ou durante as aulas aproveltarão
todas as opportunídades que se o1ferecerem e que possam contribuí»
para o fim indicado neste artigo.
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21. O anuo lecüvoicomeçarã no primeiro dia utíl do
de fevereiro e terminará no dia ·30 de novembro;
Art. 22; Na primeira quinzena dê dezembro serão os aprendízes
submettidos a exame de habilitação e a classificação por ordem.de
precedenoía, segundo as notas obtidas.
§ 1. o A mesa examinadora serti constituída pelo commandante
da escola. tmmedíato, um professor e deus offíclaes da escola.. ou
pelo commandante, immediato e um oífícial quando se tratar de
materia do ensino profissional.
§ 2." Aos alumnos classificados nos tresprimeiros legares
em cada um dos annos dos cursos serão conferidos promlos arbitrados pelo Miuistro da Marinha.
Art. 23. Cada escola-modelo terá á sua disposição, ,quando
for possível, um navio para os aprendizes se etercitaremnos',di"Versos misteres de sua profissão.
Art. 24. Os livros de ensino serão designados pelo ·Ministro ou
por elle mandados organizar e supprídos semestralmente, como os
demais objectos. para _as aulas, rncdíante perlhlos feitos pelas es-'
colas em príncípíos de inalo e novembro,
IUCZ

CAPITULO III
DA AD:.\USSÃO

Art. 25. Nínguem será admittído nas escolas de aprendizes
som prova; :
10. que é brazítelro ;
2 0 , que tem 12 a 16 annos de idade ; que dispõe' de-robustez
physica parao sei-viço da, armada, c que está isento do defeitos
physicos que o inhabitltern }!al'cl, esse serviço.
Art. 26. A idade ea nacionalidade serão provadas .por cor"
tídão do registro de na/cimentos ou documento que produza fé
em juízo e a substitua.
Art. 27. A aptidão physica serã provada por' laudo sanitario
proferido pelo medico da escola e em sua falta por um da. Arma-ia,
do serviço actívo ou reformado; e finalmente na ansencíadestes
por um do exercito ou civil.
A~t., 28. No exame, para a verificação da aptidão physíca,
O medíeo obsn-vara, sob pena de re sponsabtlídade, as instrueções
insertas no aviso n. 19,\1. do 12 de junho de 1890.·
Art, 29. As escolas pr.marias receberão alumnos d'is seguintes
procedencías :
I>, apuesentados por soas paes ou tutores, ou por euaa mães
quando filhos íllegttimos ;
.
..'
2'\ orphãos desvalidos, remettídos pelas .autoridades compe...
tentes.
Art. ,30. Asescolas-Dlodelo receberão alumnos das seguintes
proeedencías :
.. ,
10 t aprendizes das escolas prtmartas ;
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2<>, meninosapresentados 1)01' seus paes ou tutores, ou por suas
mães quando filhos Illegftimos ;
3°. onphãos desvalidos, remettidos pelas autoridades com..
petontes,
Art. 31. O consentimento do l)ai legítímo, tutor, tutora, mão
víuva ou solteira, se manifesta por petição assígnada requerendo e
alistamento do filho ou do tutelado.
§ lo, si o requerente não souber ussígnar, a petição será assignada por outrem a sou rogo e por duas testBmunh~s;
§ 2°, em ambos os casos, as flrmas dos requerímentos serão
reconhecidas;
§ 3°, si a apresentação for feita pelo proprío pae, tutol'
tutora ou mãe, a petição poderá ser dispensada, mas o commi~
sarío da escola lavrará termo, em livro proprío, da eutreea do
menor com todos o:') característicos ;
o
§ 4°, quando a apresentação for feita ofãcialmense pela autoridade competente 80rd, írn.nedíu..tumente aceeíto;'
§ 5°, o GOVOl'l;O índcrnnízara as despezas com o transporte
dos menores para as escolas ou com o regresso para os Iozaros de
onde procederem, dos que não forem julgados aptos, si tiverem de
viajar mais de duas Ieguss ;
§ 6°, a tmtemnização do que trata o paragrapho anterior
consistirá no pagamento da passagem c diaria de 1$000.
Art. 3.2. O exame do s midade dos menores deverá SOl' feito,
sempre que for possrvel, com 11 assísteneía do commandante da
escola.
Art. 33. Reconhecida a aptidão phystea do menor e estando
em ordem todos os p ipeís, o nome do mesmo menor será iriscripto
com o respectivo numero, findo o que consídera-se completo o seu
alistamento na escola, o que so f<hrá publico.
Art. 34. O apreudíz so será desligado da escola medíaote ordsm
do Ministro da. Marinha por lncorrigtvel ou por incapaeldade physica ou mental, provada. em Inspeoção ue saude ,
§ 1. o Serão apuradas: a tncora-lglbilldade, pelo conselho de
disciplina de que trata o art. 42 j a incapacidade physíca ou mental, pelas juntas de saude da Armada, precedendo sempre pal'te
escripta do medico da escola.
§ 2.° O aprendiz desligado por qualquer dos motivos acima
mencionados serã entregue a quem de direito, índemnízando o Go~
verno as despezas com o 8011 transporte, como ficou estabelecido
para os menores civis nos §§ 5° e ÔO do art. 31.
CAPITULO IV
DO TIiDIPO DE PER,MANENCIA NAS ESCOLAS

A,.rt. 35. Apermanoncia dos aprendizes nas escolas não excederá) regularmente, de tres annos, Incluídos nesse numero os dons

annos das escolas-modelo,
Executivo - 1007
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§ 1. o 'I'ermínado o curso nas escolas primarias, os aprendizes se..,
rão transferidos para a escola-modelo da respectiva ctrcumscrípção,
com informações sobre o seu aproveitamento e comportamento.

§ 2. o Os aprendizes das escolas primarias que revelarem um
suffícíente desenvolvimento physico e inteltectual, poderão, ser

tra.nsferidos para as escolas-modelo antes de completado um anuo
-de permanencía na escola.
Art. 36. Terminado o eurs : nas escolas-modelo, os aprendizes
serão transferidos para o quartel do Corpo de Marinheiros Nacio-

naes, onde verificarão praça de accôrdo com as leis em wígor,

sendo mencionado nos seus assentamentos o-resultado dos exames
feitos na escola e o offícío ou offlcíos que aprenderam.
§ 1.° Nenhum aprendiz poderá permanecer nas escolas desda
que complete 18 annos e, embora não tenha concluído o curso,será
n-ansterído para o corpo de marinheiros nacíonaes ao attlnglr essa
idade, salvo quando estiver prestes a terminar. com aproveitamento,
o curso da escolc..modelo.
§ 2.° Os aprendizes com auffícíeutevdesenvolvímento physíco e
maiores de 16 annos, quo nos primeiros suis mezes do anuo revelarem inaptidão mauítesta para o estudo, serão transferidos immedíatamente para o Corpo de Marlnhelros Nacionaes ,
CAPITULO V
DAS PENAS E RECQ1,IPENSA,S

Art. 37. As faltas em que incorrerem os aprendizes serãs
punidas com as seguintes penas:
1", privação de recreio;
211., privação de licença;
3~, reprehcusão em acto de mostra;
41\, prisão oellular ;
511-, rebaixamento de posto;
6'\ multa pecuníaría em favor do próprio peculío, não excedando a deus mezes do soldo.
Art. 38. Ao commandante da escola compete exclusívamense
a applicação das penas de quo trata o artigo anterior.
Paragrapho uníco , A applícação de qualquer pena deve sernl?l'i
ser precedida de urna, admoestação convenientemente feita, no
sentido de elevar o moral do delinquente, convencel..o do seu erro
e evitar sua remcídencla.
Art. 3U. Nas escolas primarias o aprendiz que se ausentar da.
escola, por mais de oito dias, ficará impedido durante seis mezes
e o que reincidir nessa mesma fMtét. será transferido para. outra
escola primaria da mesma ou de díüerente círcumscrípção, ou
ficlJJrá privado de Iicença durante um anno.
'
Art. 40. Na,'3 eseoías-modeío o aprendiz que se ausentar, por
mats de oito dias, ficará impedido durante seis mezos, e o qUQ
reincidir nessa mesma, falta passarã para o Corpo de I\l'trinheiros
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Naclon.ies, si tive!' mais de 16 annos e sufâcíente desenvolvimento physíco, ou ficará privado de licença, por um anno, si for
menor de 16 annos, ou não tiver o preciso desenvolvimento physico.
Art. 41. Nas escolas-modelo o commandante poderá ainda
eppttcar aos aprendizes a pena de serviço dobrado, durante o
dia.
Art. 42. Haverá nas escolas um conselho de disciplina, comP03to do commandante, ímmedtato e um ofllcíal, com o fim de
julgar os aprendizes quo. por mão proe.xllmenti habitual sejam
declarados incorrigiveis e, como tal, devam SOl' excluidos cda
escola, medtant e ordem do Ministro:
§ I. c SCl'ã,Q confer-idas aos aprendizes nota-s mensaes de com..
portamento.ua seguinte escala: Para os que não incorrerem em
pena alguma, nem furem admoestados - Optimo; para os que
incorrerem até a 2a pena - Bom; até a 3a pena - Regular- ;: até
a 4"....., r,'Iúo; aU: as 5& e 6"" - Pnssimo, As notas contarão os
seguintes pontos : Opttmo, 10; Bom, do 6 a
Regulnr-, de 3 a 5;
r.Iá, de 1 ,t?; Pes-lmo, O.
§ 2.° Os aprcudíze , que tiverem a nota·- Oprimo - durante
um trímestre usarão no braço e3C1UCi'do, á meia altura, como
dístíucüvo especial, uma estrolla de panno vermelho cosida na
blusa de flanellaou de gangn, e de panno azul na. bluza branca.
Os que tiverem a nota - Bom - durante um trlmestre usarão
como dístínctívo um V voltado para cima, na mesma posição e condições do <teima. indicado, Qualquer pena imposta farA perder
o díreíto ao uso do dlsttnctivo correspondente, durante um tri..
'rnestre.
ArJt. 43. O com mandante da 0.5001a, tenao em attenoao a conducta dos aprendizes c seu aprcveítamentov pouerã conferir-lhes
dísüncüvos e g-rad'.LaçÕOi de cabo, 2° e lO) sargento c sal'gent) ajudante, csb ultima somente nas escolas-modelo.
§ 1. O) O numero de aprendizes graduados nã.i podera exceder a
seguinte porcentagem sobre o e(l'cctivo da OSC;)1n, ~ Iv sargento, 2 %;
2"s sargentos, ,1 % : cabos, 12 «r.: Só haverá um sargento ajudante.
§ 2.° Esta, recompensa prevalecerá na escola ernquanto o aprendiz a merecer, O' dará direito í.Í gratificação mensal de 1$ para cabo,
2$_ para 2° sargento, :~$ para 1'> sargento e 5$ para" o sargento
aJudante, e só poderá ser- conferida aos aprendizes do nota- dQ
comportamento acima de -Regular, inclusive.
Art. 44. Nos domingos o dias feriados p.d erão Q.') aprendizes
ter licença para passear Iór-a da escola, devendo recolber-se ao
~tl'rbl' da bandeira.
Aos que, porém, tiverem famílía ou correspondente, na séds
do, escola, poderá o eommandante permittir que pernoitem róra do
estabelecimento, e conceder licenças extruordrnarías até 48 horas.
por motivosjustifieados,não excedendo porém a duas durante o anno.
Art. 45. Nenhum aprendiz poderá deixar a escola sem -estar
ri~ol'osamentc uniformizado.
â

;
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TITULO SEGUNDO

CAPITULO VI
DA ADMINISTRAÇÃO DAS ESOOLAS

Ai-t, 46. O pessoal admínístratí vo de cada escola, primaria
constará de :
I eommandante, ollieiaI superior ou capitão-tenente do quadro
actívo da Armada. ;
.
i ímmedíato, capitão-tenente ou l' tenente do quadro actívo
do Corpo da Armada;
20lllciaes do quadro actívo do Corpo da Armada, servindo
de ínstructores ,
.
1 medico;
1 commíssario ;
I escrevente;
1 enfermeiro;
1 flel ;
1 professor;

Aúxütares de ensino, Da razão de um para 50 aprendizes j
1. sargento;
d maclnheh-os, de P ou 211 classes, de comportamento CXCill
ptar e que tenham o curso de alguma das escolas proâssíonaes.
As escolas terão uma taU'u. igual á.dos navios classificados na 3iL
categoria, menos o pessoal das cozinhas. que constará. de um chere
de cozinha, equiparado, quanto aos vencimentos, a eozínhetro de
officíaes, e ajudantes na l'(l,zão de um para 100 aprendizes, equiparados a cozinheiro de guarnição.
Art. 47. O pessoal administrativo de cada esco1a-molelo cons..
tn.,râ do seguinte:
1 commandante, offícial superior do quadro actívo do Corpo ta
M

Armada;

,

1 ímmedíato, capitão de corveta ou capitão-tenente do quadro
actívo do Corpo da Armada;
1 ajudante da e:1'301a, offíclal subalterno do quadro aetivo do
Corpo da Armada j
4o[Uciaes do quadro actlvo do C01'PO da Armada, servindo de
iostruetores j
1 medico;
1 eommíssarío ;
1 escrevente j
2 enfermeiros;
1 fiel;

1 armeiro;
1 carpíntetro ;
2 professores, sendo um 1):1l'a cada auno ;
1 professor de gymnastica e natação ;
1 mestre de musíca ;
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Auxiliares de ensino, na razão de um para 50 aprendizes;
~ sargentos i
3 cabos i
6 marinheiros de P classe, de comportamento exemplar e·
que tenham o CUl'SO de alguma das escolas profisslonaes ;
Operarias de 1a ou 23. classe para o ensino dos orâcíos de que
;trat~ o art. 15, destacados do Arsenal de: Marinha.
As escolas terão uma taiff!, igual á dos navios de 33. categorla, menos o pessoal das cozinhas, que constará de um cozinheiro
parti, o commandante c orítcíaes e um chefe de eoztnhac.equíparado
nos vencimentos a cozinheiro de oãlcíacs, e ajudantes de cozinheiro, na razão de um pata cada cem aprendizes, equíparndos o,
cozinheiro de guarnição, para os inferiores, guarnição e aprendizes.
CAPITULO VlI
DO COMMANDANTE

Art. 48. Aos commandantes das escolas incumbe:
lO, cumprir e fazer cumprir este regulamento c velar sobre
a disciplina, economia, material e pessoal da escola; 20 , cuidar na
.educação moral e profissional, asseio e bom tratamento dos aprendizes, passando revistas frequentes em todo o eatabelccímentc para,
por si mesmo, certtâcae-sc do zelo e actlvídade de seus subor-dinados
e da boa. ordem e moralidade da escola;
3°, visitar amiudadas vezes as aulas e offlcinas da escola para
conhecer o adeantarnento dos aprendizes esi osmeS1110S são dirígidos com dedicação pelos ofâclaes e seus auxiliares, pelos professo..
res e seus auxiliares e pelos operarias;
4°, distribuir as matérias de ensino rcspectívamente pelo
pessoal mencionado no n. 3 deste artigo, observando o horarío,
<,1. ue será organizado pela Inspectoria de Marinha;
5°, conferir' os distinctivos e graduações de que trata este
regulamento;
6°, applíear os castigos estatuídos no art. 38 i
7°, licenciar os aprendizes;
8°, permittir que os mesmos sejam visitados por suas famílias;
9°, detalhar o serviço do estabelecimento, como melhor con...
vier á ordem e á disciplina do mesmo;
10, invocar a intercessão das autoridades competentes afim
ele angariar menores desvalidos, demonstrando as vantagens do
alistamento ;
I I, enviar mensalmente á. Inspectcría de Marinha o mappa
de todo o pessoal da escola;
12, mandar nos mezes de janeiro e julho á Iuspectoria de
Marinha informação sobre o adeantamento, conducta e aptidãoprofissional dos aprendizes; e em janeiro o relatorío geral doestabelecimento, prestando esclarecimentos para o relatorío do
MInistro.
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CAPITULO VIII
DO IMMEDIATO E DO AJUDANTE:

Art. ·19. Compete ao immediato :
lv, substituir o commandante ;
2°, ínformal-o de todas as occurrencias que se derem no
estabelecimento;
3°, distribuir o serviço conforme for determinado pelo com..
mandante;

1°, zelar para que os aprendizes e empregados quo lhe são
subordinados se conduzam com toda a disciplina;
.
5°, resolver, sob sua responsabilidade, toda e qualquer questão
urgente que não possa esperar pelo commandante, devendo logo
dar parte ao mesmo da deliberação tomada;
6°, fiscalizai' todas as despesas e a escrípturacão da escola ;
7°, policiar o estabelecimento e todo o sorviço para o bom
desempenho das respectivas obrigações, conforme se acha determinado no respectivo regulamento.
Art. 50. Compete ao ajudante:
1°, fazer o detalhe do serviço da esoolu.:
2°, formal' a escola para, os excrcioíos de infantarta, divisão de
serviço e formaturas regulamentares, precedendo nutortsaçâo do
commandants i

3°, instruir a escola em exereiclos de infantaria.
CAPITULO IX
DOS

OFFICIAES

Art. 51. Compete aos otâciaes da escola:
1°, auxiliar o commandante c o immcdiato na manutenção da
disciplina militar c tnspecclonar o procedlmentodos aprendizes nos.
alojamentos, refeitcríos, salas de estudo, offícinas e recreío ;
2°, communicar ao ímmedtato todas as occurrencias que se
derem no estabelecímento ;
3°, passar revista no estabelecimento antes da entrega do
serviço;
4°, ter a seu cargo.o ensino, segundo designação do commandante, e na qualidade de instructores j
5°, fazer o serviço que fol' detalhado pelo commandante ,
CAPITULO X
DOS PROFESSORES E AuxiLIARES

Art. 52. Aos professores e auxiliares compete a rogencía do
ensino de conformidade com astnstrucções, prcgrammas e horaríos determinados pelo Ministro da Marinha.
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Paragrapho unico , Os auxtliares serão inferiores da Armada.
Vencerão uma gratificação especial de 25$ mensaes e, além das
funeções do O]SÜlO, farão o serviço da escola como fór determmado
pelo eommandante.
OAPITULO Xl
DO CIRURGIÃO

Art. 53. Sem prejuízo do que se acha estabelecido no regulamenta do Corpo de saudo e maia disposições concernentes ao 8e1'viço de saúde, ao cirurgião compete:
1°, prestar 03 8e1'd00s de sna, proflssão a tojos 0$ índiviIuos
pertencentes á escora o 0011<.1" residentes ;
2°, fazer a, estat.stíca mensal e annuaí dos enfermos a seu
cargo, com as respectivas observações;
30, examinar diariamente os aprendizes que derem parte da
doente, com munícando o resultado ao commandante j
4°', examtuar mensalmente o estado sanítario dos aprendizes,
declarando, por eseripto, o nome dJS que, por enfermidade, SQ:
acharem impossibilitados para o serviço da marinha de guerra ;
5°, visitar c ínspeccíonar lU enferma.ria os aprendiscs e demais
pessoas ao serviço da escola, sempre qUJ isso lho) for determinado
pelo commandante, a quem communicm-ã o resultado das ínspe-

eções;

6°, dar Iusu-ueções c pa.llr as providencias necessarías para quo
--o serviço da unferm ar-la so faça do melhor modo possível ;
7°, partícíprr uo commanduntc, e, nos casos urgeutos, <10
offlcíal de serviço, qualquer íntllcio de moléstia contagiosa. ou
epidemlca que se manifa-tar no estabelecimento, índlcando 0"5
meios para itnpedlr tL propagação do mal ;
8°, vacctnav e revaccíuar os aprendizes e praças. quando for
conveniente esta medida. prophylaotéoa ;
9°, dar ínstruceões, por escripto, ao enfermeiro 801n'o a applí.cacão dos rcmodíos, dietas e o mais que convier' ao tratamento
dos doentes j
la, examinar todos os vivcre s Iornecidos ri 0.3001a, os quaes só
poderão ser acceitos C{)111 a sua approvacão ;
11, empregar todos os esforco: para manter a hygíene e salubridade da escola.
'.
,
OAPIl' ULO XII
DO

Co:i.\l\\IISSARIO

Art. 54. Ao eommíssarto compete fazer ao escrípturucão da
receita e despesa e mais serviços, de accôrdo com o presente regulamento e Iegtslação vigente.
Pa.ragraphouníco. Nas escolas modelada um effeetivo superíor a 300 alurnnos haverá um corumíssarto para auxílle.r ,0 serviço de escrípturacão dos livros de soccorros e cadernetas.
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CAPITULO xm

nos

VENCIMENTOS

Art. 55. O estado-maior- das escolas pcrceberã os vencimentos
esta:tuidos r:a lei n , 1473, de 1 de janeiro de 1903, sendo para .es~e
effeíto equiparadas as escolas-modelo ás de }ti, classe e as prima-

rias ás de 3:1. classe.
Paragrapho nníeo. O estado-menor, as praças e os aprendizes

vencerão do accordo com a Lei do Orçamento.
CAPITULO XIV
DO PECULio E 'ESPOLIO

Art. 56. Os aprendizes contribuirão mensalmente para a formação de um peeulío com a ímportancía igual ao terço do soldo
que OI'l:L percebem, a qual será depositada a juros nas caixas economícas.
Art. 57. Nos mczes em que os aprendizes não estíveremv ern
debito, por abono de fardamento ou tratamento em hospítálva MU.:.
tríbuíção será elevada 0,0 duplo na marcada, no artigo antecedente..
Art. 58. O restante do soldo liquido da contribuição SOI'á, entregue aos aprendizes na oecasíão do pagamento, o qual se f~rft,
com as formalidades prescríptas para as praças dos corpos de marinha.
Art. 59. .As quantias depositadas e os juros vencidos constarão
de caderneta)', que serãe entregues aos contrlbulntes quando tiverem
baixa, do Corpo de Marínheíros Nacionaes, ou a seus paes ou tutores:
na falta destes, ao juiz de orphãos, si durante a menoridade forem
os aprendlzes desligados das escolas por Incapazes do serviço.
Pare.grapho unloo , Nos casos de deserção ou fallcclmento, a
ímpor-tanoia da contribuição será recolhida ao Thesouro Federal
como deposito e reverterá para o Asylo de In validos no fim ele
10 annos, si, durante esse tempo, não for legalmente reclamada.
Al't. 60. As cadernetas dos aprendizes enviados para o Corpo
de Marinheiros serão guardadas no cofre deste, sob (1 responsabili-dada dos elavículaa-los, depois de ínseriptas em Iívro proprío, com
as convenientes especificações.
Art. 6i. Quando o aprendiz for transferido de escola, sert\ llquidada sua caderneta c remettida ao commandante da escola a
que eUe se desünar, acompanhada de um mappa demonstrativo,
em vales do Correio, a quantia proveniente dessa Ilquídação.
§ 1.' Quando viel' dos Estados para o Corpo de Marinheiros
Nacionaes proeeder-se-ha do mesmo modo, devendo, porém, os
vales ser endereçados ao inspector de ,marinha, que ordenará 'a
entrega dos mesmos aos commíssaríoa respectivos.
§ 2.' A importancia de taes vales deve SCl' ímmedíatamente
depositada, de aceôrdo com os arts. 56 e 57.
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Art. 6.2. Em geral, o sorvíço do -escriptul'ação e os fornecimentos serão feitos de aecôrdo com os rezularnentoa de Fazenda. e
mais disposições em vigor.
'
,:)
Art. 63. QUAnto ti escripturaçã i de peculio, observar-se-hão as
seguintes disposições:
. P, serão mencionados nas folhas de pagamento os descontos
a que se refere o art. 50, considerando-se 1$ como unidade e desprezando-se as fracções ;
2a., a. Pagadot-ía da Marluha, na Capital F'aderaI, e as Delecacias
Píscaes.nos Estados,entregarão o total desses descontos ao commíssario, mediante a competente carga em livro proprío o ú vista de

requísíção ;

3"', o commíssarto apresen tará mensalmente 11 Directoria Goral
de Contabilidade da Marinha, na Capital Federal, e ás Delegaolas
Físcaes, .nos E-stados, uma. nota com as seguintes declarações:
P,nome do apraudiz ;
20., numero da caderneta;
3D., Importancla da contribuição. Esta folha de pocullo, depois
de conferida com a folha de pagamento, será pelo pagador restituído,
ao commíssarío na occasião de satisfazer as requisições c servirã,
não só de documento do descarga ao mesmo commíssarlo, como de
certificado do commaudanto sobre o destino das quantias .ínscnptas
e ainda de contra-prova aos lançamentos feitos nas cadernetas i
4a.. no 5 assentamentos dos aprendizes se inscreverão: o numero da caderneta que lhes pertencer c as quantias descontadas
para a formação do peculio;
"
5:<, huverã um livro demonstrativo do movnnonto do dinheiro
o por clle prestara contas o commtssarío ;
6\ as cadernetas e o dinheiro, emquanto não tiverem ulteríor
destino, serão recolhidos ao cofre da escola sob a responsabiítdade
dos, clavlcular-los ;
7/)" por occasião dos inventarias annuacs, a Directcrta Geral de
Contabilidade da Marinhaprocedera ãconferencia das cadernetas com
asnotas dos descontos.conuuunícando á jnspeotoría deMarinha o que
oceorrer. Esta disposição refere-se (~ escola da Capital Federal,
sendo que a conferencie), das cadernetas nos Estados será feita mli
Delegacia Fiscal.
Art. 64.. No caso de f,il!cdmento ou dosercão, o espolio dos
aprendizes,ser;:t vendido em hasta publica e o producto recolhido aocofre da respectiva escola, mediante as formalidades Iegaes.
- Art. 65; As delegacias flscaes, em vista da caderneta, quo lhes
será remettida pelo commandante da escola, liquidarão os vencimentos do aprendiz fallecido ou desertado; no caso de reconhecorem debito á Fazenda Nacional, será este, desde logo, encontrado
com o producto do espolio pela fórma mencionada no regulamento
de fazenda.
Paragl'apho unico. O saldo que restar reverterá pura o As.rlo.
de Inválidos até ser reclamado na fórrna do art. 59.
',

145Q

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

CAPITULO XV
DA INSPECÇÃO DAS ESCOLAS

Art. 66. As Escolas de Aprendizes Marinheiros estão sob a

mspecção directa do Inspector de Marinha. Além disso devem sêr
ínapecctonadas annualmente por uma commíssão composta de um

ofâcíal general ou capitão de mar e guerra, um offtcíal do fazenda
e um oütcíal subaHerno servindo de secretario.
Art. 87. Esta commíssão examinará com o maior cuidado a
ordem, a disciplina c economia do estabeleclmento, o desenvolvímento physíco dos aprendizes e o seu aproveitamento, bem com.
far{t. a apreciação relativa, entre as escolas, sobre o ensino e seus.
resultados, sobre a perfeita execução dos programmas, dando de
tudo informação minuciosa ao Governo.
Art. 68. O chefe da commíssão de que tr,1ta o artigo anterior
poderá propor as medidas cuja adopção lhe pareça acertada, justi ficando os motivos de sua proposta,
CAPITULO X VI
DISP031ÇÕES GERABS

Ai-t, 09. As escolas de aprendizes são dírectamente suberãínedaa á Inspectoría de Marinha.
Art. 70. Os commacdantcs. imm0diato~,omciaes, médicos,
eommíssartos, inferiores e praças não poderão scrvh- 1)[1.·8 escolas
por mais de tres annos.
Art. 71. Os ofâcíaes do Corpo da, Armada sem tempo de embar..
qUQ completo não poderão servtr nas escolas,
Art. 72. Os professores serão nomeados por prazos índotcrmínados, podendo SOt' demíttído . em qualquer época, por conventencía do ensino, a ] uizo do Ministro da Mar-Inha,
Art. 73. Os otâcíaes arrancharão na escola e farão o servíçe
diário da mesma.
Art. 74. Os operarias destacados prra ensínur aos aprendizes
os diversos offícios do quo trata o art. 16 poderão ser substítuídos no fim de dons annos, a juizo do i\finistro da Marlnhn..
Paragrapho uníco, Os operarias, quando designados para o
desempenho dessa commíssão, terão direito a uma ajuda de custo
arbitrada pelo Ministro da Marinha, e a passagem de ida. o 'volta
para, si e suas farnllias.
Art. 75. O comrnandante e bem assim todo o pessoal admínístraüvo pôde ser demittído a bem do ensino ou por outros motivos,
a juizo do Ministro, antes da conclusão do prazo mencionado
neste regulamento.
Art. 76. O commandante e immediatos das escolas-modelo
serão nomeados por decreto e os das escolas primarias pOI' portarias. Os ofltcíaes, os professores e os auxllíares serão nomeados piJl\
portaria.
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Art. 77. Os: aprendizes não poderão SOl' ampregadosem ser..
viços particulares ou estranhos ao regimen da. escola, ficando o
-commandante responsavel pela rigorosa observancia deste artigo.
Art. 78. Aos domingos ou dias feriados, ou no período das
férias, poderão os paes, tutores ou parentes dos aprendizes visi..
'tal-os nas escolas nas horas determinadas pelo commandante,
Art. 79. Nas férias poderão os aprendizes passar um mez
em casa dGS seus paes ou tutores, precedendo pedido por escrípto
por estes dirigido ao commandante, que poderá conceder a licença,
desde que não haja inconveniente.
Art. 8'). Os aprendizes licenciados ter'ão passagem de ida e
volta para o Jogar de rosídencía dos seus paes ou tutores.
Art. 81. Os aprendizes que adoecerem serão tratados na enfermaria da escola, salvo caso de intervenção cirurgica especial ou 'de
molestía conagíosa.
Art. 82.. As escolas-modelo receberão os aprendizes remettidos
pelas escolas primarias de sua clrcumscrtpcão, podendo tambem
receber de outras por deãcíencía do numero necessarío ou' por eonveníencía de saude ,
Paragrapho unico. Poderão tambem receber por matrtcula directa, nos termos do artigo, I g.
Art. 83. As escolas terão, cada. uma, uma banda marcial. constando de dons tambores e dous corneteiros para 100 aprendizes. As
escoles-rnodelo terão uma banda de musíca, na razão de dez musl-eos'para 101 aprendizes.
Al't. 84. Da. caderneta de cada aprendiz constará o offlcío que
0110 houver aprendido.
Art. 85. Os aprendizes, quando forem tracsportados em navios
de gúerrn, terão dlrelto a ração Iguul â que se abona ás praças.
Art. 86. As escolas deverão ser guarnecidas com omateriaJ
mais adaptado nas escolas publicas. como deverão tambem possuir
todo o material preciso ao ensino profissional e aeeessorío das

mesmas.

Art. 87. As c .colas que por sua situação especial tenham dQ
manter um serviço de communícação por meio de eacaleres ou
lanchas; tBl'<'lO um destacamento de praças do Corpo de Marínbctros
Naeíonaes, para guarnecer essas embarcações, escolhidas dentre as
.de melhor comportamento.
CAPITULO XVII
DISPOSIÇÕES TRANSITaRIAS

A1't. 88. Emquanto houver díffleuldade em completai' as 10t<1.ções das escolas, poderão ser dispensados PW<1 a admissão dos apren..
.dizes os requtsitos que diftlcultcm esa admissão, excepção feita de
exame medico, que será sempre obrigatorio.
Art. 89. Emquanto não houver numero sufflciente de inferiores
da A-rmada com as precisas habilitações para. o ensino nos cursos
-das escolas, os auxiliares de ensino .poderão ser orâctaes subalternos
do quadro effeetivo da Armada, cabendo-lhes, além das attríbuíções
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relativas ao ensino, o serviço "da escola, conformo -for determinado
<pelo commandante.

Art. 90. Nos legares distantes, os capatazes e sub-capatazes

:das capitanias, as autorídades.judícíarías

o mesmo

as autoridades

polícíaes teem competencia para acoeitae os menores, os quaes
rcmetterão para a, escola mais proxíme Ou para qualquer outra

repartiçã-o da, Marínha, si assim convíerpela proximidade.
Art. 91. Na falta de ínrcvícres ou praças do corpo de 11arínheíros Naclcnaes que tenham o curso das escolas proüssíonaes, DO'derâo 8ú1' nomeadas para as escolas do aprendizes outras praeus de

bom comportamento e que saibam ler c escrever.

Art. 92. A8 disposições deste regulamento poderão SOl'. alteradas dentro do primeiro anno de execução, aüm do serem
adoptadas pelo Governo as medidas indicadas, pela. experlencla,

Art. 93. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, I do agosto de 1007.-

Ale""ar.
DECRETO N. GGS3 -:-

DE

,1

Alexa~~ddno

DE AGOSTO DE

'
trarta do

1907

Abro ao Minister-io c1'l Fazenda o credito ele 2:031$151 para pagamcnjode or-donndos ao g'uarda-mór da Alfandcga do Estado da Paralryba ,

o Presidente da República <los Estados Unidos do Bl'azil , usando
da. autorização contida no art , 2Ct do decreto Iegíslativo n, 1591,
de 20 de dezembro de 1005 :
. .
Resolvo abrlr ao Mluisterio da. Fazenda, o credito de ~~;031$451
para OCC01'l'01' ao pagamento do crdenado do gual'd11-mÓl' da Altandega do Estado da Parahyba no período de 20 de maio a 31 do
dezembro do corrente anuo.
Rio de Janeiro, 1 do agosto de 1007, H)O da Republica ,
AFFONSO ACG1:H'O rvIORElRA PE?"XA.

David Campista,

DECRlEl'O N. 6534 -

DE

1 DE

AGOSTO DE

106i

AhN ao Ministcrio da Justiça e Negocias Interiores o credito especial:
de 5:250$ paru occorner ao pagamento de ajudas de custo a que tem.
direi to o Dr. João Pedro Bclfort v lcira ,

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, tendo'
ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°~ dare-o
gn1amOllto approvado pelo decreto n , 2469. de 23 de dezembro
de 1300, resolvo, vísta do disposto no art. 15 da lei n , 161i, deSO de dezembro do HJ06, abrir ao Ministerlo da Jusbiça c Negocíos
ú
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rntcríores o. credito especial do: 5:250,~para oecorrcr í10 pJ.ga.monto d.e ajudas de custo, relativas aos annos de 13\)1 (sessões
ordinaria e extuaordiuar-ía), 1892, 1893, 1894, 1895 o 189(], a quo
temvdíreíto o UI'. João POdl'O Belfor-t vterrn, na qualidade do se':"
nador pelo Estado do Maranhão.
Rlo deJaneh-o, 1 de agosto de 1907,19(1 da Rcpublica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PBX~A~

A'ttgusto Tavares de Ly?'(/...
DgCRETO N. 6585 -

DE

1

DE

AGOSTO DE 1907

Cr-êa mais uma brigada de infantaria de Guardas Nactonaes na
comarca do Alto-Itapicurú, no Estado do Maranhão.

O Presidente da Republíca dos Esta-los Unidos do Br.,zíl, para
execução do decreto n, 431, de 14 de dezembro de 1896, decreta:
ArtigD unico, Fica creada na Guarda Nacional da. comarca do
Alto-Itapícuru, no Estado do Maranhão, mais uma brigada de íurantarla; com a designação de 42a , a qual se constituirá de tros batalhões do serviço actívo, ns, 124, 123 e 126, e um do da reserva, sob
n. 42, que se organizarão com os guardas qualificados nos dfstrtetos
da. referida comarca, j revogadas as disposições em contrarto.
.Rlo de Janeiro, 1 de agosto de 1907, io- da Republtoa ,
AFFO?\SO AUGUSTO MOREIRA Pj~?\NA.

Att(Juslo Tacares de Ly;'a;
DgCRgTO N. 0586 - De 1 DE AGOSTO De 1[07

Crõa mais uma brigadc de inf'an taria de Guardas Nac ionaea na
comarca da Imperatriz, no Estado do "Maranhão,

O Presuleute da República dos Estados Unidos do Brazll, para
execução do decreto u , 431, de 14 de dezembro de 1800, C!CCl'Bt<:1;
Al'tigo untco. Pica areada na Guarda Nacional da comarca du,
ímperutrlz, no Estido do Maranhão, mais uma brigada de ínrantería, com a destgnacão de 43\ a qual se constrtun-t de t1'08 bat.u.lhões de serviço acttvo, sob ns. 127, 128 e U?O, e 'um do da
reserva, sob 11. 43, quo se orgauizarão com" os guardas qualificados
)lOS distrletos da referida C0111<11'03o; revogadas DS disp,,Hiçücs
em conn-arío.
Rio de Janeiro, 1 de agosto de 1907, 19<) da Republlea,
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA P.lil~NA.

Augusto Tavoree de Lyi'a,
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DECRETO N. 6587 - DE 1 DE AGOSTO DE 1907
publica as àdhesões .da colouia ingleaa de Wei-Hai-We i -e: das'
c clon ias a Il ernâea ao accôr dc relativo ao t.raâcó de mulhe r eabrancas, ass ig na do em Par-la em f8 de maio de 1904.

O Presidente da Republlca dos Estados Unidos do Brazilfaz
publicas as adhesões da colonla íngleza de Wel-Hal-Wel e das
calúnias aüemães ao aceôrdo relativo ao trafico de mulheres
brancas, assígnado em Pariz em 18 de maio de 1904, segundo,
communícou a Legação da Ropublica Fr-anceza em nota de 10
de julho do corrente anno ao Ministerio das Relações Exteriores
cuja trnduocãu otfleial a este acompanha.
Rio de Janeiro, 1 de ::tgosto de 1907, 19(.1 da Republica.
AFFONSO

AUGVSTO MOREIRA PENXA.

Rio-Branco.

Traducção - Legação da República Fl'anceza no Brazil. - Rio
de Janeiro, 10 de julho de 1907.
Sr. Ministro-Em a.ldítamento (L nota desta legação de 20
de maio ultimo, e como complemento a ella, tenho a hODI'a de
levar ao conhecimento de Vossa tíxcetlencía que o Embat sadcr da
Inglaterra em Pariz cornmunícou ao Governo da Republica Franceza que o corumísarlo do Weí-Hai-Weí fez saber ao Governo
Britannico que aquelle terrltor-íc propõe-se a adherir ao accôrdo
relativo ao traâco de mulheres brancas, de 18 do maio do 1904~
Por outro lado, a embaixada da Allemauba em Franç1 avisou
.0 meu Governo de que o Governo ímporial, tendo decidido fazer
uso do direito que Ihes estava reservado pelos art. I'' e 2° do
Protocollo da asslgnatura elo accartto do 18 de maio de 1904
relativo ao trafico de mulheres brancas nas colonlas, declara
acceder aos termos da referida convenção no que diz respeito
,1, sua execução em toda- as colonius allemães.
Queira. aceeitar, Sr. Ministro, as seguranças da minha mui
alta consideração .-llAnthouard.
A Sua Excelleneía o Sr. Paranhos do Rio-Branco, Ministro das
Relaçõe s Extertores no Rio de Janeiro.
DECIU;TO N. 6588 - DE I DE AGOSTO DE 1907
Appr ova os desenhos e respectivo orçamento, na impcr-tanc!a de
135:091$979, dos dous a r maacas construidos ao longo do caos
âuc tuan te H, no porto de Manács ,

O Presidente da Republíca dos E,tailos Unido, do Bl'"ziI.
attendendo ao que requereu a Companhia .Mandos Harbour, li11Uted.
decreta :
Artigo unloo . Ficam approvados os desenhos e orçamento, qUi-
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com este baixam, rubrícados pelo dírector geral de obras .e -viação
da respectiva Secretaria de Estado, relativos aos dous armazéns
construidos pela Companhia J1fa1láos Harbour, limited, ao longo do
caes fluctuante H, no porto de Manâos, conforme se acham indicados no projecto geral approvado pelo decreto n. 4197, de 7 dQ
outubro de 1901 j devendo a respectiva despeza, na írnportancía dg
135:091$979. ser levada opportunamente á conta do capital da
referida companhia, sujeita, porém, ãreducção estabelecida na
olausula XVI do decreto n. 3725. de 1 de agosto de 1900, alterada,
pela de n . 6191, de 23 de outubro de 1900.
Rio de Janeiro, 1 de agosto de 1907, 19G da Republloa .
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Jlfiguel Ca!1YUYf1. du Pín e Almeida.

DEORETO N. 6580 -

DE

I DI;

AGOSTO DE

1007

Abr-e ao Minis te r lo da Jndust.r-Ia , Viação e Obr ae Publicas o credito especta l de 1.000:000$ para 00C01'1'e1' as despe aaa COUt
o prolongamento da linha do centro da Estrada de Ferr\l'
Cen tr-el do Br-as il .

o Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Braaij,
.usando da autorização contida no art. 36 da lei n. 1617, de 30 da
dezembro de 1900. decreta.
Artigo unico. Fica aberto ao Mlntster-lo da Indústria, ViaçãoQ:
Obras Publicas o credito especial de 1.000: OOO~ para oecorrer ao
pagamento de despezas com o proiongnmonto ela linha do centro
, da Estrada de Ferro Central do Brazil.
Rio de Janeiro, I de agosto de 1907, l!)G da Republíca.
AFFONSO AUGUSTO

11'10REIRA

PENNA.

Jl1iguel Calmon du Pin e Almeida.

m;ORETO N. 6500 -

DE

1

DE AGOSTO DE

1907

Concede autorização â «The Br asillun Met allu rglcal Syndícate,
Hml ted», para funccl ona r na Republtca.

o

Presidente da

Republíca dos Estados Unidos do Braz il,

attendendo ao que requereu a Th» Braeiiian. 1J.letaUurglcal, Syndicate ümueâ, devidamente representada, decreta:

'ArtiO'o uníco , g' concedida autorização á The Brasilian JEetal
lurgic'aZ °Syndicate, lim.ited para funceionaa na Republica com os
w

estátutos que apresentou, mediante as clausulas que a este aeornpa-
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nham, as sígnadas pelo Ministro de Estado da Industría, Viação c
Obras Publicas e ficando a mesma companhia obrigada. ao cumprimonto das formalidades exigidas pela. legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 1 de agosto de 1907, 19° da Republíca ,
AFFO~SO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

J.1:liguel Cal.mon dH Pin e Almeida.

Clausulas que acompanham o decreto n. 6590, desta data
I

A The Bi'asUian i1IetalluJ'gical Syndicate, limited é obrigada a
ter um representante no Brazil com plenos e tllímitados poderes
:para tratar e definitivamente resolver as questões que se suscítarem quer com o Governo, quer com particulares, podendo ser
demandado e receber citação inicial pela cOIDIH1uhia.
II

Todos os actos que praticui- no Braall ficarão sujeitos uníca-:
mente ás respectivas leis e regulamentos e á jurlsdicção de seus
tríbunaes [udícíartos ou administrativos, sem quo, em tempo
algum. possa. a referida cornpmhta reclamar qualquer excepção
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.
.
1lI

Fica dependente do autorização do Governo qualquer alteração
que a companhia t mha de fazer nos respectivos estatutos. serlhe-lia cassada a autorlzação para íunccíonar na Republiea, si
infl'ingil' esta. clausula.

IV
FIJa entendido que a autorização é dada, sem prejuízo do príncipio de acliar-se a companhia sujeita ás disposições do direito na..
cíonal Que regem as sociedades anonymas,
V

A Infracçâo de qualquer das clausulas, para a qual não esteja
commínada pena. especial, será punida com a multa de 1:000$ a,
5:000$e. no caso de reínctdcncia, pela cassação da autorização
concedida pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes
clausulas.
Rio de Janeiro, I de agosto de 1907.- 3Iigl!et CarmonaH Pin
,8 A!meid~.
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Edwm Douglas Murra)', traductcrpublico e interprete commercíal juramentado:
Certtfico pelo presente que me foi apresentado um exemplar
dos estatutos e outros documentos da The Brasilian 1lfetalturgical 8yndicate, lzmited, escrlptas em idioma inglcz, afim. de os
traduzir para a Iíngua vemacuía, o que assim cumpri, em razão
do meu ameia, e cuja trad ucção vae appensa ,
Em fé do que passei a. presente, que selleí com o sello do meu
oüícío c assígno nesta cidade do Ria de Janeiro, aos 24 dias do mez
de julho de 1907.
Rio de Janeiro, 24 de julho de 1907.- Ed. lld:w?·ay.
Eu, Joseph Phillips Crawley, da cidade de Londres, tabeUião
publico, dovídamcnte provido o juramentado por autoridade real.
C(xrt.i:tico,peltt presente, que a procuração junta foi· nesta data de~
vidalnenteselIada- perante mim e. em presença das testemunhas
ínstrumentarlas respectivas com o s8110 social da B?~a8ilian' JlletalltM·gical Síjndicaie ti'lnitecl, nella nomeado, e assígnada ;pOI~ Leonídas Matthow Calvocoressi, um dos dlrectores e John Stewart
Graut Carnpbell, secretario. E mais que o seüo que se vê uo fecho
do mesmo instrumento é o se110 social do ayndicáto e que as assignaturasL, M. Caivoeoressi e J. S. G. Campbell ao mesmo tempo
appostas junto ao referido sello são' do proprío punho dos ditos director e secretario, respectivamente. Cer-tiflcc ainda que o mesmo
instrumento de procuração roi passado pelo mencionado syndicato
na 'devida forma legal em cumprimento de urnn resolução' approvada pela respectiva cUrectoria na conformidade do que
prescrevo o seu regimento interno.
Conseguintemeute o duo Instrumento merece inteira. fé e credito em juizo e fora delle,
Do que, me sendo pedido um acto, passei o presente: que:
assígneí e sellei com o so110 do meíoorücío de tabelJião para servir
e valer quando e onde nocessarío for; fazendo ao mesmo tempo a
este annexar um exemplar do memorial da associação e dos estatutos, bem assim como uma duplicata. do certificado de íncorporação do alludíuo syndieato a que se refere o dito instrumento- de
procuração.
Londres, aos 17 de junho de 1907.-Em testemunho de verdade,
J. PMllips Crawley, tabellião publico.
Estava o selIo do referido tabellíão ,
Reconheço verdadeira, a assignaturu retro de J. Phillipa orawley, tabellfâo publico desta capital', e, para constar onde convier, a
:p~dido do mesmo, passei a presente, que assígneí e fiz scllar com
o sello das armas deste Consulado da Republíca dos Estados Unidos
doBraztl.em Londres, aos 18 de junho do 1907.- O encarregado do
consulado, Llúz' ;lu[fusto da Costa, vtce-consul.
Estava devidamente inutilizada uma estampilha do sello consular brazrleirodo valor de 5$000.
. Chancella do Consulado Geral do Braaíl.em.Londees,
ExeQovtivn - ;1ü{)7

sa
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Reconheço verdadeira a assígnatura do Sr. Luiz Augusto . da
Costa, vice~consul em Londres. Sobre duas estampilhas federaes
valendo ccílectívamente $550.
Rio de Janeiro, 23 de julho de 1907.-Polo director geral,
L. L. Fernandes Pinheii"o.
Estava a chancella da Socl'ctarLl, das Rcln,ções Exteriores do
Braztl , Se110 da lei.
CERTIFICADO DE lNcourORAç'ÃO DE U~IA CO"MPANIIIA

Certtfloo, pelo presente, que ao B~·,:r.sili(!n 1I1ektUU1°gicaZ SY,1dioate
limited, foi incorporada na contormulale das leis das companhias
de 1862 a 1900, como companhia, de responsabilidade llmífada aos
]3 dias de j unho de 1907.
Passado e por mim assígnado em Londres. aos 17 de junho de'
lOO7.-H.F. Bm'Uett, offícíal do registro das soeíedades anonymas.
Esta é 11 duplicata do certificado de incorporação mencionada
e referida no instrumento annexo de procuração, passado perante
mim, aos 17 de junho de 1907.-J. Ph'UiJ" C"awJey, tàbellíão publíco.
N. 93.713
CERTIFICADO DE tNCORPORAÇÃO DA «:BRASILIAN 'M~TALLURGICAL
SYNDICATE, LIMIT,ED»

Certifico, pelo presente, que The BrasiUan MetaUtwgical Syndsoüe, UmiteJ, fica nesta <1.ito.. incorporado na conformidade elas
leis das companhias de 18&2 a 1900, e que a companhia é de responsabilidade limitada.
Pa"ssado e por mim assignado em Londres, neste dia 13 de junho
de 1907.- B. li. Bm-teU, offlcial do registro das sociedades
anonymas,
Notas de emolumentos e do sello do capital.
Leis das companhias, 1862 a 1900
COMPANHIA ANONYM:A POR

ACÇÕES, DE RESPONSABILiDADE LtMITA,DA

lo/.I:eillorial de associação da «Brasilian
Metallurgical Syndicate, limited».
1. O nome da companhia. é «Brasllían Metallurgícal Syndlcate
Iímíted».
,
'

2. A séde socíat da companhia será estabelecida na Inglaterra.
Fins sociaes

3. Os fins para os quaes é estabelecida aeompanhía são:
a) promover, explorar, estabelecer e desenvolver ti. índuatrí a

metalliirgtca no Brazil, e, nesse proposíto, adquirlr ou.arrendar

terras e explorar no Brazil o negocio e commercío de forjadores
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de ferro e aço, mineração, metallurgica, fundição, engenhana,
fabricação de Iamínas de ferro estanhado e fundição de ferro em

todas as suas diíferentes applicações ; e nesse pata procurar, obter,
extrahír, explorar. tirar. vender e negociai' em ferro, mínerío de
ferro, manganez, cobre e quacsquer outros mlnerios, metaes, míneraes e substancias, benefícíal-as para. o cornmercío e al)plica,ções
em geral;
b) entabolar, fazer conduzir negociações com o Governo do
Brazil ou com quaesquer autoridades, sociedades ou par-ticulares
nesse paíz, com o fim de obter ou conseguir um meio de alcançar
desse governo ou dessas autoridades, sociedades ou particulares as
outorgas, ga~antias, direitos, privilegias e concpssões que possam
ser nscessarras ;1. compannta ou que esta possa Julgar conveniente
obter para a boa consecução dos fins a que se propõe ou de quaesquer deüea ; c acceítar, executar. exercer. confirmai- essas outor-gas. accôrdos, garantias, dire~tos, privílegíos e concessões, desenvolvel-as e em geral, aproveítal-as ;
c) comprar, adquirir por arrendamento ou permuta, ou de
qualquer outro modo, e possuir bens moveis ou tmmoveís, patentes, licenças, concessões, direitos, negocias ou privilegias, e assumir as responsabilidades que a Companhia possa julgar neeessartas
ou convenientes para os fins de seus negocíos e adquiridos, usar,
construir, COnSCl1'Var e modificar quaesquer edíflcios, rabcícas, altos
fornos, usinas, machlnismos o quaesquer outras propriedades e
bensde toda natureza que a Companhia possa julgar neeossarlos
ou convenientes para a exploração e conveniente desenvolvimento
da ínJustría rnetallurgíca no BrazíI c que possam ser julgados
capazes do trazer beneficios ti Companhia dírecta ou ínriíreota-

mento ,

d) obter- para a .Companhia o seu i'egistro, reconhecimento ou
domicilio legal no Brazü, na, conformidade das leis vigentes naquelle paiz ou nos termos quo ú. Companhí a possam parecer mais
convenientes ou propríos i
e) formar, estabelecer o organizar ou cooperar e auxiliar na
formação estabe'ecímento ou organização de uma sociedade anonyma ou qualquer outra sociedade, companhia ou emprcza no
Braztl, cuja séde soclal fcr{~ estabelecida nasse paíz e cujos fins
comprehenderãç a acquislção, eneampação, exploração e desenvolvimento de qualquer propriedade, direito. lJODS e responsabilidades
da Companhia; e emprestar fundos a essa sociedade. companhia
ou emproza braztleira c subsorever, adquirir, garantir e possuí»
acções, tltulos ou obrigações da. mesma;
() fa,zeI' fusão com essa companhia. sociedade ou ernpreza braz11oira. o vender. transferir e transmtt-ir 11 ella toda ou qualquer
parte do emprehendímento desta companhia o seus bens, direitos e
acüvo, pelos preços e, em geral, nos termos e condíeões que forem
convencíonados, eomtanto que cada um dos nccíouístas desta companhia terá. e receberá em dinheiro, dessa. mesma companhia, sociedade em empreza brasileira, pelo menos o valor nominal das
acções desta companhia quo elle possuir na occaslão, sendo-Iha,
,·outrosim, assegurado o direito de preferencía na subscrtpção ao
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par" $·obtençã'Ó:de,u:J:!1 uumero-deaeçõesou de UlU.<1, pl1rtQ' no casocíedadeouempreza' braZl!eIrit cujo valor

pifu,r.de~sa;. ?'Ompa-nhUlJ',

mJlninal sOJa- pelo menosequívatente ao' valor nomínaâ' das' aceões

d~stv;

companhia que' elle então possuir;
gypagar c' s2litisfaZ81' com os fundos. da companhía todasas despezas prelímínares, custas e' outros gastos, referentes:' ou exígídos
pela. formação, organização e registro desta companhia. na. Ii:tgI::t~
terra e o seu estabelecimento' no Braztl';
h) saccar, crear, aecoítar. endossar, descontar, ürmar e emittir
notas promíssorfas, lettras de cambio, conhecimentos 'de carga:,
wat'l-'en:ts debentures e debenttwe-stock e outros-Inetrumentos nego-

eíavcis e transreríveis ;

i) distl'ibui-r quaesquer bens da commnhía em esoecíe entre os

accionlatas da; mesma;
..
..
Jl'pri-'tticap todo c qualquer outro aeto que for relacíonado cora
os ftus acima ou que a companhia possa' julgar capaz de facilItar a,
obtenção de seus üns supracitados ou de qualquer dellos.
Responsabilidade dos acciowíetae

4. A respousabilidade das accionístas é limitada.
Capital

5. O capital da companhia é de t 1.000 (mü Ilbrus esterlinas)
dividido em 1.000 aceóes de uma libra esterlina eida uma; podando SeI' augrnentado.

Nó.':1,

,;1,.3

differeutes pessoas cujos nomes, endereços vão abaixo

indicados e assígnados, dosejamos cousúituír.noa em eompanhío, nos
termos estabelectdos no prese.rte memorial de associação. obrtgamo-nos, respeetlvurueuté, a tomar o numero de acções no capíta!
desta companhia que se vê indicado junto aos n08S0$ nomes
respeotivos.
Nomes, endereços c qua Iidadea dos
subsor lp tor

Antonio da Silva Prado, índustnal, Partz, rue Boceador, 24. (Testemunha da assígnatura de
Antonio da Silva Prado: Affonso Arinos,
advogado. 24, rue Boocador, Parlz) .....,....
João T. Soares, M. 1. c, B. engenheiro, rue d'An~
tín, 17, Paria. (Testemunha da assígnatura de
João T. Soares. Jean Paudiá Calogeras, eugeunetro, rue du Raneíagh 101, Paris)
.
Miran Latif, engenheiro, 51, Avenue ü'Alltin
Pariz.. (Testemunha da assígnaturw, de j\firan
Latif , Jean Pandiá Calogeras, engenheiro,
. l'ne du Ranelagh, 1O1, P,wís)
, ...•....
Henri. Got-ceíx: proressor Lc Mont. Huja.lenf, França. (Tesstemunha da assígnotura de Henní

Numero de
acções de cada
subsc rf p.t'ores

40

40

40
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Gorceix, Louis Guery, .mesn-o-escola Bujaleuf',
Haute Vianna, França)"
.
L., M.C,üvocóre.),d, .capitalista,42, Park Lano.
Londres, W. (Testemuha da aaslgnatura ele
L. M. Calvoeoressl, capitalista, 11, Kensíngton

40

Court Manslons, Londres 'VV) .......•........
:M. G. Meg1.w, negociante, 36, Lime .Street, E.

C. (Testemunha da assignatura de M.
Meguw, Howad V. May, empregado no commereío 36, LimeStr.)et. Londres, 11. C.) """

Michel Calogeras, capitalista, 11, Kensiugton
Manslons, Londres \V

40

COUl't

, .........••... , ..

40

Datado neste dia 13 de junho de 190i.- Testemuna da assignatura supra de Michel Calogeras, L. C. Jl1av)'ogordata, 3, Kings
Bench Wall; Templo Londres K C., advogado.
Leis das Companhias 1862-1900
SOClEDADE

ANO~Y1\1A

DE RESPONSABILIDADE LIliUTADA

13Jstatll:tO$ da «Brasilian Metallurgical Syn ..
dicate:, Lhllited-»
EXCLUSÃO DA NOYA TABELLA A

Não serd appHcavel a novo; tobeila A

1. A.s dísposíções prescríptas p.ira suhstttuc as que se continham na rabella A do lo annexo da Lei das C:Jmpanhtas 186.2, não
se applicarão a esta, companhia, svlvo quundo e tão semente nos
pontos transoriptos o íuclutdo i nos presentes estat'ttos.
INTERPRETAÇÃO

Ctaweuío interprettuioa

2. Nos presentes estatutos as palavras contidas na prlmeu-a
columna da lista, abaixo terIo os stgntâcadoa respectivamente ínãí..·
eados na cotumuaopposta salvo no que for tncompatrvcí com o
texto ou nssumpto.
PALA.VRAS-S1GNIFIC.!\.DOS

As leis

Leis das companhias 1862 a 1900 e toda e qualquer outra lei
ou regulameuto então vigente em l'Bla.çl0 i.t sociedades anonvmas
&

affectando a companhia.

•
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Os presentes estatutos
Os presentes estatutos e qualquer regimento interno que vigorar na oecasiao.
A dü'ectOJ'ia
O dírector ou os drrectores da companhia na occasião ,

o esct'iptQí"io
A séde social e domicilio legal da companhia ria occasíão.
O eeuo

O sello social da companhia.
lIiez-

Mez do calendarío,

o anno comprehendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro,
ambos inclusive.
Por eSOI'ipto

Comprehenderã tambem impressão e ltthographia e todo c qual-

quer outro systema de representar ou reproduzir as ))11av1'&8 de
forma visível.
As palavras empregadas no sentido do numero slngular com..
prehenderão também o plural e vice-ver..a ,
As palavras denotando o genero masculino somente, ínçlulrão igualmente o genero feminino e vice-versa.
. As palavras significando índívíduos. comprehenderão também
C01'pol'açÕC.3.

Salvo incompatibilidade com o texto ou assumpto-. asrexpressões definidas em lei terão o mesmo significado nos presentes
estatutos.
ACÇÕES

CalJítal inicial

3. O capital inicial da, Companhia fica dividido 0]111.000
aeções de uma libra esterlina cada uma.
013 accionístas gozarão dos direitos adeante enumeradosca
saber:
A) Os lucros da companhía que ücarem dísponiveís para distribuição como dividendo e que a companhia em assembléagera,l
resolver distribui!' como tal. serão rateiados entre-os acoloalstas
na proporção do numero de acções por clles respectivamente

possúídàs.

scros
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B) Na occasião da liquidação da companhia os bens do activo
que restarem depois de ell'octuado o pagamento ou a satisfação dos
debites e encargos da companhia. e das despezas da liquidação,
serão applicados primeiro no reembolso aos accíonístas da Imporsancía das suas acções e o saldo serã rateiado entre estes na proporção do valor das suas respeetlvasacções.
Dish'ibuiçlW das aoçõee
4. As acções ficarão â dlscr-ipção da directoría que as poderá
distribuir ou dellas dispor do outro modo em favor de quem
entender, nas épocas e 110.3 termos e oondíeõs que julgar mais
conveniente, comtanto que não seja feita emissão de acção alguma
a não ser contra pagamento â companhia do seu valor integral,
pagamento que deverá ser eftectuado em dinheiro a vista. até o
momento da distribuição.
Não serão o/{erecidas ocçôee á eubscrípção publica

5. Não serão offerecídas quaesquer aeções da companhia â.
subscrípção publica.
Recibos dos possHidoJ'es de acções em

COll'iínum

6. No caso do serem registradas mais de uma pessoa como
possuidora de uma acção, qualquer destas pessoas poderá passar
recibos firmes e valiosos dos dividendos ou quaesquer pagamentos
relaüvas â mesma aeção,
Não serão vccontiecsâoe

fhlei~cormnissos

7. Nínguem serã reconhecido pela companhía. como possuidor
de qualquer aeção detida em fídeí-commisso , e a companhia não
poderá ser cornpellída a reconhecer nem será obrigada por 'qual..
quer u.teres-e de equídade, eventual, ou futuro, ou interesse
parcial em qualquer aeção ou direito de qualquer natureza em
relação a uma acção, que não o direito absoluto que a ella tem na
suaintegra o respectivo possuidor registrado, salvas as disposições
expressas em contrario contidas nos presentes estatutos e quaesquer prescrípções legacs ou mandados [udlcíaes.

O accíoníeta reçisirculo ter-á direíio a 'Um certificado (las s'uas ocçõee
8. Todo e qualquer acclontsta tm'ü' díretto. Iivre de quaesquer
emolumentos, a uma cautela, passada, sob o.scllosocíal de todas
asacções registradas em seu nome. Nessa. cautela, sera díscríminadoo numero de .acções pela qual
cmlttida com os respectivos
numcros de ordem e a ímpor-tancía das entradas sobre ellas realizadas.
Ficai porém, entendido que no caso xle díversos possuidores
emcommum a companhia não será obrigada á. omissão de mais
de 'uma cautela em nome-de todos esses accíonístas e essa cautela.
é

quandorentregue a qualquer delles será

a todos.

consíderada entregue
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Todas as cautelas serão asslgnadas por um díreetor-.e reíerendadas pelo secretarío vououtra pessoa para isso delegada pela dinectorfa..
Emissão de novas caotetos

0. As cautelas que se arruinarem ou se estragarem, ou ficarem
destruídas ou extraviadas, poderão ser substituídas mediante a
competente justificação e o pagamento dos emolumentos que acaso
-forem exigidos pela diroctoria c, (no caso do estrago ou destruição
pelo uso) contra a entrega da cautela antiga ;em qualquerchypothcso, mediante o pagamento da quantia que for determinada.
pela dírectorta e que não.serã superior a umshilling.
TRANSFBRENCIA DAS ACÇÕES

As acções serão

t1YI/ftsfet'iveis

10. Todoinstrumento.de transrerencía de qualquer acção será
por escripto, redigiclo na forma habitual ou em qualquer outra
que á dírectoria prescrever e deverá ser entregue no escriptorío
da companhia juntamente com a cautela das acções a transferir e
qualquer outro justificativo que a dírectorla exigir para estabelecer á evidencia o direito elo transferente.
Pessoas inhaheis
11. Em hypothese alguma poderá ser emíttída ou transferida
qualquer acção em nome de menores, fullídos oupessoas aITectadas
.das faculdades mentaes,

Os instrumentos de traneterencia eevao assiçnadcs
partes ccntrac'antee

p01'

ambas as

12. O instrumento de transfereneia de acções será asslgnado
tanto pelo transferente como pelo beneficiaria da transterencía
e o transferente continuará a ser considerado o dono das aeções,
até que seja o nome do beneâciarío lançado no registro dos acetontstas em relação ás mesmas.
A compcwh1"a terà um registro 'qHe {'al'á escrtptvrar em (lia

13" A companhia fornecerá um livra de registro dastransferenctas que ficará a cargo do secretnrío sob a flscalização dadlrectoría c no qual serão lançados todos os detalhes da transferencía
eu transmissão de cada acção,
A' directoria tíeará livre

'"801.l8m"

,'eg,istro

14. Ficará livre ú directoria, á sua discrição absoluta ,Q
Inquestíonavel, recusar o registro a qualquer transferencia de
acção~.sem ter que motivar 1), sua resolução;
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Emolumentos dalra?ts(e1'encia

15. Pelo registro de qualquer transferencta poderá ser cobrada
a taxa que a dírectoríu determinar e que não sera superior a dous
salljings e dous dínneíros.
Os ,,.egist?·os ele traneferencia poderão ser stlspensos

16. Ficarão suspensas as ta-ansferenctas de acções durante os
14 dias que immedíatame.ite prece.lerom cada uma das assembléas
geraos ordinarias da companhia, e tambomiem qualquer outra
occasíão e durante o' tempo que a clirectoria acaso determinar,
comtanto que a suspensão total não importe em mais de 30 dias
em cada anno .
TRANSMISSÃO DE AU;ÕES

Por-morte do accionâeta só 8ei'Ú reconhecido o co-propríeíorto sobre-

tivente ou o tsstarnenteira

17. No caso de falIeclmento de qualquer acclonísúa a compaahia reconhecerá o direito às suas acções nos socíos sobreviventes,
ou sobrevivente, em se tratando de um de vartos co-propríetartcs ;
ou no caso de proprledadeaxclusí va, .então nos seus testamenteiros
ou admíntstradores.
Rejlist'i'o da;;; pessoas que aâçuíríreni o seu {Üreito em coneeçuencia dc
morte 01/, (all encia de accionietas
.

18, Qua;lquel' pessoa que adquirir o seu titulo a uma ou mais
aeções em eonsequencía de morte ou falleneia de um accionísta
porlera com o consentimento da dírectoria ser registrado como
proprietarlo dessas acções desde que prove o seu direito a contento
da mesma dírectorta ; ou ainda, poderá, nas condições assim presorlptas para as transterenclas do acções, transíerit-as a terceiros.
As pessoas nas cotuiiçõ -s supra podeJ'i.To receber os dividendos embora
n(fo eetejara reçistradae como accíonísía ; nao poderão, eníretanío.
vótar

Iü. Qualquor pessoa qU8, adqníru- direito a uma acção por
força de transmissão pJJcrà receber c drr quibção elo:') dividendos
ou outros pagamentos devidos em relação a ella : não terá, porém,
o direito de receber em virtude da. mesma acção aviso das assembleas da companhia, nem de a estas assistir e nellas votar; nem
ainda de exercer quaesquer direitos e privilegias ínherentcs á
qualidade do accíonísta a não ser o direito acima especificado, a tê
q"!J.e torne effecttva e Iegalíse a sua qualidade de nccionísta pela
dita aceão .
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A'eGllIENTO DO CAPITAL
Aoo,np:[rl1~ia

pOcle1'à a'llgmenta}' O seH capital

20. Quer estejam ou não emíttídas todas as acções então autorízadas, a companhia. poderá opportunamente, mediante resolução
approvada em assembléa geral, augmentar o seu capital pela.
creação e emissão de novas acções,
A ímportanoía total desse augmento e o valor nominal de cada
.uma das acçõ.is em que fOI' elle dividido serão os que forem determinados pela companhia na resolução autorizando o augmento•
.Saí-oo õeserouooçao em contrario, as novas aeções 5e.,,(70 lwimeiro af{e-.
1'ecidas aos accionistas

21. Salvo determinação em contrario da directoria ou da,
resolução autorizando o a~IUento do capital, as acções antigas
ainda não cmíttídas até então, bem corno as novas acções que de.verem ser creadaa, serão offerecidas aos acctonístas antes de sua
emísssão tanto quanto possível na proporção do numero de acções
que respectivamente possuh-em,
Esta offel'ta será feita, por meio de um aviso em que será
determínado o numero deacções offerecídas e fixado um prazo
dentro do qual, não sendo acceita, será considerada recusada
.a oft'erta. Expirado esse prazo, ou ao receber da pessoa a.
quem houver tlil'igi<lo a offerta communícação declinando da. aeceítação das acções ofterecídas, '(1 directoria, nos terrnos dos presentes estatutos, poderá dispor das mesmas do modo que julgar
mais conveniente para bem dos interesses da companhia.
A directoria poderá nessas mesmas condições dísporrde ,quaes~
quer novas acções que por força da relação em que estavam ,para.
com o numero de pessoas com direito a receberem a offerta. na
forma acíma, Ou em eonsequencia de qualquer outra difficuldadf3
encontrada para a. respectiva distribuição proporcional 'não po..
derem,' a juizo da dírectoría, ser convenientemente oãerecídas nos
.termos do presente artigo.
Salvo disposiç!1o em contrario as novas acçães serão coneideroâas iguaes
ás do capital original

2.2. Salvo qualquer determinação especial em contrano nas
condições da respectiva emissão, _o capital levantado pela _creação.
de novas acções ficará sujeito ãs mesmas disposições, quantoâ
transíerencía, transmissão, etc., quo o correspondente ás acções
origínaes.
.A:SSE~lBLBAS GERAES

Assemblda constituinte

23. A assembléa zeral constituinte realizar-se-ha no dia e legar
que forem detcrminados pela, direotoria não podendo essediaser
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fixado em data anterior a um mez nem posterior a tres mezes dv..
da~a da incorporação da companhia.
A directoria observará para essa assernbléa as prescrlpeões do
art. 12 das leis das companhias de 1900.
Assemblêas qeraes euõeequentes

24. As assembléas goraes que se seguirem realizar-se-hão annualrnente no lagar e hora que forem determinados pela díreetoría.
Aseemõleas gei'aes ordinarias e eetraordinarías

25. As assernbléas geraes de que trata o artigo anterior serão
denominadas assernbléas goraes ordínarías. Todas as demais asssmbléas geraos serão denominadas extraordinarías.

A dírectoría podera convocar assembleas eatraorcunartas
26, A dírectoría poderá convocar assembléas geraos extraordíuarias sempre que julgar conveniente.
ACTOS DAS ASSE:lIBLÊAS GERAES

Avisos das aeeembleas
27, Será dado na fõrma adeante indicada aos accionístas com

direito a avisos da companhia nos termos destes estatutos um

':l,viso com sete dias, pelo menos, de antecedencía indicando o lagar

dia e hora da reunião e, no caso de assumpto espeeíal, a natureza
geral desse assumpto ,
A omissão eventual da remessa desse aviso, ou a falta de seu
recebimento pai' parte do accíonlsta, não ínvalídarã as resoluções
tomadas ou quaesquer actos pl'aticados pela assembléa.
Quando houver necessidade de approvar-se qualquer resolução
cspecíal as duas assembléas poderão ser convocadas no mesmo
'aviso e não será motiva de invalidade desse avise o facto de f1l.z€r
olle a convocação da segunda assemblea para realizar-se somente
no caso de ser a resolução approvada na prímeíra por maioria
legal,
Assumptos espectaes

28. Todo assumpto tratado em assembléa extraordinaria ser!!.
'Considerado 'especíal, assim como também o serão aquelles que se
tra,tal'ein nas ássembléae ordínarlas além da declaração de divllle:udos. o exame das contas e balanços, si houver, e os relatoríos
ordínaríos da directoria e do conselho fiscal. e a fixação da .remuneração dos físcaes.
Aos accionistas serâ licito apresentarem propostas d aseembtda medi..
ante aviso prêvío d companMct

29. Qualquer accíonísta com direito de assístencla e voto em
umaassembléa geral poderá submetter qualquer proposta >l. dls-
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~ussão da mesma assernbíéageral .desde que tenha .dado á_compa~
nhia, com a neeessaría antecedencía donía .marcado paca a'Jl'e;a1izaç-ão da assembléa, av'so :escriptoepor elle assígnado expondo a
proposta que pretende apresentar, eslgníftcandoa.ana intençãode
apresental-o .
. O prazo di.1 alltecJdel1cüt s~lpl>a mencíonada-seta t:.tl que entre
o dI?, em que for ou em que se P)SS'.~ considerar entregue o aviso e
~ día unarcado, paro a realisação da, assernbléa não decorram
menos de quatro, nem mai s de 14 dias.

Ao eecretevío incumbirá a capecüçao ele avisos aos -accioníetae

30. Ao receber uma notificação da natureza «ía deq ue trata o
artigo antecedente, o secreta do fará m »ieíonar no, mesmo aviso
da convocação da assembléa a intenção deaprosentar-se tal proposta, si a noüflcaç io lhe chegar ás mãos antes de haver sido expedido o aviso do convocação, ,0111 caso contrario, elletrausmlttirã
essa notificação com a possivol brevidade a todos os acctonístas com
direito ao aviso da convocação.
Nâo poderei deUbei'ar a assembtêa 8'tn que não íiowoer quorum

31. Não poderá deliberar a assembléa geral om que não houver
quorum na occasião de abrir-se a sessão.
Modo.de oeriticar-ee a $,J)istenc'íado quorum

Para todo Cqualquer effeito, o quorum sera constítuído por
dons accíonístas no mínimo. p.ssoahucnte presentes. sendo uma.
destas ou representando como procurador um director, si houver ,
Na

f(~lt(~

de quorwn a aseemblea serei. adi'adct

o~~

diSSOlvida

32. Si dentro de moia hora depois da hora, marcada para a realização da assembléa geral não houver quorUln essa assernbléa,
quantl j convocada a requerlmonto de acclonistas. será dissolvida.
Em caso contrario sera adiada para o mesmo dia da próxima semana no mesmo logar cá mesma hora; e si ainda nessa nova as;"
sembléa não houver qtlorwn dentro de meia hora depois da -hora
marcada para a rea.lizução da assembléa, est't pcdora deliberar
com o numero de accíontstas que se achar presente,
O ,p1"(~sidente da âirectoJ'ia pl'esidirà os lrab:l!hos das aS3emb!dé~S qeraee
33, O presidente da dircctoria (131 houver) presidirá os trabalhos elas a-sembléas g eraes, porem.no caso de não havertal presidente, ou si em qualquerassombléa elle não: houver comparecido'
dentro de 15 minutos depois da hora marcada para a- sua realização
ou, .compareceado excusar-se de assumir apresidencht, 0$, accíonistas presentes escolhenão um dos üírectores ", Si não se achar pre-:
sente nenhum director, ou si todos estes recusarem-se a presidir,
então e11es elcgerão úm d,08 aecíontstas presentes pJ,I~ presidir os.

trabalhos da assembléa ,
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Aviso de adiamento
34. O presidente, com o consentimento de qualquer assembléa
em que houver qtlOrum poderá adíar.c-comc adiará sempre que a
.assemblea assim o decldtr--ca assemblea para. outra épocha e IJgar
que for determinado pela mesma assembléa ,
Sempre que for adiada uma assembléa por 10 dias ou maisserâ
avisada. a nova assembléa do mesmo modo que a primitiva.
Exceptuados os casos acima. mencionados, os accionistas não
terão direito a aviso algum de qualquer adiamento de assernbléas
e nem dos negocias a tratar-se nas que assim forem adiadas.
Nas assembléas adiadas não será tratado assumpto algum que
não aquelle que poderia ter sido tratado e decídído na assembléa
primitiva.
J[odo de temor-se (1$ deliberações
35, Na::s assembléas gOl'l,.03, 'I n1qucc' assumpto qu; for submettído votação dos acotonlsta.s nresentes será decidido pela
maioria dos votos dos mesmos acctonistas prty,(mtes' em pessoa ou
por ,procura,dor e com direito a voto, Os votos serão tornados do
ã

modo Cl116 o presidente doterminar.
O presidente terá

1)0[0

de deseil?'pate

36, Em caso de empate na. votação, o presidente da D,SSOl11hIéa.
.terá um segundo voto, de desempate.
YOTAQÃO DOS ,,-CCIONISTAS

Cada acçcw clo.rtl dt'reito a

~Mt

voto

37. Cada um dos accíonlstas terá. tantos votos quantas' foi-em
as acçõos por ello possuídas,
Votaçc7o, dos clementes

38. No caso do um accíonísta demente, Idiota ou non co{n[Jos

-nenüe, os votos que lhe competteem serão dados pelo seu curador,
curator boníe, ou outro curador legal, os quaes poderão d:~r taes
votos passoaímcntc ou por procurador,
Votos de cc-proprietaríos de acçães

39.,No caso de terem duas ou mais pessoas dh-eítos em comrnum
sobre qualquer aeção, pOI' occasíão de votação SOo1'3 qualquer a.ssumpto, o voto .do no-proprletat-ío maí s antigo, quer' seja dado pessoalmente, qUG!' por-pi-ocm-edor, será recebido GOro exclusão, dos.quo
houverem sido dados p,e10'3 demais co-prcpríerartos registrados, _da
.

mesma aeçãn., . .. '

,

,

. .No. estabeLe_cimento dessv preeedencia será, considerado mats
antígo-oacctorúata cujo' nome- figurar em prímetrc log~' 110·1'8,gistl'o. de acctonístase os demaisna ordem da sua. collocação ,
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Só poderá cotar qt!em to;' accionista da

cO'li~panhta

40. Exceptuados os casos provistos nos presentes estatutos,
não será. admtttído a assistir ou a votar sobre qualquer assumpto.
quer pessoalmente, quer por procurador, qU01' ainda como procurador de outro accíonísta, quem não for accíonísta da companhia legalmente registrado e nem concorrerá para a formação
do t1t1orum de qualquer assembléa geral.
Votaçao e qttalificações para ecrotr ele proc'/..wado?'

41. Os votos poderão

curador.

SOl'

dados pessoalmente ou por pro-

Não poderá servir de procurador, a não ser em representação
de uma sociedade, quem não tiver por si direito de assistencía ü
voto.

o i,lst?'umento ele procuração sel'd PO)'

eSC1'ipto

42. O instrumento de procuração sorá feito ])01' escripto e assignado de proprío punho pelo outorgante ou seu procurador, devídamento autorizado por escripto. No caso de ser o outorgante uma
sociedade, o instrumento deverá ser sellado com o selIo social desta
ou, não o havendo, assignado de próprio punho por um de seus
funcoíonaríos, devidamente autorizado.

o instrumento de prccuraçâo serd entregue no
panhia

escdptOJ"ia- da com-

43. O ínstrumento de procuração devorá ser depositado no escrípterío da companhia 48 1101',1.8, pelo menos, antes da. época marcada para a realização da assembléa ou a continuação de assembléa
adiada em que se propõe a votar a pessoa nomeada na procuração,
sem o que não será essa pessoa assim nomeada admittida a votar
em virtude do mesmo instrumento.
Fm'mula da procuração

44. O instrumento de procuração será redigido em obediencia
á seguinte formula, ou tanto assim como o permittirem as círcum..
stancías:
«THE BRASILTAN METALLURGIOAL SYNDICATE LIMITED

,
de
.
accionista da «The Brasilian Metallul'gical Syndicate Limited »;: e
com direito a.•.... votos, pelo presente instrumento de procuração,
nomeio
de
tambem
accionísta da companhia, e, em seu impedimento, .•....••••.•-. '• •.•
de, ....• ,
"
,. igualmente accíonlsta da companhia,
para votar por mim e em meu nome da assembléa geral (constíE U
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tuinte, ordtnaria, extraordínarla ou em continuação, conforme o
de
.
caso) da companhia, a realizar-se no dia
o em qualquer outra em continuação desta.
Em testemunho do que firmei o presente, neste diu, ..... de ....
.'" ..•.....•. de 19••.•. »

DIRECTORJA

Nomeação e mmtero de directores

45. salvo qua.lquer determinação em contrano da assembléa
geral, o numera de dírectores não será superior a tres. O primeiro
director ou os primeiros dírectores serão nomeados pelos subscrí
ptores dos presentes estatutos ou pela maioria delles em instrn·
mento escrípto e por elles assíguado .
'
Faculdade de augmentar o

m~mero

de directores

46. A companhía em assombloa geral poderá, sempre que julgar conveniente, nomear outras pessoas para exercerem o cargo de"
director, tendo, porém, sempre em vista qu i o numero total do
directores não poderá exceder do maximo supra fixado.
Habilitação dos dírectores

47. O requisito exigido para um díreetor serã o possuir elle
por si e em seu nome individual, e não em commum com quem"
quer que seja, pelo menos 20 acções, habilitação que deverã adquirir dentro de dons mozes da data de sua nomeação.
Remnoneração da dÜ'ectoria
48. Nenhum director terá. direito fi, remuneração do espécie
alguma. Aos directores serão, entretanto, reembolsadas todas as
despezas de viagens e hotels que tiverem de fazer respectivamente
no exercício do suas funcções ele díreetores ou a estas relacío-..
nadas.
Vagas :na díeectoría

49. Salvo as disposições em contrario contidas nos presentes
estatutos ou quaesquer condições eapeeíaes prescriptas em contracto vigente, perderá o seu cargo o director quo:
a) occupar qualquer cargo ou emprego remunerado na companhia, com excepção do cargo de direetor-gerente ou de gerente,
secretario, fiador em instrumento de garantia de debentures ou
debentul'e-stock da mesma companhia;
b) sotfrer penhora nos seus bens ou fizer qualquer accôrdo ou
concordata com seus credores ;
c) for julgado demente ou vlor a soffrel' das faculdades meu-

taes ;
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d) deixar de ser director nos termos do art, 3° da. lei das
companhias, 1900 ;
e) re dgnar O seu cargo, em communícação csci-ínta.
D1RECTORCSwGERENTES

A di1'ectoria

te~'d

a faculdade de nomear um

di';'ect01'~gerente

50. A directoria terá a faculdade de nomear um de seus membras, ou mais, dírector-gerente ou dírectores-gerentes pelo tempo
e sob as condições que entender, e poderá delegar ~, esse
ou a esses directores-gerentes quaesquer dos poderes pelos' presentes, estatutos conferidos á directorfa em geral, com a clausula de poderem 'estes 801' exercidos pelo tempo c' sob as
condições c com as restricções e mediante a remuneração e outras cousíderações que a dírectoría determinar na occaslão .
A remuneração dos diroctores-gerentes poderá constsür em
8a1<11'io. comrmssão ou participação nos lucros ou em, qualquer
'lIma ou mais ou em todas essas formas.
Condição especial do díreeíor-çeronte
51. Durante o tempo em quo exe.ccr as suas funcçõos nossa
qualidade, o du-octor-gerente não ficara sujeito <L ordem de retírada dos dírector'es, nem será elle computa-lo paua se determinar
essa ordem de retirada. Ftcarã, entretanto, salvo qualquer estipulação, contractual em contrario estabelecida com a companhia,
sujeito ás mesmas disposições quanto i.1 renuncia e demissão que os
demais dírectores da. companhia; c, perdendo nessas condições a
sua qualidade de director, dcíxatvt ímmodtatamente e ípeo facto de
ser director-gcrente.
FACULDADES E ATTRIBUIÇÕES DA DIH.EC'rORIA

,,:1' directMia

$e~'à

confiada a âírecçao geral dos negocios
panhia

cl:,t

com'"

52. Os negocias da companhia ficarão a cargo da directorta,
que poderá pagar todas (:),S despesas prelímíuares ou referentes á organização, formação,. estabelecimento e registro da. companhia que
julgar necessarías, com a faculdade de exercer todos- os- poderes da companhia e por parte desta praticar todos os actos e fazer
tudo que á eompanhía é licito fazer e praticnr e que· pelos presentes estatutos ou :ror disposição de lei cxpressa nãó teufiam de ser
exercidos ou pratic:tdos ou feítos' pela companhia reunida em assembléa geral; sempre,. porém, nos t'erm.os prcscriptos pelos. presentes estatutos-ou por Ief e de' aceôrdo com quaesquer regulamentos
expedidos pela companhia em assembléa: geral c que .11ão forem
contrauíos ou infringentes das supradítas prcserípções estatu-

tanas e Iegaes,
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Nenhum regulamento, porém, expedido peja. companhíareunida em assernbléa geral podOl'á, invalidar qualquer acto prévio
da dírectoría, que teria perfeita vulídrde si não houvesse tal regulamento.
.
A directoríà palera agir, nua o!Jstante qualquer vaga no seu seio

53. A dtrcctorta poderá. agir validamente a qualquer tempo,
não obstante a exístencía de alguma vaga em seu seio.
Todos os dinheíroe da companhia serâo depositados no banco em contá
corrente

54, Todos os dinheiros, letras, bilhetes pertencentes á companhia serão paga veis e depositados em mãos dos banqueiros da mesma
em conta corrente, que abrirão em nome da companhia.
Os cheques serão aseignados pelo secretario
dírector

juntamente com 'Um

Salvo qualquer determinação em contrario ulteriormente
prescrípta pela díreetoría, os cheques sacados contra os banqueiras da. companhia serão assígnados por um dírector, pelo
menos, e referendados pelo secretario.
A' directoría compele a escolha dos bosiqueiroe

A conta corrente bancaria da companhia será aberta e movi..
montada em um ou mais estabelecimentos bancaríos que a díreatoria, opportunamente escolher.
Qual'1uey director poderá coniractar com a companhia

55. Aos dírectores serã licito contraetar com a companhia ou
ser parte Interessada em qualquer contracto com esta feito, e não
poderá ser obrigado a prestar contas á companhia dos lUCI'OS que
lhe possam advir de tal contracto, comtanto que communique á
díreotoria, no acto de ser elle celebrado, a natureza exacta de seu

tnterese.

Nenhum director poderã, entretanto, votar em relação a contracto ou convento ou aecôrdo em que tenha tal interesse,
ORDE:H DE RETIRADA DOS DIREúTORES

De cada assemblda ge'i'al ortiinaría deixara o cargo uma terça parte
dos âireotoree

56. Salvo qualquer determinação em contrario contida nos
presentes Estatutos, na assembléa geral ordínaría do anno de 1909
e em cada um dos annos subsequentes, delxarã o seu cargo uma
terça parte dos dírectores que o forem na ocoasíão (si houver), ou
Et.eouMvo _ 1007

93

ACTOS De PODER

1474

EXECUTIVO

quandoo seu numero illio seja multíplode teesv então oaumero
que mais se approxrme do terço, mas nunca maísdessa quantídnde.
Os directm'es a 'retirar-se seJ'âo os mais antigos. O directot' ,tlern'lr'ss-ió~
naa-io poderd SM' reeleito

57. Os directores a retirar-se serão aquelles que tiverem 'mais
tempo 'de 'éxerciclo, contado de sua ultima eleição. No caso de
haver dous dírectores com igual tempo de exercfolc, o dírector a
retirar-se, na. ausencía de qualquer accôrdo entre elles, serã desig{l,ado .por sor-te,
"Os cargos serão p;'eenchidos oo: mesma assembtea em

qt/6

se derem

as 'Vagas

58; satvoa disposlçãoccntida no art. 61, na mesmaassemblsa
em que se l'e!,irar'qllalquer director nos termos acima prescríptcs,
a Companhia preenchera i), vaga mediante eleição de outra

pessoa.

Poderão ser eleitos dü'ecioi'es os accionistas que fizerem, notificu.í' a()
escNpt01'io a 'intençiio'de o apresentar e a SHa acquieecencia

::9. Com a excepçãovdos directores demlssiouaríos qne se tenham de retirar naquolla assembléa, e salvo apresentação direeta
pela dírectoría, ninguém podorá ser eleito díuactor em qualquer
assembléa geral sem que, 'com ..t~ antecedeucia regulamentar do dia
marcado, para. a realização da assembléa, um accíonista devidamente habrll'tado a assístír e a votaraa assembléa 11 que se referir
o 'aviso, ,tcnh:tcommütücaclo ao sec1'f:taha poreseripto 'a, suatntenção de apreseutar o nome dessa, pessoa á elelçâc, juntamente
com uma ,nottfic,~ção P01' escripto 0 por esta asslgnada significando a -suaacuuíescencta em ser cleih,
'
O :;pra~o da. n,otecedcncia de (lHO trl1t11 a primeira par-te da
Ii~e~énte attigosorá tal que entre o dia em que fôr ou puder Se!'
çon~~dC:)rado entregue o aviso e aquella marcado para a reaüzação
da assembléa não decorram menos de sete nem mais. do 14 dtas ,

Não "slmdo '(JY'eeMhidas as 'l)ggas os divectores :lernissionarios 'se1'd'o
considerados reeleitos

60. Síuâetorem preenchídss as vag is que se ·derem em 'qlUJil..
quer assernbléa em que se deva.. proceder á eleição de dírectores
em virtude de a-etiradade um ou mais du-cctoros, estes, ou aqueílo
ou aquelles cujas vagas não houverem sido preenchidas, consentíudo era 'continuar., serão conalderados reeleitos.

O nwmero de dit'ectores poâerã ser augmentado ou diminuído
.&1. ·A OOIl).panhiapodórâ opportünamente e sempre que en-

tep:d~r

conventonte, augmentar oureduztro

nUIUerO

ae díreotores

~ d~~in~n~J; '~(}rde~ em, q:ue o numero assim auamentado ou

reõ:uzldo deverá retlrar-se dos respectivos ul1rgos.

t;I
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As ·'Vagas .aoeidentaes que 'se derem -serao p'i"eene.hidas pela''P'fojJria
directori;a

62. Qualquer' vaga aecídental que se verificar na díreetoría
poderá ser preenchida pela-propr-ía dírectorra. A pessoa nomeada
nessas condições, porém, so ocoupar-ã o cargo pelo tempo que o
teria. oocupado o dírector demtssíonar-ío si não se houvesse dado

;a,;;vàga.

.Oe.dsrecíoresspoderõo eer.siemistidoe :mediante -uma
otdinaria

Re8(>luç(lo;Extra~

·ô3., A-CoIl1p.rnbia ·toi.'á a faculdade, mediante 'uma Resolução
gstraordtnartade ~l~mittil' qualq uer dil'e'ctol:': aaresdo expirado o

prazode seu 'exarcrcrc, 'e 'podará, em resolução -ordmaria l nomear
outro drroctorom S3U legar .,Estf~ dírector substituto sooecupara
o cargo pelo tempo que restava de exercício ao director destituido e que este teria preenchido si não houvesse sido d,estituido.
A-CT asDA DIRE OTURI·A

Re,uniôes: da .directorio
64. A direotorra.poderã reunir-se para. ai trausacção de necocíos.ie podera adíar ou deoutro modo regul.imontar as SUtL8 reu~
nlões conformeentender, e -bem assim determinar o quorum necsssarío par; as SnM dellbei-ações.'
ouaesquor dí.ver-gencias que se suscitarem nessas reuniões
serão resol vidas por maioria de votos.
Emcaso de .ernpate nessa votação, .ao prestdeuto competinã um
-segundo-voto.ode.dcsempate .
Qv,alljUer director poderá convocar Utila 1'Juni -:0 aa üírectorte

6'5. Qualquer' um dos dírectcres poderá em qualquer tempo
convocar uma r euniâo da dircctorlu. c o secretario fará essa convocaeão.quaudo re,quisitado,-pcl0 dírector .
'Preeidente da direetoría

6lS.A (hrectol'ia,:poderúopportuna-mentc eleger o seu .presídente,·a -quem:competil'<.t:dirigir os trabalhos das reuniões ,da.'diroctol'ia, e'lJem'as.,;Íl1l 'determinar o tempo por que devera .elle
Q(>.cuparcsse cargo.

No caso denão serelciti presldente, ou, quandoeste não comparecer -aqua~qu'er 'reunião den.tl'o,9.e quinz0 minutos depoís d,a,
marcada para' a: respecti va reahzaçao, os díreetores presentee.podm,>âo 'escolher:ulU_'descu'llumero para.presídír os tr,tbalhos:,:da.
reunião.
A dir-ector.,ia .poderá nomeartieleçações

IJ7.A du-eotoría, poderá delegar todos .ouvqualquer parte, dos
seus.pedenes :emídeleg-~çõ,es:compostas de' um .ou mais. membnos.da
rnesnia direétozía-quc.forem escolhldospor-ella ,
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Qualqnor destas delegações. ·no exercício dos poderes a ella delegados, contorrnar-se-ha com as ínstrucções que lhe forem dadas
pela directoría
Validade dos octcs da dit'edoria
68. Os actos praticados po:' uma veuntão dadireckn-íav ou PQ:r
qualquer delegação, ou por qualque- outra pessoa agindo na. qualídade de díreotor, embora mesmo se venha a verificar que houve
defeito ou vicio na nomeação desse· director ou da pe -soa.. agindo
nessa. qualidade, ou que esta ou aquelle ou qualquer delles estavam
iucompatlbilizados serão tão validos como si essa pessôa ou pessôas
que os houverem praticado houvessem sido devídamenje no"

meadase se achassemdevidamentehabilitadas 11 agir como director.

Se-ao laortulae «etas, que, assignadas pelo l)l'esident,e, farâo provo.:
plena
69, A dtrector ía fará. lavrar as competentes actas da noméação de funccíonartos, e dos actos das reuniões da. directoriae das
delegações, das quaes constará o nome dos que a ellas comparecerem e a resenha, dos tr-abalhos das mesmas reuniões.
Essas actas de rouniões, quando assignadas ou tidas por asslgnadas pelo presidente da respectiva reunião ou pelo da reunião
scguiute íarão prova plena índependentemente de qualquer outra
jU:-.ltificação dos factos nellas exarados .
.tis reeoivçõee assignadas pela

<:Utectoria eerao validas

70. Qualquer re rolução reduzida a esorípto e assígnadapor
tJdos os dÜ>jctores tapá. a mesma força e effei~o que as l'esoluções
tornadas em reunião <la dtrectoría devidamente convocada realísada c constituída.
SSLLO

O eeíto del;el'à sei' apposto mediante j'esolução da dú'eoto1'ia e em
preecnça de um di1'ectof'

71, O sello da, companhia não poderá ser apposto a qualquer
documento, a não ser mediante autorização expressa da dlrectoría
em resolução especial ou de uma. delegação, e em presençade um
dírector.
A$ escrípturas, docnmeitos e ínstr amontos de qualquer natureza que forem senados, lavrados por partes e em nome' da
companhia muudos do sello respectivo. e assígnado por um' direator, e referendado pelo secretario ou o funccionarioque sutis
vezes fizer serão cmsiderados passados na devida rorma legal.
Lei âos seuoe das companhias

72. A companhia poderá exercer todos e quaesquer dospole-

1'00 conferidos pela. lei sobre os sellos das companliias tde.1864, po..
deres que ficam, portanto, outorgados á dír ectorla,

AC'fOS DO PODER' EXECUTIVO
DlVIDE~DOS

E

FUNDO DE- UESERVA

Declaraçtlo de dividendos

73. A dírectoría com a approvacão da assembléa geral, pode;.;
~'4- declarar dividendos em occasíão opportuna, porém não aerrt
mo dividendo algum, a. não ser com os lucros resultantes das opeI'3;ções da companhia.
A directoi'ia, poderé, entretanto, sempre que juloal' conventonte, pagar' aos accíonlstas ,oppor~uname~te 08 dividel1dos provísorIOS que lhe parecerem jnstlflcavels em vista dos lucros realizados
pela companhia.
Adirect01+ia poderd formar ftmdos de s-eseec« e emlJre{jalos

74. A dlreotoria antes de recomrnendar qualquer' dividendo
poderá reservar dos lucros da companhia as quantias que julgar
necessarías e convenientes para estabelecer e formal' um fundo
dereserva ou. mais de um desses fundos 'que. á discr-ição lia d irectoría, poderão ser utilizados para fazel' face a despezas eventuaes. para a amortização gradual de qualquer divida, ou rospousabilid~9.e da companhia, ou para occorrer a despesa com concertos e conservação de quaesquor obras relacionadas (1,01 negoclos
da companhia.
Esses fundos poderão, outrosím, mediante a appro vação da. assombléa geral, ser aproveitados, no todo ou em qualquer parte,
para igualar os divídendos, ou ainda poderão ser repart idos entre
os accionistas da companhia 111. occasíão a titulo do bonificação DOS
téi-mos ri condíções quo prescrever a companhia em aasembléa
geral.
Emquanto assim não forem applícados esses rundos a directoria. tera a f~~culdadc do utllíaar nos n-goclos da companhia as
quantias reservadas na forma acima, ou e mpregal-as nos titulas e
valores que escolher, com exclusão expressa das noções da projn-ia
companhia.
Os vales dos dividenrlos serão enviados aos acoionistae pelo correio

75. Os vales dos dividendos poderão ser. remotüdos pelo correio ao ultimo endereço registrado de cada um dos accíonístas que
a elies tiverem direito, e o recibo assígnado pela pessoa cujo nome
figurar no registro como proprietarlo da aeção, em relação á qual
é devido o dividendo, na data em que houver sido declarado, ou,
n9011$0 de acções de possuidores em commum, pelo possuldor cujo.
.nome figurar em primeiro lagar no registro' de accíouístas em
relação a estas, servirá de quitação boa e valiosa â companhia dos
pagamentos feitos relativamente ás suas acções,
Os âtoidenâoe não pagos não 'l:encerão

jU'MS

Em hypothese alguma será pago juro sobre dividendos ou

juros devidos pela companhia e não effeotívamento pagos.
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Es.cdptw~ação

76. A companhia, por Intermédio (la. diroctoria. far(L escrí-.
pturar devidamente as seguintes contas:
a)

Do actívo.e stoekda.companhía.:

b.) Das. quantias recebi.das,cpagaspelacoinpanhiac com' a, dís-

crímlnação dos motivos que ortgtnarum taes recebimentos e ôís..
pendias;
c)" Dos creditas e obrigações da,companhia.
Os liv)'os sereia escripturados na sede soçialJ

A. escrlptui-ação da companhía .:será feita no, seu escriptorie
registrado ou em qualquer outro ponto ou pontos que a directoria
entender convenientes c estará l' todotempo, aberta á ínspeccão da
directoria.
Exame das contas e' dos livros pelos, accionistas

77. A directoria, opportunamente, resolverá al, emcertos edeterminados casos ou de' um modo geral, e até que ponto; em', que;
épocase legares e condições ou preserlpções, poderão ser; examinados pelos aceionísta s os Itvros, contas e documentos da' companhia ou qualquer delles j e com excepção dos' díreetores,
nenhumaccionista- terá o direito de examinar qualquer-conta-ou
livro ou documento da companhia. a não ser nas eondíçõesprescriptas por lei ou determinadas pela directoría ou em resoíucão
da: companhia em assembléa geral.
Baíançce

78. A',"5 assembleas em que se tenha de propôr o augmento
do capital da companhia ou a sua liquidação, serãsubmetüdo- Unli
balanço' organizado até uma data que' não seja anterior' a-seís
mezes antes da. assembléa com que tiver de ser feita esta proposta.
AVISO

Expediçüo de aviso pela companhia

79. A. companhia poderá avisar pessoalmente.' os accíonístas ou
por-melo'de communícacão escrlpta enviada pelo Oorreío em', carta
franqueada a elIe dír-igída para o seuendereço i-egistrado constante
do registro' de accíonístas.
Avi,so aos- posst~idores:' de.' acçôes. em c.ommum
80. 03 avisos- que deverem ser dados aos accíoutstas.serão,
quando se ti'ata-t' deaeções possuídas em communr porvaríos-ac....
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elonístas, communtcados a'} aceíontsta cuio nome figura.r em pr'imelro Iogar no registro de accíomstas em relação \~ taes aeçõcs. o.
nessas condições. será considerado. dado. a todos os possuidores das
mesmas.
Os accíonietas

a~l.sentes

nao lei'ão d,h'{fito ~a cetaos quasuio ntio deixarem
endereço

81, Os accionista s quo tiverem regístrado. no registro competento.tora do Reino 'Gnid.<> c que em qualquer occasíão dopem á companhía uma outra direcoão dentro. do,Reino Unído. para a, qual Ihes
poderão ser enviadas quaesquer eommunteações terão direito de
recebernesse endereço os avisos v,. que, tiverem direito. nos termos
dos presentes estatutos. A. não SCl' nessas condições, não terá; direlto
a aviso algum da companhia o acctonísta regístrado de quem não
constar do registro de accionlstas nm endereço dentro do Remo
Unido.
lnumaçõee li

C(p.np~~hi0

82. As citações, intimações, notificações, mandados ou quaesquer outros documentos quo tenham de ser apresentados eu mandados á companhia" ou a qualquer dos seus funccíonaríos, poderão
ser enviados 0'1 apresentados se os deixando no cscríptor:o ou man.ando em carta f!'iJ,nquead~ pelo COW·ôio., dirtgida, t't companhia OH
ao runccíonarto competente na sede .da companhia.
Atlisos no caso de morte ou fallencia,

83. Qualquer aviso que a companhia t~yer de dar a qt~~,lquer
pessoa que tenha adquirido díreíto Ç1 uma acção por, morte ou falIencia de qualquer aectonísta, Q pQde:~'<.\. S~~\ mediante remAf':í':~, palo
Correio em carta franqueatla, dirigida em seu proprío nome ou 11
811es ,como repre~antant8s ou Synd.100,> 40.. l'esp~ct[:9 a.c.s.iQpí.sta
Iallecldo ou fallldo, para o endereço dentro do Reino Unidoque
acaso tenha sido para esse fim oo.mmtrnioado pelos mesmos. No
caso do não haver sido communíoado tal endereço c at.é qW:J: o, seja
os avisos nesses casos serão dados do medo -por que o seriam si se não
houvesse dado a morte ou falleneía.,
E~1trega

dos avisos

84. Os avisos que forem remattldos pelo Correio serão considerados entregues na oceasião em que houve» sido lançaria ao
C"q:rreio ~ c~rt.t)" que o continha...
Para provar essa cat,tega bastará IH'OV"ttl' que a carta que continha. o avlso foi devidamente endereçada e lança..da ao. "COl'~eio
convententemente franqueada.
.
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Contagem de p,'a:;os

85. Quando f 01' exigido aviso prévio de um corto numero (te
dias ou de um prazo determinado, o din om que for feito o aviso
sera computado nesse numero de dias e nesse prazo.
LIQUIDAÇÃO

Dt'st·ribuição do ac li 1:0

Sô. No caso de liquidação da companhia, o excesso do seu
actlvo serã appllcado em prímeiro logar noreembolso da nnportancía das entradas de capital feitas sobre as aeções ; o saldo, si
houver, será rateíado entre os accíonístas na proporção das acções
por alies respectivamente possuídas na occasíão em- que se deu
começo liquidação.

t,

DistribuiçiJo de bens em especie

81. No caso de liquidação da companhia, os Iíquidantespcdarão, com a approvação de uma resolução extraordínarta, dístr-lbufr entre os contríbuíntes, em especic, qualquer parte dos bens
c actlvo da companhia.
Nomes, endereços e qualidades dos subacr iptor ea

Antonio da Si!va Prado, indústrial, Paris, 24 rue Boccador,
Testemunha da. assígnatura de Antonio da Silva Prado, Affonso
Arinos, advogado, 24 rue Boccador, Paris.
João T. Soares, M. L C. E., rue d'Antin,17, Paris.
Testemunha da assignatura de João T. Soares, Jean Pandiá
caíogeras, engenheiro, rue <lu Ranelagu, 101, Paris,
Miran Latif, engenheiro, 51 Avenue d'Antín, Paris.
Testemunha da asslguatura de Miran Latir, Jean Pandiá Calogeras, engenheiro, rue du Ranelagh, 101, Paris.
Henri Goreeix, professor, Le Mont Bujaleuf, França.
Testemunha da assignatura de Hem-i Goreeix, Louis Guery,
mestre-escola, Bnjaleuf,Haute Vienne, Franco.
L. M. Cavocoressí, capitalista, 42 Park Lane, Londres W.
Testemunha da asslgnatura de L. M. Calvocorcssi, :Miuhel Caíogeras, capitalista, 11 Kensington court. Mentiona, LondresW.
M. G. Megaw, negociante, 86 Lime Street.
Testemunha da assígnatura do M. G. Megaw, Howard V. Mav,
empregado do commercío, 36 Lime St. Londres E. C.
Michel Calogeras, capitalista, 11 Kensington Court Menttons,
Londres W.
Datado neste dia 13 de junho de lG07,
Testemunha da assignatura supra de Michel oaíogoras (assígnado), L. J. Mtlvl'ogordato, 3 Kíngs Bench w~n{, Temple, Londres
E. O. advogado.
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DECRETO N. 0501-DE I DE AGOSTO DE ID07
Substitue o ar t , 6° do rcgulemento

a que se refere o decrete>

n , 4.871, de 23 de junho de 1003.

o Presidente da Republlca dos Estados Unidosdo Brazll, attondendo ao que expoz a dírectoría da Estrada de Ferro Central do
Brazi], decreta:
Artigo uníco , Fica substltuído o art. 6° do regulamento a quo
se refere o decreto 11. 4871, de 23 de junho do 1903, que creou uma
divisão provisoria para os estudos c a coustrucção do prolongarnento daquella estrada do ferro até à margem do rio S. Francisco
o ramaes da. mesma estrada pe!o seguinte:
. Art. 6.° As obras serão executadas por empreitadas e series
de Pl'CÇOS, mediante concurrcncía em hasta publica ou mcdian:e o
systoma de tarefas, salvo si o Mlnistro resolver que sejam feitn"s poradmínístração.
As propostas serão recebidas na dlrectoria da estrada e terão
por base os respectivos estudos, que poderão ser alli examinados
pelos coneurrentes,
Rio de Janeiro, 1 ele agosto do HJ07, 19° u<~ Republlca ,
AFFOi\SO AUGUSTO :MOREIRA PEl'\NA •

.M iguel Calmon dtt Pia a ill?Jleúla.

DECRETO N. 6502 - DE 1

D}J

AGOSTO m: 1907

Concede autoci aação à «The S. Paulo 'I'r-amwa y Llgh t aud PowerCompanv, Iim i t ed » paro. continuar a funcoiona r no Rcpubltca .

o Presidente da Republica dos Estados

Unidos do Brazil, atten-

donde ao que requereu a The S. Pa-ulo 1'1'wrI-UicóY LigM anti Po-ecr

Cornpa/J'ty, Zimitetl, autorizada a funccionar no Brazil pelos decretos

ns. 3.340.3.002 o 4.778. do 17 do julho de 1800,25 de junho de
1000 o la de fevereiro de 1003, e devidamente

decreta :

representada.

Artigo unico, E' conce.lída autorização <:t Thc S. Paulo Tran:»:
'Way Light and Poioer Company, Zimited para continuar a funcclonar

na República, C0111 as alterações fei tas nos seus estatutos, mediante
as clausulas que a este acompanham e ficando a mesma companhia
obrigada ao cumprimento das formalidades exigidas pela Iegíslacão
em vigor.
Rio de Janeiro, I de agosto de 1007, 19° da Republlca ,
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Mi!JMel Calmon dM Ptn. e Al'!i1eida.

148:2
Clausulas que acompanham o decreto n, 6Ei92"

d~3ta

data

I
liil~ite(l é
obrigada a ter um representante no Bl'a,;t,il coro plenos e ülimítados
poderes para trat-1r e definitivamente resolver as questões que se
suscitarem quer com o Governo, q UOl' com partícula-es, podendo.
SOl' demandado e receber citação inicial pela companhia, '

A The S, Paulo Tramwa.y Light anâ Poioer Company,

tr

TodQs os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos un'camente ás respectiva"> leis e regulamentos e jurísdíccão 40 seus
tríbunaes judícíaríos ou admlnlstratlvos, sem que, em tempo
algum, possa.a referida compannia reclamar qualquer excepção,
fundada em seus estatutos, cujas disposlçães não poderão SerVil'
de base para qualquer reclamação concernente (L execução das
obras ou serviços a que elles se referem.
á

III

Ploa dependente de. autonzação do Governo qualquer alt,q~'J.9ão
que a companhia tenha de fi.LZeI· nos respectivos estatutos. :)01'.
Ihe-ha cassada a autorização para funccionar na Republica se
infringir esta. clausula,
IV
Pica entendido que a autorização é dada sem prejuizo do
principio de achar-se <'L corunauhia sujeita ás dísposíções do direito
aacíonat que regem as' socíedados auonymas.
V

A ínrracção ao qualquer da.s clausulas, para a qual não esteja.
eommínada pena especial, será punida com a multa de um conto
de réis (I :000$) a cinco contos de réis (5:000$) e .no caso ele reineidencía pela. eâssação d~L autorizaoão concedida pelo decretoel11
"Virtude do qual baixam as presentes clausulas.
Rio de Janeiro, 1 de agosto de 1907.- Miguel 'Calmon du Ptw ,
e Alm:'da,

Eu abaixo asslgnado, traductor publico e interprete eommercíal Juramentado da. Praça do Rio de Janeiro, por nomeação da
:Mcl'itissima Junta Commereial da Capital Federal:
'
Certifico pelo presente quo me foi apresentado um dÓCU1'l1entQ}
escripto no idioma inglez, afim de tradnzn-o vara
vernáculo, o
que assim cumprí em razão do meu offlclo e cuja sreduccão é a
seguínte :

°
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TRADUCÇÃO
'I'he.Sãc Paulo T.l'amwa,y Lig)lt: and Power' Company, Ilmtted
REa.UL.A,.'iENTO. INTERNO NUl'rlJi)RO SETE
R~y:ularn(J.nto

interno augmentando o copitol-ccções da Tlie Sao PaHZo
Trmnwa'!1 Light, and Pcioer Compal!,!!, Zi'mited de S 7~ 000'.000
pata $ 7.500.000.
.

Considerando que o capítal-acções da The·Sao Paulo Tram'Way,
Light anâ Poioer Company, Uinited é: de 7.00.0.000 de dollarsdividido em 70.000 acções de 100 dollars cada uma. capítal-aeções
este quo' Jol Jntch-amente subscripto e integralizado;
g co.r.ídcrando quo p.ira n, boa marcha e execução dos negocias
da companhía. esta considera necessario votar um regulamento
interno augrnentando o capítal-accões da companhia para a quantia
7.500.000 dollars, enittindo cinco mil acçôes do 100 dollars cada

uma;
Fica po.tauto resolvl.lo como regulamento d<\ companhíao
·.fleguinte:
Que o capítal-acções lia referida companhia seja, como pelo
presente fica, augmcntado da quantia de 7.000.000 de dollars
para a quantia de 7.5'00.000 doílars, por meio de emissão de,
5000 acções addtcíouaes de lOO dollars cada uma,
Votado. pela directoria aos 11 dias de outubro de 1904.1Vm. Jl:laclienzie, prestdente.c--,'. M. Smith, secretario.

Certifico pelo presente qno a copía acima do regulamento
'interno n . 7, da The. SüO PC!1.Alo Tram'Way l{ight and PO,wer company, Urn-ited, augmentando O cJ.pital acções da alludída companhia por' meio do emissão do 5000 acções addícionaes de 100
dollars cada urna,
cópia flel e authentica do referido regulamento interuo.
Datado em Toronto, 110B cinco días de janeiru A. S. de 1905.
Em t0Btcmunbo do quo se acha a presente assígnada pelo
secretario da comp.vnliia e seltada com o se110 commum de-ta.
-J. 111. Smith, secretario.
.
Estava o se110 commum da The Süc Paul,') Ti'arnway Li[/kt
é

.ooJ Pozoer COInpany, limited.

-

Reconheço verdadeíra a assígnaúura supra de J,. M'. Smith
Esq., secretario, nesta cidade do Toronto e, para constar onde
convier, lavrei o presente, que assígno e vai seltado como se110
das armas deste Ylce-Consulado, devendo este documento, 8.O,1),
apresentado, para Sua completa log.1liZ;tção, no :'IHllisterio das
Relacões Exteriores na CapitaL Federal ou em qu<tlqwJr das A1fandegas o Delegacias FisCfLOS da Repuhlloa,
Vice-Consulado da Republíca. dcs Estzl.dod Unidos do Bta~H
em Toronto, aos: 23 dias do mez de janelro do 1905. ..,-G8.o.
lYIusson,

.víee-consul.

.Estava. uma, estampilha do sello COl1SUÜU' do
.5$. Sello do referido více-consulado.

Br~tzil

valendo
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saib<.'l.-BO que eu, Míller Lnsh.vtabcllião publico da provlnoía
de Ontario, por autorização real dcvídamenté provido e residente
em a. cidade de Toronto, na, alludída províncía : Pelo presente
0.ertific.o que o documento escrípto annexo ao prcsente . ~ cópia.
fiel de um documento a mim produzido e mostrado, sob a. gual·da..
do secl>~tl.~l'io tia '1'h~ Sao Paulo l'nlii'ncay L,ight. and Power Cempany, lmnied, e constando ser um regulamento Interno sob n , 7
(h referida companhia,yotado pcln. d lrectoria aos 11 dias de
outubro de 1004; 11 alludída cópia havendo sido por mim confrontada com o original, íoí-me disto pedido acto origíual que
1)a3S0 sob o meu sello notar-il, para valer e servu- anuo e quando

necessario for.

.

Datado em Toronto, aos cinco días de janeiro de 1003, .anuo
do SenhoP.-.ZIlillC}· Lasti,
Estavam a chancelía e o se110 do referklo tnbelüão.
Reconheço verdadeira a assígnatura supra. (10 ?lfíllOl' Lash
Esq. '. notarío publico nesta cídads de 'roronto c para constar onde
convier, lavrei o presente, quo as signo e vai sellado com o selío das
armas deste Více-Consulado, devendo O$tJ documento Sei' apresentado para sua completa legalização no Miníst-n-lo das Relações Extcríorcs, na Capital Federal ou em qualquer das Alfandegas e Delegacias Físcues dos Estados Unidos do Bruzfl .
. Toronto, nos 23 tU,:l,S do rnezde janeiro de 1905. _:.... Oco. 3It/s:lOH,
vlce-consul,
Estava a chancella do alhtdtdo Vice-Consulado,
Um se110 do servlço consular do Bl'D.ZU valendo 5$000.
Colladns ao documento duas estampilhas federaes, valendo
coüectívnmentc l$~OO, devidamente ínutíüaadasna ltocobodol'itt do'I'hesouro Federal.

Reconheço ver-dadeira ti, assígnature do S1'. G: Musson, vlcccousul em Toronto (sobre (l111~'i;eo estampilhas ícdcracs, valendo
.eollectivamente 550 róis). Rio do Janeiro, 27 de fevoreu-o do 1905.
-Pelo director geral, Atino Ferreira Pinto.
Chancella do Mínisterlo das Relações Exteriorcs do Brazll,
Nada mais continha o rcíerido documento, que fielmente verti
do próprio original, ao qual me reporto. Em fé do que passei o
presente, quo se110 com o sc110 (lo meu orücío e assiguo aos 14 de.
junho de 1907.
Rio de Janeiro, 14 de junho ele lOQi. -Jl(mtlel ele Jllatlos'

Fonseca,

Eu abaixo assígnado, traductorpublico e Interprete commorcíal
jUl'amentado da praça do Rio de Janeiro, por nomeação da Merrtiesíma Junta Commercial da Capital Federal, certíficopolo presente,
que mo foi apresentado um documento escripto no idioma' tnglos,
~tfimde o tradusir para o vomaculo, o que assím cumpri em
razão do meu offlcio, c cuja .traducção a seguinte:
é
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TRADUCÇAO
RIWl'LA)lE:-;:TO IXl'ERNO Nü:lIEnO·OITO

Regulamento interno autorizando 03 directoree da The S. Paulo
Tranpl)av Light anâ Pouser CO'inpany, limited, a empregar
·seus- fundos na compra de titulas de qualquer outra corporação

Fica estabelecido pelos dírectores da Tlte S. Paulo Trmnway
Ligkt and Power Company, limited, como regimento interno da
afludlda companhia, o seguinte
; Os dÍfectores da referida companhia ficam pelo presente
expressamente autorizados a empregar quaesquer fundos da dita
companhia na compra de títulos de qualquer outra corporação.
Votado pelos dn-ectores nesse dia 9 de abril do anuo de Nosso
Senhor 1906. - Wm. ]lachen.zie) presidente. - J. 11[. Smith, secretario.
CANADA -

PROVINCIA DE ON'l'ARIO -

CONDADO DE Yonk ,

Asabor:
Eu, sarn ucl Goodman Crowell, tabelüão publico <1a, Prcvlncla

de Ontarlo, por decreto real, devídameuto nomeado, residindo na
cidade de Toronto, Il), rererída provinda, cor-tlflco que o <loto escrípto aqui annoxo copia fiel do um documento produzido e mostrado, sob a guarda do secretario da. companhia, e designado como
regimento Interno n, S da The 8(.70 Paulo Tmm'Wa,y Li(!ht emd P01))er
Company, limiled, autorísando a companhia. a empregar fundos
seus na. compra de títulos do qua,lquDl' outra. comor acão ; o alludido regimento interno foi votado aO:3 O dias do auril de 1006.
Sendo a dita cópia por mim conferida com o original, e diste me
havendo sido pedido um acto, passei o presente sob o meu selfo
notarjt, na rorma cxlglda pela. lei, para servir e valor quando 110·
cessario for.
Datado em 'Toronto neste dia 17 do maio de lUOG. -J-.)'. G.
Crmceü, tabellião publico da Provlucia de Ontarlo.
Estava a chnucella do referido tabellíão .
Reconheço verdadeira a assig-natul'a supra de Sarnuel Ooodmnn
Crowell, notar-lo publico nesta cidade de Toronto, o para constar
onde. convíer, lavrei o presente, quo assignc C. vai sellado com 0
f:\CIro 'das armas deste vice-consulado, devendo este documento SOl'
apresentado para sua completa Iegallzação no Mínisterio das Re1;;tçõo$ Exteriores IHt Capital Federal ou em qualquer das Alfandegas
o Delegacias Fiscaes da Republíca ,
více-conaulado da Reuubliea dos Estados Unidos do Brazl! em
.Toronto, aos 26 de maio de lOOG.-GM •. Musson, více-cousul .
Nota, 413 emolumentos.
Estava a chancelta do referido vice-consulado ínutílíz indo uma
estampilha do seno consular br'azllelt'o, valendo 5$000.
é
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Reconheço verdadelra.« assígnattu-a do Sr. George Mussou,
011.1 Toronto (sobre duas estampilhas federaes valendo
eollectivamente;'5501'éis) .
Rio de Janeiro, aos 7 de julho de 190G.-Pelo díreetor gera],

1'"ice~oonsul

Alexand1"ino de OUveiya.

Chancella da 'Secretaria.. das Relações Exteriores do Brazil .
Colladas ao documento duas estampilhas federaes valendo collectivamonte 600 réis! íuurllízadas pela ohaneella da Recebedoría

'do rncsouro.

Nada mais continha ou declarava o :l'ef'eI~ltlo decume:ntó.<qtUI
bem e fielmente vertí do .proprío ül'iginnJ"ao qual .mc reporto.
Em fé do que passeí o .preseute, que sello com o séllodo meu ofâclo
'o asslgno no.ta cidade do Ri • ele Janeiro aos 7 dias do mez de julho
de 1903.
.
Rio de .taneu-o, 7 de julho de 190ô.-.iI1Ct!ioel de .Mattos Fonseca,
Eu abaixo assígnado.truductor publico ·0· íntcpretc commercíal
juramentado da pruca, do IVo de Janeiro, poi- nomeação da Meritissímn Junta oommercíal da Capital Federal:
Certifico pelo presente que une foram apresentados os documentos abaixo cspeclflcarlos, escríptos em idioma inglez, afim de
03 traduzir para o vernaculo, o que assím cumpri em razão do
meu ameia e cuja traducção é a seguinte :
~
"

TRADUCÇÃO
HEGULMI'1ENTO E';TERND NUi\JERO

?\OY{~

Regulamento i-nterno referente ao « English Sliare llegisteJ' » (Regist1'O Ingle.sde .Acções) da The Sao Paulo. Tramtvay Light ond.
POto81' Competn.l}, U'mited, votado peta dú'ectorü( aos 'OiJite e tres
âias de abril, (limO de mi!novecentos e seis

Fica votado corno regulamento interno da alludída companhia
o seguinte:
LHaverüno e-criptorio d(LBdtish Empire 'Irust Company,limited
em Londres, Inglaterra, OH em outro qualquer local em Londres que
a directorla possa.opportunameutedotcrminae,um registro de aeções
do capítal-acções da, São Paulo T1'am'Way Light anâ Poioer Compa';'J..Y
lim.ited e a referida companhia. deposttaria ououtracompanhüi
ou pessoa quea dlrectorta possa op:portunamente nomear será o
registrador das alludídas acções e agente transferente da companhia em Londres e receberá por es.o serviço a remuneração que a
director-ía estabelecer.
2. A companhia tera um secretario local em .Londres, Inglaterra, e H. Malcolm 'Hubhard ouioutra pessoa que a -dtrectoria
possa, opportunamente, nomear scrõ o secretar-io local. Os certin-·
cados de tttuloa de acções de registro de Londres serão vasstgnados
pelo aecrctarío local e pelo registrador em Londres. Essescertifi..,

1'4.87

ç,ados terão '~ fÔrma usualmente empregada em Londres e sellados
com o so]loda companhia. Noa.J!udidoregistràdeacçõosém Londres serao Iuscr~ptos os 'liames'dos accíonlstaae o numerode aeçõss
que possutrem, Isto para aquelles que desejarem fazel~oe se submetterem ás formulas c regulamentos estabelecidos para esse fim.
3. O British Empíre Truet Oompany, ou outra companhia ou.
pessoa que tor o registrador e agente transferente em Londres e a
National Trwet Company, limited, O registrador da companhia G'
~gep,tet,z:ansfer?nte e1!l Montreal o Toronto, ou outra pessoa ou
,eompanhta que for regístrador () agente ~e transferencia ·al11, ,farão
'-óppoi'-tünamente os 'arr-anjos convcníentes para a tra,ns/'erencía.
dos registros de Montreal e de Toronto para o regis'trb do Lon.Ires
e vice-versa. de nccíonístas e das acções que possuírem ; farão
al'ranjos.ta,'inholll.no tocante ás fOl'IU ulas ti, adaptar p ,Ü'(1 isso o podetão opportunamente estabelecer praticas a ud Jptar com referonda
a essa transrerencía aftrn de que 08 regístradores e agentes transferentes possam trabalhar em harmonia-e com vantagem pal'J,fl, oonveníencía dos uccíonlstas em rJlu.ção á trunsferencía de aeções de
'um registro para o outro; coss'es arranjos, praticas e formulas
Sê~~O observados pelos aceíouístas quo desejarem utlllzar-se do
'disposto na presente resolução.
4. As acções no registro do Montreal e de Toronto serão transferíveís elo aceôrdo com as fõrmulc.s e regulamentos ora extstentes
sobre o assumpto, mas as aeções do reghtro do Londres serão transíeriveís por instrumento escripto da fôrma usualmente empregada
em Londres e um emolumento de nunca mais do doisshiUings e seis
p~'nce'p.ode'rá ser cobrado era Londres ],1810 regl-tro dessa transfereucía e pelo registro de vcrlftcações de validado de testamentos,
provas de morto em caso de haverem poosnídoree conjunctosv contractos de casamento, procurações, etc.
5; Um emolumento nunca superior a dois shi!tiJ/.gs e seis penca
ou 50 C8JltS' poderá ser cobrado pela. transfereucla de acções do
registro de Londres para o registro do ;\Jontl'eit! o de Toronto ou
vice-versa.
6. As acçêos transferidas de um registro para outro serão eancelladas e terão baixa do registro de onde foi feita, a transferencia.
Votado pela dírectorla aos :23 de abril de 1906.
Em testemunho do que acha-se o seílo da companhia.-1Vm.
li-lachende, prcsidellte.-J. ftI. Smith, secretario.
(,0110 da ccmpanlna.)
'I'he-Sâü.Pan.lo 'r'remwev Light and Power Company, unueeõ
REÇ;ULAME:'\TO INTERNO N. 10

Re.qtilamentointerJlo auçmentando o nttmé!J"o de di-ieGto-res'da-'corrtpa:nhia

'FiCa votado como 'regulamento interno da com panhía o seguinte:
O numero de dírectores da compnnhía fica pelo presente augmentado do nove para dez.
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Votado pela ôtrectoría aos oito dias de novembro do mil novcccntos e seis. c sellado com o se110 da companhia.-Frederico Ni~
ctiotl«, vtce-prestdentc o--J, M. Smith, secrotarto.
(SeUo da companhía.)
'I'lie São Paulo Tramway Ligth and Power companv, limited
REGULAMBNTO INTER.:S:O N. 11

RegHla'mento i,nt<wno augínentando o capital-acções da «Tlie São Paulo

T"famway Light and Povor Oompany, limited», ele $7,500.000
poro 38,500.000

Considerando que o capital-aeções da The 3(70 Paulo Tramway
Li,ght and Pocer Company, limited, é do 7,500.000 (sete milhões
quinhentos mil dollars) divididos em setenta e cinco mil aeçõos de
cem dollars cada uma, capital este qUJ se acha inteiramente subscrípto e integralizado; o
Considerando que, para a devida exploração dos negocias de,
eompauhia, esta considera necessario votar um regulamento interno augmcntando o capital-accões da companhia para a quantia
de $ 8,500.000 (oito milhões quinhentos mil dollars) por meio da
emissão de dez mil aeçõ ~s de cem dollars cada uma:
"
Fica resolvido pelo presente regulamento interne} da companhia o seguinte :
Que o capítal-acções (la alludida companhia seja, corno pelo
pl'€lScnto fíca, augmentado para a quantia de $ 8,500.000 (oito mílhões quinhentos mil uollars) om voz da quantia de $ 7,500.000(set0
milhões quinhentos .míl dollars), pela omissão de dez mil acçõos
addíeíonacs do com ddlars cada uma.
Votado pela. directorIa aos 8 dias de novembro de 1906.Frederíc .i.'"ichoUs. presidento.-J.1l1; Sntith, secretario.
(Sello do, compannía.)

s

'I'he São Paulo 'I'r'amway Light and Power oom pany, limited
REGULAMENTO INTERNO

x.

l2

RegBlamento referente a tl)ct1'tants de acçàes

Considerando que ficou decretado, por lei votada pelo .podei'
legislativo da provincta de Dotaria, no anno de 1903, intitulada
lei referente (L 1'7oe 8. Pa'ulo Tramway Light and Pover Company,
Umited que a companhia poderá, com respeito a qualquer acção
que estiver Integralizada, emittir sob seu sello commum um war~
')'ay(t declarando que
possuidor do mesmo tem direito â acção Ou
ueções nello especificadas e poderá fazer por meio de eoupon ou
ror outra. fôrma qualquer o serviço de pagamento de dividendos
futuros, sobre a acção ou acções íncluidas nesse uxirrant ;
"E, considerando que é conveniente votar um regulamento interno com respeito ft. emissão desses -uiarranis de acções :

°

°
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Fica1'pelo presente regulamento tnterno, resolvido pelos di-rec-toresda São Patl,Zo Tramway Light a'Yid POWM' Compa-ny;limited,
o seguinte:
L Com refcr~ncia a qualquer aoção ou acções do capitalacções da companhia The S. Pauto Tram'Way Light anâ Poíoer Company, limited, a dír ector ía poderã em qualquer caso, que entender,
emittirsob sello da companhia {correndo todas as despezas .por
contada pessoa 'que assim o. qutzer). um war'l'antdevidamente
seIlado declarando que portadcr do mesmo tem direito as acções
que nolles se-acham especíüeadas.
_
Esses vsarrants 'elo aecces poderão declarar que o pagamento
de futuros dividendos, sobre a acção ou ucções uollos eSDectficada,s,
SO.rA,'feito por 'meio de coupocs ou por outra fôrma.
..
'A directoriap6de deterrn inur e opporrunamcuto variar as
condições, mediante as quacs esses toafrantsde .acções G coupons
deverã-oscr emíttidos c, ernquanto não fÔl'disposto em coutrar!o
pela directorla e até que o seja, os regulamentos contidos no presen.te regulamento interno com refereucia a esse assurnpto, üearão
'cmvigol'.
O .poS:iuidor do um ioarrant de acoi1o fiCéU'á a todos os respeitos
sujeito ao disposto na referida lei do poder Iegislativú d!t Províncla
do Ontario 'C aos, regulamentos internos e dlsposlçõe, da companhia com l'efül'encia. i.t mesma: .porém, salvo essas condições 00
'presente regulamento interno, o possuídor xle um warrant do acção
será. em todos os sentidos considerado soclo,
2. cada"wcwra-ntde acção e coupcn poderã sereserlpto em tres
'idiomas, .a saber-: Inglez rranccz c allemão. Si houver qualquer
desaccôrdo entre ;),13 'V01'SÕCS no 'lcan'co-.tde acção 00 ta-lão cu nos
COUPOW'5 o o originál tngtes, este prevulooera.
3. Salvo disVosiçã,o'em contrarlo da dírector-ín da companhia,
só serão emittidJs wa!Ta..ntsde acções ao 'portador com refereucln
ásacções sobre o regí::-tro da companhia em Londres (1ugb,terra)
e a palavra « reg tsíraíores » sempre que fôr empregada neste regulamento interno stzrurtcartt os l'ogistI'i1doros In !::uropa d,L companhía, per- om..
4. Todos os'wQ.r'l"ants de.acções serão traustertvcís po:' entrega
de ioarrente referentes:á.s mesmas e a companhia não ·sentohrlgadH,
nem de qualquer.forma sujeita a reconhecer, mesmo havendo.atdo
avisada, qun.Iquer .oun-o direito com respeito (1" um warrant .do
aeção.. a. uâo.see-o direito absotuto que a eüe assrste porpartedo
possuidor do .mcsmo.na-occasião.
5.:'NenllUll1'1.Oal·rMlt 'de aeção será emlttido sem pedido, por
oscripto,..-c1::t pe~soaqU'e;fôrna occasíão possu ídor das acções com
respeito ,6;s-q'Uaes'tep(L ,do'"·sor :omittido esse ioarrnnt ele 'aação, di·
rigído 11'0 registro ;de 'tLccioalstas 001 Londres j esse ,pedido deve-ser
feito:da'fórmae'Q/lttheuticado com as deciaraeões ou outrasprovas
da-identidade 'c1o'roquerente e do seu direito. á. <LOção ou (LCÇÕ0s::que
ss registradores -oPPül't'unamente julgarem 'necessurio e'sa,ti~fà
otorto.e -esse u-equertmenrc-e provas .respect rvas "serão-guardados
no.eserlptorío dos 'registradores.

°
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!3. Antes de sercmítttdo um VYQ.l"1'a.nt de acção, 08 cerüâcados
(si houver) existentes na, occasião com rererencía us acções quase
pretendem incluir no tDarrant, serão entregues aos rogístradóres, a
menos que esses dispensem esta coudíção por quaesquer motivos
cspcctaee.
"
7. A'pessoa que requerer a03 regtstradores um 'warrant de
acção deverá. na mesma occnsíão qnc fizl)t' o pedido pagar aos
registradores o imposto de sello respectivo e também as despezas
correspondentes á posse de aeções que os l'(lgistradores opportunamente determinarem.
8. Serão emíttídos WQi"1'ants de aeções sob o sello da companhia
e assiguados pelo presidente c pelo secretario da companhia, ; estas
assígnaturas poderão SCI' gr.rvadas sobre as acções c contrassígnadas por parte dos registradores, do modo que estes, opportunamente, determinarem. A assígnatura do secretario que estívor em
exercíclo na occasião de ser votado o presente regulamento interno
poderá ser gravada nos coupons e o talão dos novos coupons annexo
\1..0 'warrant de acção, e essa assignatura gravada será suíílcíente,
mesmo no caso da pessoa não ser mais secretario na data, ou ao
tempo de ser emittído o warrant ,
9. Os coupons ao portador, a pagar, pcderãc ser presos a um
wan'{(nt de acção corre-pondente ao pagamento de quaesquor dividendos que possam SOl' declarados c forem devidos com reíerencia
ás acções TIeUe Jncluídas-e-ãl coupons serão presos a cada. titulo de
acção e 21 coupons deverão ser incluídos cru cada nova folha de
coupons, Cada coupon d3Vel'á especificar o numero do 'l.uan'ant de
acção a. que pertence e deverá também trazer o numero indicando
o logar que occupa na sevie de coupons pertencentes ao toai'1"<tntde
acções, Os coupons não trarão declaração de serem pagaveía-cm
qualquer época determinada <3 não conterão declaração alguma coro
referencia fi., quantia que devera ser paga. Poderá ser, emitüda
nova folha de coupons em legar do talão o ao ser este resgatado 'r
quando os coupons a ella prosas estiverem todos vencidos cada nova.
folha de eoupons wr(t um talão novo acompanhando a.
10. Quando fôr declarado c vencido um dividendo, referente ás
aeçõea específícadas em um lGa:rWtn!' de acções, SeI'ápublicado aviso
na gazeta oülcíal do Canad{L, no Times de Londres (Inglaterra) e em
jornaea publicados em cada um dos soguíntes legares : Bruxellas,
Balgíca, Basle, Suissa.BerItm.Allemanha ; e nos outros jOI'naes(Hi fur'
o caso) quo a dírectorta julgn.r necessarío, declarando a porcentagem
ou quantia a pagar por acção, a data e o logar do pagamento,
o numero da sede do coupon a apresentur, e assim qualquer pessoa,
que apresentar e entI.'egl),r o coupon desse referido numero no lagar'
em que se fa,z o pagamento na data ou depois da data marcada no
aviso terá direito a receber, ao expirar esse numero de dias (nunca
superior a cinco) depois dessa entrega, conforme aDírectorta opportunamente determinar, o dividendo que houver de ser pago sobre
as aeções especificadas no v;al'ral1t de acções a que o dito eoupon
pertencer e 11 companhia tel'l1 o direito de reconhecer um' direito
absoluto ao portador do COUpOll, na oecasíão, para o qual foi feito o
annuncío, a' receber o dívídendo a pagar sobre esse coupon G
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esse,dividendo serã pago c a entrega do coupon sal'á desobrigação
bastantedarla á companhia do pagamento que fez.
1L Si um wm"rant de aeção ou um ccuponâear destruido ou estragado os rogtstradores poderão cancellal-o:emittindo t nascondições
que entenderem, um novo em seu logar e Sl se perder ou destruir
uma 'acção, ou «carrant ou coupon, os reghtradores poderão e1uittir
outro em seu joga!' ficando provada essa perda ou destI'uição de
modos~tisf~l,ctorio e cabal, e. modíaate pagamento á. companhia da
indel11111SaçaO que esta achar conveniente, bem como mediante paO"amento de todas as despezas referentes á veríücacão da perda; ou
destruição e de haver sido paga a alludidainúemnisação. Em cada.
um desses casos será paga á companhia, além do imposto de so110
e detodas as despesas referentes á investlgacâo da perda ou destrui..
cão c do pagamento da índcmnísação, uma quantia addícíonal razoavel, que os regtstratores oppor-tunarnente nxurem, peja pessoa
que' houver req uisltado o novo Wal"raHt ou coupon.
.
12. Nenhum possuidor de Ulll1.va?'ranttel'á o direito de exercer
qualquer dos direítos de sacio (salvo o que fica antertorruente dlsposto no presente de modo expresso) som produzir o 1.oâtrarit de
áccão e declarar o sou nome e endereço c, quando os dírectores entenderem e si o entonderem, devera fazer uma declaração formal
ou prestar juramento de SOl' o legitimo possuidor do ioarrarü de
aoção que produzir e consentir qno no mesmo 1.0a)'ran.! seja declarado o dia, o fim e o motivo da exhíbíção do usavrant,
13. Nenhuma. pessoa, como portadora ue um uxirrant de aeção,
tora direito do comparecer, votai-, ou exercer em respeito do
mesmo quaequer dos direitos do um aocíonista em uma. assomblca de aceíonístss da compaulüa, nem tera. o direito de assígnar,requisiçõos ou concorrer para 11 convo raçãode assembleas
gcraes-,alnCil0.3 que quatorze dias, no minimo, antes da data marcada par,). a Assembléa, no pcímeíro CiBO, e a menos que antes de
haver sido o pedido <10 convocação depositado no escríptorlo da
companhia em Tor-onto, C<'tUadá, 110 segundo caso, tenha. depositado
o warrant de accão no referido esorlptorlo ou em outro qualquerIogar que os dircctores indicarem, acompauhado de uma declaração oscrtpta do seu nome e endereço e a menos que o 'l-Car1·ant de
aeçio fique deposlsul» por est't ml'mn, uté que a assembléa ou qualquer adtamento de}ü~ <1sSJD11Jléct :'::0 tenha. realizado. Não se receberá nome de mais de uma, pessoa como possudora de um soarrant
de acção,

14, SC1'<1 entregue á pessoa q U8 dcpositl.l' um warrant Ou warrante do noções na forma supra, um cOl'titlcall0 declarando o
seu nome, 011 tereço e o numero de aeções representado no warrant
ou warrançs de acções deposi tadas, e osso certificado darIhe-ua o direito de assíguar roquístcões par., as convocações de
asscmhléas geracs c tambom para comparecer c votar em qualquer asscmb.ea, do mesmo modo quo si fosse sacio registrado da
companhia, com referencia ã.s tlCÇÕ ',S especificadas no alludído

certifleado. Aoser entregue <.t companhia o alíudído cerüâcado será
rcsütutdo o warrant ou warromts de acçõos em virtude do qual foi o
mesmo passado ,
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15. Si o portad~rde um warrant de acção ontregal~opata sercancellado e deposrtar ao mesmo tempo no escrtptorto dos rogts-

tradoresumadeclaração por .cscripto, devidamente redigida e
authentieada nos termos c do modo que os registradores julgarem conveniente e s1tísfactorio, pedindo para SOl' registrado
como socío, em 'virtude das aeções outitulos especíücadosno
aüudido tCarrClnt ele 'acÇiãoedoclarando o sou nome, endereço 'e-

profissão, tel'á.(sajeito ás condíçõrvs e ao pagamento doemolumonto que 0::; registradores estipularem) odiroito de ter o seu
nome inscrtpto como sacio ordinario no' regístco de Londres,
Ingtatorra, -destiuado a regIstrar o nome dos socíos da .compannía, e a receber o certificado ordinario de aeções ou titules correspondentes ãsacçõcs ou titulas éspeeincados no-eo-reet de acções
assim resgatados.
Neste regulamento interno o singular íncluirã o plural X;}
o plural incluirá
singular. A palavra pessoa C rmprehenderá firmas o corporações c o masculino também incluirá o
feminino.
Votado pela drrectoria neste dia 24 do dezembro A. S. 1906 e
senado com o selloda companhia.-A. 'T-. Mackcn sie, více-prosídente.-J. 111. Smith, secretario.
(Sollo da companhta.)

°
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Iietnâamento iril(})'no re.'twente á nomeação de 1'egis/'taclo1'es e secretarias
qeraee n(~ gZi'/'opa e referente â instolíaçao de ton regist1'O ele
acções'na Iruflaterra

......................................

'"

.

Fica, votado como regulamento interno da, companhia o seguinte:
1. A British Empire 'Iruet Company, Umitecl, de Londres, Inglate l'l'a, , desempenhará as Iunoçõcs do «secretar-tos geracs e registradores» da companhía c exercent esses cargos até que sua nomeação
seja revogada pela dírcctoría da companhia. Ser-Ihe-ha pagaa remnnernção, por esses serviços, que a directoria, opportunamente,
deterrulnar, de aceôrdo com ella,
2. A expressão «os registradores» sempre quo fóI' empregada
no presente regulamento interno, quererá dizer a referida BriUsh
Empire l'ru8t OOínpw1Y, li-mited, ou aqnelles que, na occasião,
exevcerem os cargos de registrador'e:; e secretartos geraes da companhta.na Em-opa'.
3. ·031'egistl'adores ficam pelo presente autorlzados C- '.com
ínstrucções l1araol~g,wizaI' um -escrtptorto em .Londees, Inglaterra,
em o-qual terão registros de acções do capital.. aceõea da companhia,
esses regístrosüear-se-hão chamando c -serão no presente denomínados: «Os registros ínglezes».
.
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4. Os registradores- poderão, oppcrtunameute, fazer regulamentose altera.l~os com respeito á es@ipturaçãodosl'eferidos registros,
á, trnnsferencia das acoões nelles. reglstradas, c, em geral; fazer nos
alludid'os registr~s 03 lançamentos que entenderem no tocante ás
acçõesnel1es registr-adas.
5. Os registradores poderão omíttír certificitdos, de acções ~_
wa1-rants do, aeções ao portador, com refereneín ás acções registIladas nos rogístros inglezes. Salvo ulterior disposição, em OOU:'
trario, da dírector-ia, esses cer-tiâcados serão de forma commum11lente usada na Inglaterra para as companhias ínglezas c serão
ssllados com, o s:;110 commum da companhia.
6. Os. registrad?res terão os livros de ti-ansferencla, registros
e outros Iívros, az-chtvoa e documentos quo usualmente empregam
as- pessoas que toem a seu cargo r<)gistro.3 de eompanhías ínglezaa,
especi'ficando todas as transaceõcs e· negocias feitos com as aeções
reO'istl'adas nos registros ínglezes e sambem a emissão de warranis.
deoacções (ta portador referentes a essas ueções.
7. OS 81'S. Mcaulift'e, David aud Hop, contadoresjurnmcntados
de Londres, Inglateri-a, ficam pelo presente nomeados balanceádqres da companhia na. Inglaterra para, fim do ínspeceionarem
os alludidos registros de acçõos e os livros, escripturados com reíerencia á emissão de WCW'I'ants de acçõos ao portador, quo deverão
ser escrípturados como 'ficou disposto anteriormente no presente
regulal11ento interno. Os mencionados balanceadores, uma vez
por mez, no mínimo, iuspeccionarão e cuidadosamente examínnrão
os «registros ínglezes » das acções da, companhia e f(trão um
relatorio cserípto sobro o resultado d,a.s suas investigações á
Nationall'rust Company, limited, de Toronto, C,~na,chi., e ao secretitiO da companhia em Toronto.
.
Os rcgtstradores ficam pelo presente obrlgados e' com, instrueções pua sattsrazerem ét todas as exlgencias dos referiflo) balaucoadores no tocante á escripturação dos ditos registros e ãemíssão
de certificados de acções e. de wal''J'ants ao portador c darãq, aos
balanceadores todas as ínformaçõos o elementos do que POSS,Ul1
earecor para poder desempenhar, de mo elo perfeito, as runcções e
attrlbulções que pelo presente se lhes confere.
8, Os registradores terão SOQ sua guarda a, duplicata, do sello
da companhia adaptado para 8-81' usado na Inglaterra, .e poderão,
opportunameute, Íi1ZBl' regulamentos o adoptar pl'at10a-" e mudal-os, com respeito á boa guarda e modo de usar o alludído
se110, ficando entendido que: este sello não será affixadü,a.lnstru~
mente algum quo não seja eertlfleado de acções ou 'télcX:i·ran-t.~do aeção
1.1.0 portador, sem o consentimento da diroctorta.
9. 0:3 certificados de ,~CÇÕGS e os war,'ants (:e acções ao por~
tador serão sellados e assigna-los pelo runcctouarto transferente
nomeado, opportnnamonte, pelos reglstnadores e serão contraasslgnados pelos registradores, ârmando um dos seus dírectores o o
gerente, ou secretario. Não, será emittído eortifícndo algum d-e
aeção nem warrant de aoção ao portador sem hj ver sídoveetücado.
e passado pelos balanceadores suprarnenctouados.

°
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10.. Os registradores. de confor-midade com o registradol' da
companhia e com os agentes transferentes em Montreal e em' To...·
Tonto"farão regulamentos, e' estabelecerão 'praticas com refereneía.
(~ transferencía de acções da companhia. dos registros de Montreal
e de Toronto para. o de Londres c vice-va-sa, C os rogístradores
poderão, do combinação com o registrador da, companhia c com os
agentes de transfercncías em Montreal e 'em 'I'ot-onto, estabelecer a'
fó rma de todos os documentos a serem usados em relação aos
mesmos actos de transferencía, e as acções da. oompanhía só serão
transferldas dos rogístros de Montreal e de Toronto para o registro
de Londres e vice-versa, de aceôrdo com taes regras, .regulamentos
e praticas.
11. A aeção esorípnn-ada no registro de Londres só será trans..,
ferivel por meio de instrumento escripto da íõrma comrnummente
usada oro. Londres o os registradores poderão cobrar o emolumento,
não excedendo de dons shíllings e seis pence, que determinarem para
o registro de cada transferenóía e para o registro do prova de validade de testamento, prova de morte em casos de possuídores conjunctos de titulos, para contractos de casamento, procuraçõesve
'
outros documentos.
12. Um emolumento não excedente a dons sbllhngs e seis pence
ou 50 cents poderá SOl' cobrado por transrerenoía de acções do registro di) Londres para os de Montreal e de Toronto, e víceversa.
13., Uma acção transferida da um registro para o outro seri1
eancellada e ter(\, baixado registro de onde foi feita a transferencía.
14. No caso de acções registradas nos registros ínglezes,
além de quaesquer regras e regulamentos adoptados pelos regístradores, de accôrdo com cs poderes que }),tra tal fim lhes são con-

feridos pelo presente regulamento interno, serão observadas as seguintes disposições :
a) No caso de fal1ecimento de um socío, o sobrevivente ou sobreviventes, na hypothese do ser eUe um dos soeios conjunctos de
titulas, ou os tcstamenteíros ou administradores testamentaríosdo
fallecido, na bypothese de ser este o uníco possuidor dos titulosserão as unieaa pessoas que os legisladores reconhecem comotendo direito sobre as acções que pertenciam ao fallecído.
b) As pessoas com direito a. uma acção por morte ou quebra deum sacio terão o direito de receber, passar e dar a devida quitação
por quaesquer dividendos, bonus, ou outros dinheiros devidos, ás
acções, mas não terão direito de receber. avisos nem de votar ou
comparecer em assembléas da, companhia nem poderão, salvo odispostoacima, exercer quaesquer direitos ou prívilegios de socío, a
não ser que e até quo. se façam registrar como possuidores da
aeção ou a houverem transferido para outra pessoa,
.,.'
c) O recibo da pessoa que constar no registro inglez como sendo o possuidor do uma aeção ou, no caso de possuidores eonjunctos,
o recibo de qualquer uma dessas pessoas será quitação suffíclentê
tiara a companhia do pagamento de um dividendo ou de qualquer
outro dinheiro devido com respeito a essa aeção.
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(j,) ~ companhia não reconhecerã pessoa. alguma como possuidor!1
força de deposito e a companhia não ficará. obrigádw nem reconheccrã contingente futuro proporcional, nem inte~'essP pat'cIal qualquer com reíerencía a uma acção ou dividendo
qualquer, oy. fracçã9 de .a~ç~o ou qualquer outro dírelto sobra a,.
mesma acçao que nao o díreíto absoluto que: sobre a totalidade da
mesma assiste ao possuidor registrado,
e) qualquer dividendo ou outra quantia a pagar ao possuidorde uma acção registrada no l'egi~t,ro Ingtez 'pod~r(t ser paga por
meio de cheque ou 'Wari'Cfnt enviado pelo corr.iío ao endereço registrado do SOCIO que a 1880 tem díroito ou, no caso de possuídcrcs
conjunctos, a qualquer um desses possultlcres o qualquer- cheque
ordem da
ou warrant mandada por esta. fürma serã pagável
pessoa a quem é remettído, e o pagamento desse cheque ou war:"ant servirá de quitação valida para a companhia como recibo do
divídendo respectivo pago, ainda que de futuro se descubra que
este foi roubado ou que o endosso nelle feito CI'<'J, falsificado.
f) Qllalquer sacio que constar do registro ínglez com o endereço
f Ma do Reino Unido, poderá dar á companhia, um endereço no
Reino Unido para o qual pader-Ihe-hão 8:)1' feitos os avisos, c,esse
soeio terá o direito de ter avisos romettidos para esse endereço,
mas, a não ser conforme ficou dito acima, esse soclo não tei.'á direíto
de receber aviso algum da. companhía.
.
g) Qualquer citação, aviso, mandado ou outro documento a
rcrnetter a um sacio registrado no registro inglez poderá sol-o
pelo correio, por carta soltada endereçada a e:3SC socio para o seu
endereço registrado que constar no regíetro inglez e será considerado como havendo sido enviado desde a occnsíãc em que a carta,
capeando tal documento, houver sido lançada ao co-reto no Reino
Unido.
. h) Oregistro ioglez poderá ser encerrado pelos registradores
durante o tempo quo entenderem, comtànto que não exceda ao todo
a 30 dias em um anno ,
15. O regulamento interno n, 9, votado em assernbléa da diroctoría da companhia rcallzada, aos 23 de abril de 190.5, fica
revogada pelo presente.- A, '·V. l1fachenzie, vice-prosidcntev-rJ. ;lf, Smith, secretario,
(seüo da eompanhía.)

de uma acçao por

ã

Certifico pelo presente que os instrumentos aqui annexos,

eonteem cópias fieis dosregulimentos internos ns. 9, 10, l l , 12 e

13 a The São Paulo Ti'.J.írI/I.WY Light ond Pcicer Company, limited.
Em testemunho do 'I no acha-se o presente sellado com o sello
commum da alludída companhia e assignado por mim, secretario
da mesma companhia, aos 4 dias do abril de 1907.- J. 111,
Smith, secretario.
Estava o se110 commum da The S. Pa'Mlo T1'amway Light anã
Po-cer Company, limited.-Rob. J, Clarlc,
Reconheço verdadeira a asslgnatura supra de J. M. smtth;
s~cret3,rio nosts cidade de Toronto, e para. constar onde convier
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passeio presente, que assigneie fiz sellar com 080110 deste viceConsulado da. Republíca dos _BstadosUnid )8, do Braeíl.em.. Toronto;
aos cinco dtaa do mez de abril.de 1907.-George 11:Iusson,.

Estava um sello do serviço consular do Brazil, valendo -5$,

devidamente inutilizado.
Nota de emolumentos e chaneellá do vice-consulado suora
mencionado.'
..
Reconheço verdadeira. 11 assígnatura do Sr-, George Musson,
vtce-consul em Toronto, Canadá (sobre duas estampilhas federaes
collectívarnente 550 réis).
Rio de Janeiro, 8 de junho de 1907.-Pelo director geral,
L. L. Fernandes Pinheiro.
Chancella do Mluistecio das Relações Exteriores, do Brazrl,

CoIladas ao documento cinco estampilhas federaes dovalor

collectivo de 68900, devidamente ínunlízadas na Recebedoria do

'I'hesouro,

"

Nada mais continham os referidos documentos; que bem, e fíelmente Vt~rti dos respectivos origlnaes, aos quaes me reporto.
Em fê do que passei o presente, que séllo com o sello do, meu
ameia e assigno nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 11 díasdomea
de junho de 1007.--JIanoel de J{altos Fonseca.

DECR"TO 'i. 6593 -

DE

I DE

AGOSTÓ

DE 1907"

Concede à sociedade an onym a «Banque du Cuédí t. Ecnctert, du
Brésfl», com sede em Paris, autorização para funcctonar no
Br-aa il e a ppr ova os resp ec ttvos estatutos.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazjl,
attendendo '-\O que requereu a sociedade anonyma Banque du
erodir Foncier du Brisil, com sede em Parlz, devidamente- repre..
sentada:
.
Resolve conceder autorização á mesma sociedade para funceíonar no Brazil e appr ovar os respectivos estatutos, com as
seguintes clausulas e alterações:
o) o capital inicial será de 5.000.000 de frH/1100S' renüzados, no
minírno ,
b) será desde logo creada a dínectoría no Brazil, á qual serefero o art. 31, C0111 plenos poderes para agir; .
c) fica suppr ímtdà a aünea 1':1. da art. 30, §_2o~
d) para as operações a que se propõe a Banco, além das hypo'~
thecarlas, serão estabelecidas carteiras especíaes, inteiramente
dísünctas da carteira hvpothecarfa ;
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e) inclu~m~se nos eetatutos disposições impressas em obedíencía
ao estabeleCldo nos §§ 6°, 7°,8°, 9°, lO, n, 12, 13, 16 e 17,do
art. ,,83 do decreto n. 370, de 2 do maio de l890;
, f) no que concern.e ~ emissão. de letras hypothecarias, O,, Banco,
cíllgir~se:-ha ao que dispõe o capitulo 3° do decreto n. 370 citado;
g) o Banco s.e submetterá a tod<;1s as disposições das leis brazileil'as e espectalmenta ás,do,menclOnadodecl'eto n. 3iO·
h)' as questões' que se suscitarem entre' o Banco e ad pessoas
residentes no Brazil serão sujeitas ás leis e [tOS tríbunaes
brn.zileiros;
i) o Banco sujeltar-s.i-ha á. üscalização do Governo, sendopelo
mesmo Banco recolhida ao Thesouro Federal, adeantadaménte
por semestre,. a quantia destinada ao 'Pagamento elo fisca!, n~
razão de 6:000$ annuaes.
n'jo de: Janeiro, I do agost» de lOOi, H)C da, Rc)ubHca.
_AFFONSO AUGUSTO )'JOREIHA PENXA.

Davül Campista.

Eu abaixo assíguado, traduetor publico e Interprete commorcíal juramentado da praça do Rio do Janeiro, por nomeação da
Meritissima Junta Commercial da Capital Petleral :
Certifico pelo presente que me foi apresentado um exemplar do.
jornal geral de aununcto» judicíarios legaes c outros da cidade da
Pariz, intitulado Peutee affic1ws, numero de quinta-feira - 20 de
dezembro de 1900, afim de traduzir a publicação sob n. 58.7i7,
constante de pagina 10 á pa..gfna 19, CSCl'í}Jto em idioma rrancea, o
que assim cumpri em razão do meu OmOlO e cuja traducção a s;;guinte:
é

TRADUCÇÃO
N.

:fi~l§.'7'''7'7 -

Crédit FOl1cier duBrésil

Sociedade anonyma com capital de 100.000 francos - Séde social
á rua Sü. Honor-é 11. 366
L -

ESTATuTOS

Na conformidade de um acto parücuíar.Teíto em duplicata. em
Pariz, (1,OS ti de dezembro de 1906, ficando um dos or lginaes aunexado á. minuta de um aeto de declaração de subscrípção e de pagamento ulteriormente enunciado no presente, passado por ll'laitre,
Moyne, tabellíão em Paríz, aos 7 de dezembro de 1906 :
Pícam estabele ciclos os estatutos de uma Sociedade Anonyma,
cuja cópia Iitteral. a segtunte : .
Art. Lo Fíca constituída pejo presente, entre os, subseríptores
ou proprietar'los .das acçõcs ulteriormente creadas nos presentes
é
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estatutos ou daquellas quo puderem sel-o, ínterlormente, uma.
'sociedade anonyma nas condições eetabelecídas pelas leis de 24 de
julho de 18ô7, I de agosto de 1893, 9 de julho do 19ü2 o lG
de novembro de 1903.
Art. 2. oA sociedade toma o nome de C~'r}(lit Foncter dH Bl'dsil.
Art. 3.<> Paragrapho uníco , A socíedade tem por fim prínci...
-paI fazer' na República dos Estados Unidos do Bl'azil por si mesma,
em participação Ou por conta de tereonos. quaesqueroperações
do empre .tímo aypothecario e adiantamentos, mediante garantia
do hypothcca.
Pode especialmente :
Emprestar aos prepríetarlos de ímmovols, sob hypothecs; fi;
IH'itZO longo ou curt o aakfavel por annuldades ou por outra fôrma
qualquer. c abril' creditas em coata corrente sob hypotheea ;
Adquírtr 1)01' cessão ou por outra fôrma ou reem bolsar com
subrogacão, créditos hypothecarlos SObl'C Immoveis ;
AdqürrIr, subscrever, descontar, acceítar em penhor o alienar
quaesquer títulos ou valores garantidos 1301' hypothecn e emprestar
sobre estes títulos ou valores j
Adqulrh- em hasta publica, ou amigavelmente os Immovela nccessarias para sua tnstallação c ímmovcís bypothecados em seu
benefícío, tendo em vista uma realização melhor ou mais rapldà
(10 seus creditoa, bem como quaesquec outros nnmoveís que
augmentem o valor das hypotuecas ou j/1, adquiridas, 011 que
fncílitem a, sua realização ; proceder por forma ídentíca ti
allenação dos alludidos ímmovols ;
...
.. ,
Tt'ansigtr- com companhias de seguros estabelecidas ou l'e:pl'e~
sentadas no paiz, para faolütar a quitação dos devedores 1)01' emprestímos ,
.
§ 2. 0 A sociedade tem ainda por fim eüectuar no Braail, por :si,
ern participação. Ou por conta de terceiros, as operações seguintes:
Emprestar (~ União dos Estados Unidos do Bra.zil, dos Estados
ou municipalidades, independente de hypotheca, porém com a
garantia de um imposto, taxa ou renda inscripb por torma regular
no Orçamento e especialmente a,1'fecta ao serviço do emprestímo;
Emprestar, independente de hypotheca, aos estabelecimentos
publícos, bancos, caixas agrícolas e corporações legalmente autorizadas o a quaesquor outras pessoas moraes, comtanto que o
pagamento dos juros e o reembolso do capital sejam garantidcs
por haveres suffícíentes, especialmente affectos ao serviço do emprestímo o que estes ernprestímos sejam destinados ao desenvolvimento da agricultura ou de trabalhos de utilidade publica no
Brazil ;
Emprestar sobro obrigações de companhías, emprezasvque
gozem de garantia, ou subvenção federal ou do um Estado do Braztl.
A sociedade póde tambom fazer acquísição de creditos ou annuídades quaesquer, devidas a. terceiros pelo GOVOt'llÚ .Federal,
p iíos Estados, municipalidades ou outras instituições supramenclonadas, comtanto que taes creditas ou annuidades preencham as
condições iudícadas pelas duas aüneas precedentes.
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§ $.' A sociedade tem Igualmente por objecto fazer em suas
.4Jvarsasséeles todp.s .e q.uaesquer operações concernentes a títulos
ou valores garantI..,dos, Já por hypotheea, já. POI' impostos, taxas,
rendas o_u subvonções creadas pelo Governó Feder-al, pelos Estados
c ~~IClpa.lHI~des; fazel' quacsquer adiantamentos e outras opel'açOOS _garantidas por penhor regulai- j ínteressar-se mediante
éntrada" parücípação, emprestimo, abortura elo credito subscrlpção', fusão, _allíança, Compra de acçõns e obrigaçãe; ou' por'
outra rõrma em quaesquor sociedades constituídas ou por constituir, tendo fins similares aos seus ou susecptíveís de f~cilital'a
realização de seus oreditos j crear e constituir taes sociedades e
oelebrar eontraotos com as diversas socíedudos a. que. acima Si}
alludiu.
. A sociedade póde ainda receber em deposito títulos c valores
quae~ucrem especíe, metal em barra e joías,
Abrtrcontas correntes c contas do cheques, com OH som juros,
empregar os fundos depositados nas diversas operações supramenoíonadas como fazendo parto dos fins da sociedade, bom como em.
reporte, em operações de toda a sorte sobre effeitos de commercío,

em

iO(l;;'rants

ou empresti mos sobro as suas proprías obrigações,

sobre títulos de fundos públicos, ou outros valores moveis sobro
mercadcrías, metal em barra e materias preciosas e em gera!
fazer quaesquerioperaeões financeiras, oommercíaes, índustrtaes
ou outras qno se ligarem dírccta ou índírectarnente aos vartoa finsIndicados 110 presente artigo,
Pode flnalmente expedir certificados multlplos e rracclonados..
como representação de obrigações de Estado, ínsütutçõee publícas..
de pessoas moraes ou de emprezas, parttculares depositadas em
suas caixas e produzir esses títuíos ~ ÜtZOl' quaesquer actos de 1'0presentacãc o de fiscalização a que a posse destes títulos possa dar-

Iogar,

A sociedade não poderé comprai' as suas próprias acçõcs

110m fazer reporte ou adeantamontos sobre as mesmas,
Art, ~1.0 As operações da sociedade previstas no] §§ l° e 2°

do artigo precedente só poderão ter lagar no Brazil.
, Todavia a assembléa gera.J deliberando como assembléa 01'''''
dinaria, podel'(~ autorizar a sociedade a ostcuder estas operações
a outros paízes da Amertca do Sul,
Art. 5. c A séde social da sociedade é em Pariz, rue SaioteHonoré n. 306 (1 ti circums.)
Poderá ser transferida, em Pariz, por mera decisão, do conselho de _ administração, e para outra localidade em virtude de
deliberação da. assembléa geral, tomada na conformidade do disposto no art, 50, ulteriormente exarado no presente ínstrumenta.
Art. O_° A sociedade terá. um centro de operações no Rio
d~. Janeiro e runccíonara sob a direeção da Directorla.. Brazileira
dê que trata. o art. 31 destes estatutos.
;,,0' conselho de administração poderá estabelecer os escl'ipto-.tios, suocursacs o agencias que julgar necessaríos.
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Art. 7. o A sociedade é oonsríjutda por um prazo de 75 almas,
contados do dia da SU~ formação deftnitíva, salvo caso de díseojucãe

antecipada ou de prorogação previstos nos presentes estatutos.
Art. 8,° O capital da sociedade é 'fixado, presentemente, .em

100.000 francos, dívldído.em 200 acções de 500 francos cada urna, 11

subscrever em numeraria.

Art. 9. o0caT)ital poderá ser augmentado, uma. ou mais vezes;
por deliberação da assembléa geral, mediante, proposta do conselho
deadmínístracão, creando novas acções, que serão entregues, já;
con~ra

pagamento em espécie, já contra haveres trazidos. para

fi,

SOCiedade.

Todavia, por cxcepcão, fica desde já autorizado o conselho, de
admíuístra..ção, sem carecer do recurso da assembléa geral, a
augmentar o capital social até a ímportancía de 24.000.000 em
uma ou mais, vezes, para prefazcr a quantia, de 25.000.000 de
francos e a estabelecer neste caso as taxas e as condições, das novas
emissões;
No caso de augrnento de capital pela emissão de acções paga..
veís. em numerano, será reservado um direito de preferencía á
subscrípção do um quarto da totalidade das acçôes novas aos propríetaríos das partes de fundador previstas no art. 49 destes estar
tutos e dos tres quartos restantes aos proprletarlcs das acções
existentes ao tempo de cada emissão, proporcionalmente ao numero
de titulos que cada qual possuir, sem que, todavia, os accíonístas
ou portadores de partes possam reclamar um direito á subscripção
das acções que não houverem sido subscrtptas por outros accíontstas
ou portadores de quotas-partes.
O conselho de n..dmínístração estabelecera as condições das
novas emissões, bem como as fôrmas o os prazos dentro dos quaes á
vantagem do direito de preferencia poderá ser reclamada.
Art. 10. A aCç''[i/J di direito a uma parte igual nos lucros reservades para os' acctonístas e na propriedade' do actívo.
Arl;. 11. A ímp n-tancía das acções que constituem O capital
social sel',í paga na séde social ou IHS caixas designadas para

esse fim:

Um quarto no acto de subscrover,
E o restanie na conformidade do disposto pelo conselho de
administração da sociedade, que estipulará a ímportancía da
quantia chamada, bem como as épocas. em que taes entradas deverão ser feitas.
O conselho pôde autorizar o pagamento integral antecipado :-d.a.~.
acções, nas.condjçães que entender.
Art. 14..-~S chamadas para pagamento das entradas serão feit~l$
com um rnez de antecedencia, por a visas insertos em um jornal de
annuncios Iegacs, da sédo social.
Por qualquer atrazo de pagamento de entrada a, sociedade terá,
pleno direito a um juro de 5 % por anno em seu favor, a contar da.
data da exigibilidade, S3m precisar- de intimação nem formalidade
j udtclería alguma.

ACTOS

no eoren EXF,CU1'!VO

1501

Art. 18. Todos os titulas da sociedade são destacados de talões
com canhotos numerados, rnarcadosvcom 'o cartmbo da sociedade
e 'revestidos da assignatura. -de dons administradores ou de ,um
administrador c doe um delegado especial do conselho de .admíntstração. Uma das assígnaturas poderá, ser do chancella.
Art. 22. A sociedade podera emrtür obl'igaçõeson 'títulos a
prazo curto ou longo, rcembolsaveís por meio dcvsortcío, ou por
outra f6rma, com ou sem premias.
Oproducto da realização destes titules não poderá ser empregado sinão nas operações previstas no art,. 3" dos presentes estatutos.
O total das ohrígaçõesemittídas não poder-à, em caso algum,
exceder <:t tmportuncía das obrígcções dosvdevedorcs por empres~
,timos.
'Quacsquerquanti<ts reembolsadas pelos devedores hypothecaríos serão empregadas, já no resgate ou reembolso de obrigações,
Já em novos empregos em hypotheca ou immoveís.
Os títutos de obrigação ou bons serão cxtrahidos de .talões com
canhotos marcados com o carimbo da. sociedade e assígnados por dous
administradores ou par' um administrador e um delegado especial
docons .lho ; urna das asstguaturas pode ser de chaneella ,
Os titulas serão nominativos ou ao portador, â escolha dos
interessados.
Ar], 2·3 § 1. o A sociedade só empresta sobre prímeíra hypotheca
9 a quantia emprestada não pódo exceder a dons terços do valor do

ímmovcí hypothecade ,
No caso de achar-se um ímmovel gravado de umavou mais

hypothecas o -emprestimo não se vpcdera reaJ:íz,u' sinão doma -condreâode ficar a socieda~e em piimeiro lagar com relação ao mesmo
ímmovel, quer para o 11m da radtaçãovdas ínsoripções antenores.
quer pa,r(~ o da subrogação no .lucro detaa iusertpções. A sociedade
guardará n-ste caso, da ímportancía do emprestímo. uma quantta
surâcíente, até ser-lhe assegurado cse pnmetro Iogar como credor
hypothecarío ; a quantia retirada por essa fórma poderá também
3eI> empregada para reembolsar as quantias conservadas pelas
hypotheeas anteriores.
'
Si o Immovel estiver gr-avado de hypothecas feitas em eonsequeneia de ,garanti.!t de evicção ou de rendas vítalicias, a sociedade
pode, não obrtante, emprestar, corntanto que a quantia. a emprestar
sommada aos caprtaes inscriptos anteriormente, não exceda a 2/3
do valor do ímmovel.
§ 2. o A SOCiedade não emprestará. ::oore theatros, minas nem
pedreiras.
Não emprestara sobre ímmoveís indivisos, a menos que a
hypotheca não seja ínscrtpta sobro a tctaüdade dos Irumoveís e qus
todos os ,propríetariús deem o seurconsenümo.uo expresso; bem
assim, não emprestará sobre ímmoveís cujo usorrueto -e .nua proprL~(lade não estejam reunidos, salvo si todos os interessados logaes
derem o seu consentimento expresso.
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§ 3. oA sociedade verificará em cada. caso, pelos títulos de
lwopriedade, arrendamentos ou outros elementos de apreelação que

achar conveniente; si a garantia offerecída lhe pareccsufücícnte,
Não será obrigada, em caso algum, a daI' os motivos de sua recusa
de emprestar ou de fazer-uma operação qualquer.
Os edíâeios das usinas e

fabricaJ~

só serão avaliados em 'razão

-dc seu valor, sem levar em conta 1L sua attríbuíção índustríal.
Si os emprestímos forem feitos de accôrdo com outra soeíedade, a avaliação será procedida de accôrdo com a mesma, salvo
si tiver dado poderes geraes ou especíaes ao Credit FoncÍ(w a« Bre'sit
para íazer sósínho a avaliação.
§ 4. o AS taxas de juros dos empresümos, sua duração, o modo
de reembolsal-as por annuidades ou por' outra fôrma e outras condições quaesquer dos emprestímos serão estabelecidas pelo conselho
de administração ou por' delegação deste pela dírectoría no Brazil
e determinadas no acto do emprestímo.
§ 5. o As propriedades susceptíveis de destruir-se ,pelo fogo
devem ser seguras contra. o mesmo, a contento da sociedade, salvo
si o Credit Foncier dtt Bt'dsil tiver como garantia do alludído credito, ao mesmo tempo que os objectos susceptíveis de destt'ulção,
outras propriedades de valor superior á metade da quantia emprestada e que não I sejam susceptivels de destruir-se do mesmo
modo
O seguro deve SOl' mantido durante todo o prazo do empres.timo.
§ G.o Quando 0-; adeantamentos forem feitos pelo Credit Jioncidt·
,dv, Bl,esil .. conjunctamente com outra sociedade, os instrumentos de
adel1ntl~mento poderão conter a clausula necessaría para qUQ o
Cl"edit Bcncier dH Bl'e'sil tenha poderes para gerir os ínteresses das
unas sociedades, SOl' o uníco a da.r quitação das quantias a cobrar
e proceder á cobrança por todos os meios de direito, de tudo o que
possa ser devido <10 tempo destes cmpresumos.
Art. 2,1. A sociedade será admtnístrnda por um conselho composto de tres membros, no míuimo. e de novo. no maxímo, eleitos
dentre os soeíos nomeados e demissíveis pala assembléa geral dos
accioni8tas.
Art. 25. Cacla admlulstrador deve, ao entrar em exercício de
suas funcções e cmquanto durai- o' seu mandato, ser proprtetarío de
20 acções, no mínimo,
.
EBt:.\S aoções ficam, na sua totalidade, conforme o disposto na.
Iei, aifectus 1i garnntía de todos os aotos da gestão, mosmo dos de
c:\f'acter exclusivamente Individual de cada admínístradcs.
Estes títulos serão nominatívos, inalíenavcís, assigualudos corrr
um carimbo indícando a inalienabilidade c depositados na caixa da
sociedade.
Art. 26, O~ admtnistradorcs são nomeados por sóis ànnos,
salvo caso de neelelção.
O primeiro conselho seri:1. nomeado pela segunda assembléageral constitutiva.

ACIOS· DO PODER EXECUTI\'D

1503

Os administradores que compuserem este primeiro conselho
A::<'cl'ccrão suas fuucções até a assémblenvgeral ordín.n-la, que SOl'~~
l'en.lizada em 1913, assembléa esta que procederá á. reeleição de
tojo o conselho.
A partil' desta época o conselho será reeleito na. assembléa,
annual, á. razão de um numero determinado de admunsü-adorcu,
a.ltel'nalldo, si for o caso, conforme o numero de membros em ex"':'"
ül'cicio, de sorte que a renovação seja tão regula» quanto possível e
completa em cada período de seis annos.
Os membros reürantes serão designados á sorte nos primeiros
aQ'lOS e depois por ordem de antiguidade.
poderão sempre ser reeleitos.
No caso de vaga por morte, demissão ou outro motivo qualquer e, em geral, quando o numero de administradores fol' inferior
<:1,,0 maxlmo fixado supra, o conselho poderá proceder ao preénchímento provisório destas vagas ou augmentar o numero dos SJUS
membros dentro dos limites fixados no aI't. 24, salvo confirmação
pela assembléa mais proxírna, e até ser feita essa ratlflcação, os
-administradores nomeados por essa fórma terão voto delíborattvo
no conselho de administração, com o mesmo titulo que 03 outros.
Caso o numera de adiniuístradores baixe a menor de tres, os
n,dministl'adol'cs restantes serão obrigados a, completar esse numero
minírno, no mais curto prazo possivel. Caso só restar um administrador, devera ser' convocada. ímmedíatamenti a assembléa para
norncn- UlU novo conselho.
O administrador nomeado 1)11,1'a suhstituir outro cu:c mandado
não houver expirado, só exercera taes íunoeões durante o tempo quo
fa.it.<1r ãquelle a quem veio suh.tltuír, No caso da. 81lCl'a.da. de um
novo membro, previsto anteriormente no presentev .a assomblea
gera"!, que confirmar tal nomeação marcara o prazo de duração do
mandato.
Os admlrü-teadores não oontrahlrão, em consequenoia de sua.
'i'rostã.o, obrtgacão alguma pessoal ou solidarla relatí va ás obrígc-.
çõcs <lu, sociedade.
S6 responderão pela execução de seu mandato.
o

Art. 21. '[0:10:3: os annos, dcpots <lv, asscmbléa ger,d ordínariu, o
conselho nomoara, dentre os scus unembros, 11m presidente o UIU
ou dous více-prcsídentes, si achar conveniente.
0'1S0 estojrml ausentes o presidente e os vice-presidentes, O
conselho design~tI'<t aquelle que deve exercer as runcções de presí..

donte.

Art. 28. O conselho do admlnísrrução reunlr-so-ha ti),nt:J-s
vozes quantas o interesso da socíedade o exigir na sede social 0\1
om.quulquer outro lOi-Ja.r designado pelo aviso de convocação.
O avíso das convocações não está sujeito ít prazo algum detorminado.
Os admínistradores que residirem no estrangeiro ou que ahi
se acharem momentaneamente poderão dar o seu voto 'por escrípto
ou-pelo tclogra.pho. Poderão ígúnlmeate dar poderes p'ctra representai-os, nas delíberações do con-selho, a um do seus collegas pre-
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sentes, sem que, todavia, nenhum destes possa representar mais
de um voto além -do seu; cada procm-acão dada só será válida

para uma sessão:
Para que uma deliberação seja válida é necessaria a presença. de tres membros, cu representados por procuração, no
mínímo.

As deliberações' serão tomadas por maioria de votos, quer dos
membros presentes ou representados por procuração, quer dos que
mandarem seus 'votos por eserípto pelo telegrapho, conforme ficou
dito "acima. No C<:l.SQ de empate, o voto do presidente de), sessão de-

otdu-ã.

Art.>~9 ...:\.8 deliberações tlo conselho de administração constarão de actas Tavrudas em um registro especial, escrrpturado na
sédc da sociedade e essignnrtas por dous udmiuístradores que houTerem tomado parte nas mesmas deliberações.
As cópias ou extcactos a produzir 'em justíçe, ou fora della
serão certificados, pelo presiclcnte do conselho de admmlstmeão Ou
por um administrador.
Art. 30. O conselho de e.dmüustraçãc tem os mais amplos
poderes para agir em nome da sociedade e fazer todos os actos e
operações relativos ao fim da mesma, bem como para gerir e
administrar Os negocias sociacs, c especialmente para:
autorizar emprestímos, credites e adeantamentos sobro hypothecas o determinar as condíções dos mesmos, consentir quaesquer
'prorogações de prazo;
decidir e executar quaesquer outr.is operações de negocios
previstos no artigo terceiro, concernentes ao fim social, e rezular
as condições das mesmas;
concluir. modíflcar ou resíllr contractos, ajustes ou arranjos
quaesquer ;
pedire acceitar concessões c modlücuções de concessõos , con,
contruhír, ao fazer essas operações, qUa.OSqUOl' onus ou obrigações e
fornecer quaesquer cauções a isso referentes j
determinar a collocação dos fundos dísponiv dis da sociedade
dos que provierem dos depositas e contas corroutos, o rizular o
emprego das reservas de qualquer natureza;
n
assíguar, cndoss .r, saecar, aeceítar e saldar quaesquor effeítos de commercío. bilhetes, cheques, Icttras de cambio o scorranie .
caucionar o pôr o aval em lettras ;
I
fornecer a terceiros cauções em ospecio ou outras e conferir
si for o caso, garantias a isso referentes;
operar quaesquer levantamentos, transferencias, convcrsões e
alienações de fundos, 'rendas, creditas annuídades, bens c valores
quaesquer pertencentes ãsoctodade, COTU ou sem garnntía ;
emprestar com ou sem hypotucca e sob todas as formas, inclusive emtssões de obrig~ções, quaesqu<.:r sJmmas. necessarlaé para os
fins e negocios 'da SOCIedade; fixar a ímportancia das mesmas ; determmara natureza, a forma, as gar,mtias, as condições de emissão
ede reembolso das obrigações ou outros titulas representativos.
destes empresümos ;
Q
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poler ~>e,tlizal' qunesquer annuldales por via de negocio ou
de empre3tlmo ou pO,r eutra: fôrma. qnalquer , ,
receber as quantias devidas á sociedade ; effe ituat- os Ievautamentes
de cauções em especie ou não e dar recibos e desobríea_
o

çoes ;
resolver sobre accôrdos, transacções, compromissos, transfereneias de 1'0I1C];:t8 de Esbdos e outros valores, compras de creditas
ou outros direltos illCOrpOI'J03, cessões dos mesmos direitos com ou
sem garantia;
fazer e autorizar desistenolas de penhores 'de moveis ou immovais, de embargos ou íuscrípcões hypotaecarias, bem como quaesquer desístencias de prl vilegio, hypothecas ou outros direitos, acçôes e garantias, tudo com ou S8m pagamento.
Mas no que diz respeito ás deststencíaa de privilegio ou de hynotheCcl"ás desístenclas de embargos ou de ínscrlpeões hypotheêarias, de penhores ou transcrípções de penhores, com ou sem pa~
gamento, as deliberações do couselho só serão t0madas para a
regularida.dedo sei-viço interior da sociedade, sem que 03 íunccionarios incumbidos de cumprirem as formal idades hypothecar-ías e
terceiros quaesquor tenham de exigir a oommunícacão das actas
destas deliberações, todos os actos relati vos a esses diversos flns
serão validamente asslgnados por dons admintstradot-es ou por um
adruínístrador o por um delegado do conselho. sem QU3 tenham de
justificar nenhuma deliber-ação do consolno a esse respeito;
autorizar quaesquer lnstancías jud íciat-ias como autor cu como
rêo e representar a sociedade perante qusesquer jurlsdieçõea :
tratar, transigir e cornpôr-se sobre todos os interesses da socíedado:

autorizar a creação de escriptoríos, succursaes ou .agencías ;
approvar e acceitar quaesquer arrendamentos, com ou sem
promessa de venda j
comprar, ceder, vender e trocar bens quaesquer e dtrertos
mobiliarias;
accoítm-, ceder, delegar ou transferir quaesquer garantias moveis ou ímmovets ;
"fitculdade de hypothecar qualquer immovel da sociedade,
acceitar antichrese e delegações, accéltar cauções, penhores Ououtras garantias moveis ou ímmoveís, sejam de que natureza for,
e acceísnr quaesquer subrogações com ou sem garantias;
fa.zer seguros ;
convocar as àssembtéas geraes e encerrar as contas a submetter às assembléas, bem como quaesquer proposições a apresentarás mesmas, inclusive as relativas ao augmento do capital
social, ás rnodiâcações a fazer nos estatutos, á prorogação e, si
for o caso, á dissolução antecipada da. sociedade e á sua fusão ou
allíauça com outra sociedade j
propõr a fixação dos dividendos a distribuir ;
interessar a sociedade, do modo que achar conveniente, em
todas as operações e em prezas relativas aos negocias da sociedade,
ainda. mesmo por subsorlpções ou compra de acções, de obrigações
pu de outros valores;
Executivo _ 1907

95
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mediante as quaes a sociedade propõe, toma,

á sua conta e negocia emprestímos publicas Ou outros, abra sub-

scrlpçâo para s.ia emissão e participa, em todos os emprestimos,
emissões, subscrípcõcs e operações financeiras, Iudustrfacs, commerciaes ou outras quaesquer ;
.
concorrer á formvção de todas as SOCiedades ou tomar qU:l,OSquer partícipacõcs relativas 1.\08 mesmos negocias e trazer para. a
sociedade bens e direitos quaesquor desta sociedade, nas condições
que achar convenientes j
,
fazer o autorizar declarscões de subscripções e pagamentos
relatrvas (t quaesqucr augrneutos do capital social ou a organisações de sociedades; as declarações autorizadas podem SOl' feitas
por dons admtnístradores coniunctamente, sem poderes especlacs,
em virtude somente dos presentes estatutos;
nomear c revogar quaesquer maudatarios empregados e agentes, dctermínarvauas attrfbuíções, ordenados, sala.nos e gratlfl-

cações ;

representar a sociedade perante terceiros c administrações
'Publicas ou particulares quaesquer ;
.
preencher- as formalidades para se conformar com as disposlções legaes em quaesquor patzeeestraugeiros perante os governos,
e adrnlnistrações quaesquer ; deJguar especíalmente agentes que,
ua conformtdade das leis destes pa.izes, deverão encarregar-se de
reprB~,$ntar junto elas autoridades Iocaes, executar as decisões do
conselho ou velar pela execução das mesmas.
Os po Ieres assim annunclados são apenas indicativos e não
limitativos, tendo o conselho, conforme ficou dito acima, os mais
amplos e lil11itadospodercr:; para. a gestão' e administração da
sociedade.
Art. 31. O conselho poderá delegar todo ou parte de seus poderes para tratar dos negocias a um ou mais administradores, bem
como a um ou mais dtrectores ou procuradores escolhidos, ainda
mesmo fóra do seu seio.
O conselho determinará e reguhráas attrtbuições do ou dos
administradores, delegados, directores ou procuradores c estabelecerá, si for o caso, a ímportancía de suas acções, que ficarão depositadas na caixa social. '
DetermInará as ímportancías fixas e proporcíonaes, que serão
reservadas, das despesas geraes, em bensffcío dos administradores,
delegados, dtrectores ou procuradores, bem como todas as despesas
em Indemnízações de viagens.
_
_
.
O conselho pode tambem conferir poderes á pessoa que entender
por um mandato especial e para fim determinado.
O conselho póde formal' em seu selo uma dírectoria, com séde
110 Brazil, encarregada do exame e do preparo dos negocíos e ela
sua execução, e de quaesquer outras attribuições queo conselho entenda conveniente conferir-lhe; o conselho determínarã os poderes,
o modo de tunccíonamento e a remuneração desta dlrectoria ;
O conselho poderá 'designar para constituir es:a dírectoría,
não só os administradores da sociedade domiciliados no Brazíl, mas
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tall1bem quaesquer outros admíntstradores que se encontrarem no
Bl'azil' o ainda quaesquer pessoas quejulgar conveniente admlttir.:
Todos 03 actos de cessão, venda, transferencla, negociações,
tratos e outros, trazendo obrigação por parte da sociedade, deverão
ser as.âgnados por dous administradores ou por um administrador
e um dir,:;ctor, salvo o C(1S0 de uma delegaçã» dada a um só ou a
um mandatario especial.
Art. 32. Os administradores receberão. além da quota que lhos
é atl;ribui?a pelo H,rt. 19 .dos presentes estatutos, cédulas de p.re~
seuça" cuja ímportancía, fixada pela assembléa geral, é mantida
até nova decisão c o conselho r@}?artira entre os seus membros
do modo que julgar conveniente.
Art. 33. Os adminístradores da sociedade não poderão fazer
com esta, dlrecta ou Indu-ectamente, negocio algum ou empresa,
sem para isso haverem sido autorizadas pela assornbléa geral dos
aC'3ionistas, na conformidade do art. 40 da lei de 24 de julho de
W67; todos os a11UOS prestarão contas {t assem bléa geral da
execução dos negocias ou ernprezas que esta houver autorIzado na.
fÓl'ma. supra.
M<1s, Ú facultativo aos administradores obrigar-se com a socíedade para com terceiros o poderão, em todas J.,S operações da
sociedade, ser participantes.
Al't. 24. Em cada anno, na assernbléa geral, nomear-se-Ira um
ou mais commtssartos, associados ou não, encarrcgados de }11'8encher as ümcçõcs determinadas pela.let de 24 de julho de 1867.
Si forem di çerso s commtssvríos. poderão agir coujunctamcnúe
ou sonaradamento. :
úm só comrníssario poderá agir, no caso de fall ecímento, demissão ou renuncia dos antros.
O ou 03 oommissaríos receberão uma remuneração, cuja ím ..
portancia, fixada pela assembléa geral, será mantida até resolução
ao contra.rio.
Art. 35. A assernbléa geral, regularmente consfitulrla, representará a totalidade dos accícnístas.
As deliberações tomadas de conrormidade com QS estatutos
obrigam os aeclonlstas, mesmo os !1:tSJI1te2', incapazes ou díssidentes.
Art. 36. Tolos os annos rcalizar-se-ha no correr do semestre
que '38 seguir ao encan-amento do exercido uma assembléa geral
chamada ordínaría, cujo ob'ecto se a-::ha indicado no art. 44 dos
prOlontcs estatutos.
.
A renmão ter{~ legar na eéde social ou em qualquer outro
local quo o coos31110 de admlulstr-aoão determinar.
Poderão além disso Ser convocadas assembléas goraes extraordíuarlas, em qualquer éPOCD, do anno, quer pelo conselho.do
administração, quando achar conveniente, ou quando .Ihe .for .fsso
requerido por um grupo de acctoní stas representando no mínimo
um quarto do oapita! social, ou á requisição dos commlssaríos, nos
casos previstos pela lei e pelos 83tatut::>s.
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As assembléas geraes extraordluariaa serão constituídas e resolverão em condições varlaveís, conforme os fins para os quaes
são ellas convocadas.
Art. 37, A assemblés geral será constttuída por todos os
accíonlstna possuindo 30 acções ou numero superíor ,
Os proprleta.rios de monos de 20 acções poderão reunir-se para

eôhstltutr esse numero c fazerem-se representar, quer por um

delles, quer por urn ncoíonieta que tenha já individualmente o
numero de aoçõos necossarlo para f'J,zer parte da assernbléa ,
Ficará rcgnlarmente coustltuld.i a nsscmbléa geral ordínaria quando 08 membros presentes Ou representados reunírcm
pelo monos um quarto do fundo aocíal ,
Si 118 acções rcpresentndas não representarem um quarto do
fundo social, fical'à convocada uma segunda assembléa que poderá
deliberar validamente, seja qual for a porção do capital repre..
sentado, mas somente sobre os assumptos constintes da ordem do
dia da prlmeira reunião.
Esta segunda essembléa deve ter logar com 15 dias de intervat:o, no mínimo, da prtmcíra : mas as convocações poder-ão ser
feitas somente com 10 dias do antecedencia c o conselho de admínistrQçüo marcara, para o caso desta segunda assernbléa, dentro
de que prazo as acções ao portador, si a". uouver, deverão ser depositadas para dar o direito do tomar parte na assembléa ,
Ninguorn poder-se-ha fazer representar nas assembleas geraes
síuão por um mandatarío, sacio da, assembléa, salvo o caso prevlstono artigo presente, § 2/J ; a fôrma das procurações será determinada 'Pelo conselho de administração.
AS sociedades em nome colloctivo serão validamente representadas por um de S3uS membros Ou procuradores permanentes;
. as sociedades em commaudíta ;por um de seus gerentes ou procuradores permanentes; as SOCiedades anonymas por' um delegado
munido de autorização do conselho de administração; as senhoras
casadas sob qualquer reg imen, que não o da separação ele bens;
por seus maridos ; os menores ou interdictos, por seus tutores; o
usufruetuarto e nu-proprletario serão representados nas assem':"
bléas por um dellcs, munido do procuração do outro ou Dor um
procurador cornmum ; tudo som que seja necessarío que sacio,
gerento ou seus procuradores, o delegado do conselho, marido
ou o tutor sejam pessoalmente accíonístas da presente socíe-

°

°°

dade.

Art. 38. As convocações, salvo o disposto no art. 37, para 0caso da segunda assemhlea, serão feitas por meio do avisos insertos
um mez antes da reunião para as asscmbléas ordínaries e 20 dias
antes-da reunião para as assemhléas oxtraordínanas em um jornal
de annuncícs legues de Pariz.
Para as assernbléas cxtraordínarlas, os avisos devem indicar o
objeeto da reunião.
Art. 43. As deliberações serão tomadas por maioria de votos
dos-membros presentes.
'
Cada membro terâ tantos votos quantos lotes de vinte acções
possuir,
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o cscrutinto secreto serã feito todas as vezes que for reclamado
pelo conselho da ad~1~ll1stração ?u por um numero de aecíonístas
representando no minrmo um quinto do capital social.
Art , 44. A assembléa geral ordinaria tomará conhecimento do
relatorío do ou dos commíssar-ios sobre a situação da sociedade,
sobre o balanço c sobre as contas apresentadas pelos administradores. Discutirá e, si for o caso, approvara as contas.
A deliberação que approvar as contas será nulla, si não for procedida do relataria do ou dos commtssaríos.
A assembléa fixa os dividendos a repartir, mediante proposta do
conselho de administração.
Nomearã ?S, administradores e o ou os commlesarqos para o
proxlllio exercicio.
Deliberará e estatuir-ã de modo soberano sobro todos os interesses da sociedade e conferirá ao conselho de administl'[I,çã.Q todos
os poderes supplemcntares cuja utilidade seja conhecida.
A assembléa geral crdinaría ou assembléas geraes extraordlnarias compostas do mesmo modo poderão estatuir sobre quaesquer autorizações e poderes a conferir ao conselho de administração,
fora dos previstos no art. 30, deliberar mais e estatuir de modo so~
berano 80b1'0 todos os interesses da sociedade, salvo os casos previstos no art. cO dos presentes estatutos.
Art. 45. As delíbcrações da assembiéa geral constarão de
setas ínscríptas em um registro espeeíál e assignadas pelos mem1)1'08 da Mesa,
Uma folha de presença contendo os nomes e domicilias dos
aecíonístas e o numero do acções representadas por cada um
delles, será certificada pela Mesa e annexada á acta para ser communícada ãquelles que o requlsltarem ,
Art. 40.. As cópias ou extractos a produzir em: justiça; ou
fôra della, das deliberações da assembléa geral, serão assígnadas
nela presidente do conselho de administração ou por um adrniiiisn-ador.
Depois de dissolvida a sociedade, e durante a liquidação, as
quotas ou extractcs serão certificados por deus liquidantes ou, dado
o caso, pelo liquidante unico.
Art. 47. O armo sccial começará em primeiro de janeiro e aeabarã em 31 de dezembro.
Por excepção, o primeiro exer-cício abrangerá. o tempo dOCüI'rido entre a constituição definitiva da sociedade e o dia 31 de dezembro de 1907.
. Art. 48. O conselho de administração fará., cada semestre,
uma demonstração summaría da situação actíva e passiva da soeíedade. Esta demonstração sera posta ú disposição dos commís-

saríos.

Far-se-ba também, no fim de cada anno social, um balanço con-

tendo a indicação dos valores moveis e immoveís da sociedade e, em

geral, do actrvo e do passivo da mesma.
Este balanço será. posto à disposição dos commíssaríos quarenta
dias no mini mo antes de realizar-se a assernbléa geral; tal balanço
será apresentado á assembléa geral.
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Al't. 40. Os productos líquidos, deduzidas quaesquer amortizações e onus, oonstttutrão os lucros.
Doslucros Itquídos annuaes retil'al'~se~ha:
1. c Clncopor cento, no mínimo, dos referídos lucros, para o
fundo de reserva que a lei prescreve. Este fundo do reserva deixa
de ser obrigatorio quando fôr superior a um deoímo do capital se..
clal; "porém, logo quo, por um motivo qualquer, ficar reduzido a
quantia inferior a essa dccima parte do capital, deve ser reconstítuído 1)01' meio da reserva de cinco por centro supra indicada;
2.° Uma quantia necessaría para dar as acções 6 °10 (SOil1 por
cento) sobro o úlpital pago e não amortizado, a titulo de juros,
ou de pr-imeiro dividendo, sem que, caso 03 lucros de um anno não
permíttam esse pagamento, os accíonístas possvm reclamal-o dos
lUCl'OS elos annos subsequentes ;
Do excedente retírar-sc-ha:
1. Dez por cento para o conselho ele a-lmínístração, quo 1'8partil-o.ha entro os seus membros elo modo que entender.
2.° Dez por cento, que serão postos á disposição do conselho de
administração para remunerar os membros da director ia no
Brazil e a directoria om Par-ia e em geral quaesquer tr-abalhos
feitos em beneficio dos negocias da sociedade.
3.° As quantias que a assembléa geral decidir, mediante proposta do conselho do admínístracão, para fi. creação de fundos da
reserva extraordínaríos ou fundos de provisão.
O saldo, dopais de deduzidas as quotas acima, será dívidido .
Setenta e cinco por cento ás acções.
Vinte e cinco por cento ti. sociedade fundadora, como remunoração dos estudos, trabalhos e esforços feitos, bem como da ooadjuvação techníca e financeira ligada á, formação da 'presente socledade .
Esta parto dos lucros será representada por titulas dcnomínados «Partes de Pnndador», cujo numero, fÓl'nJ.[l, e condições serão
deterrnluados pelo conselho de administração.
O pagamento d 1S juros o dividendos será feito de II ma. ou mais
vezes, nas épocas fixadas pelo conselho ele administração, que poderá, sem aguardar a. reunião da assembléa geral, proceder à dlsía'íbuíção de uma quantia por conta do dividendo, si assim o permittirem os lucros c reservas dísponíveís.
Art. cO. A assembléa geral poderá, por iniciativa do conselho
ele Admíulstracão, fazer nos presentes estatutos as modificações
cuja utílídade ficar comprovada j
A assernbléa podei-a decidir especialmente:
O augrnento do capítal social em uma ou mais vezes, por melo
de quotas tl'azídas para a sociedade, ou em especíe.
A ereação de acções de prioridade com o direito de partícípar
antes de quaesquer outras da repartição de beneficios ou da distribuição do acti vo social ou das duas vantagens ao mesmo tempo.
A modificação dos direitos respectivos das acçõcs das diversas
categorias, com reserva, porém, de SJr essa modiâoação acccíta
(J
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pela assembléa especial de accíonístas cujos direitos houverem sido
modificados.
A reduccão do capital social por meio de reembolso resgato,
troca, suppressão de acções por outra fôrma ;
,
A modificação dos direitos das partes de fundador e seu resgato,
-transfm'mação, com reserva, porém I da approvaçâo das partos de
fundador.
A prolongação, reducção do prazo do duração ou dissolução
antecipada da sociedade, sua allíauça ou fusão com. ou'ra socíedade.
A mudança de denomíuação social.
O transporte ou venda a. terceiros, como for de direito, bem
como a entrada, para qualquer sociedade, do total dos bens, direitos
e obrigações da sociedade.
A transfor-mação da presente sociedade em sociedade de qualquer outra forma, franoeza ou estrangeira.
A mudança da:; regras estabelecidas pelo art. 23 supra.
As modificações poderão mesmo versar sobre o fim da sociedade
sem, entretanto, podei-o mudar por completo ou alterat-o em sua

esseucla ,

Nos diversos casos a assembléa geral será constituída conforme
dispõe o art. 31, mas só ficará regularmente constituída quando
os membros quo a compuzerem representarem a metade do fundo
social.
Caso uma primeira assembléa, composta, conforme dispõe o
art. 37 supra, não reune um numero de acções representando a
metade do capital social, o conselho de admtnístracã» pcIent, ·procedendo a uma segunda convocação, com dez dtee de íntervnüo
completes. no mínimo, decidir que todos os accíoulstas, mesmo os
que possuirem uma só acção, poderão assístír á assernblea geral
extraordlnarta, novamente convocada, o quo cada accíonista terá
tantos votos quantas accões representar, por si, ou como mandatarío, sem limitação. ':\1a8, no casa de faz ar-se uso desta faculdade,
0,') avisos de convocação deverão fazei' menção disso.
Art. 51. C,-l80 se percam tres quartos do rapit1l social, os
admínísn-adores deverão convocar a assembléa geral de todos os
accíonlstas, aüm de resolverem sobre o caso do apurar-se si é caso
de pronunciar a dissolução da soeiedade.
Esta. ussembléa será regularmente constituída logo que a
metade do capital social estiver representado pelos acciontstas presentes ou representados, qu i tiverem tantos votos quantas acções
possuírem ou representarem.
Não sendo convocada a assemblea geral pelo conselho ,de
administração, os commíssrrtoa poderão neste caso convocal-a.
Art. 52. A terminar a sociedade ou no caso de díssoíução
antccípida, a assembléa geral, medí.mte proposta do conselho
de admlnlstração, l'Jgubl'á o 111.0<10 de liquidação, nomeará,
si fôr o caso, os Iiquídantcs , um dos quae- , no mínimo,
sera ·escolhido dentre os membros do conselho de administração
em exercício <10 tempo da dissolução, e determíuartt a remuneração fixa ou 'proporciona.l dos mesmos.
.
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Durante a Iíquldação os poderes da assemblé geral couünuurãc
corno durante a extstenc!a da socíedarle ; ellu appro varã as contas
da liquidação e dará quitação aos liquidantes.
Os-liquidantes terão por' missão realizar, mesmo amígavelmente, todo o actrvo movei e ímrnovel da sociedade e de acabar todo
o passivo; ainda mais) com a. autor.zação da as .emblra geral c nas
condições âxadas ou acceí ÜtS por eíla, poderão operar o transporte
ou a cessão a quaesquer particulares ou a uma socíedade qualquer,
por Vt<1 de quota de entradl1 contra espécie ou contra titulos inteíramente liberados, ou por outra íõrma qualquer, de todos ou parte
dos bens, direitos e obrlgações da sociedade dissolvida.
Depois de liquídado o passivo, o saído do activo sor,t empregado,
prmioiramente, no pagamento aos acclonístas de quantias íguaes ao
capital pxgo sobre as acções e não amortizado.
Do excedente rctírar-se-ha :
Uma quantia que não exceda a 10% deste excesso, que será es..
tabelecída pela assembléa geral, para SOl' attribuida ao conselho
de admínístraçâo em exerci cio ao tempo da dissolução, esta fará a
repartição entre os seus membros do modo que entender.
a saldo será distribuído do seguinte modo:
75 % ásacções ;
25 % ás partes de fundador.
Art. 55. Para mandar publicar os prceentea estatutos o os
actos 11 elles subsequentes, são conferidos amplos poderes a i portador de uma cópia ou extracto dos alludidos actos.
H-DECLARAÇÃO DE SUBSCRIPÇÃO E DE PAGA~IEi\TO

Nos termos de um acto lavrado por Maitre Moyue, tabellião
em Pariz, abaixo aseignado aos 7 de dezembro do 1901\ os gerentes
da sociedade fundadora declararam que H,-; .duzentas aceõos de qnfnhentos francos cada uma, compondo o capisal social da Sociedade
Anonyma Oriclit Foncier du Bt'êsU que estavam todas ror subscrever
e liberal' em numeraria, foram int -íramente subscríptas por sete
pessoas e uma sociedade e que foi pago por cada um subscríptor
urna quantia igual a um quarto da importancia de cada acção subscrípta, de modo que foi paga ao todo a quantia de vinte e cinco'
mil francos.
.
De conformidade com a lei, uma lista contendo os nomes, prenomes, qualidades e domicilias d-ia subscríptores, o numero de
aceionístas e a discriminação dos pagamentos eífeetuados por cada,
um delles, fica annexada ao presente acto.
li!
Das actas (cujas cópias foram depositadas em notas de Maitre
Moyne, tabellíão em Parlz, abaixo assignado, conforme acto lavrado por elle aos 17 de dezembro de 1906) das duas assem b.eas
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Iroraes constituintes realizadas pelos accionistas da. sociedade ano-

nyma denominada Crêâit Bancier du Brisil consta:

da primeira desta') actas, datada de 7 de dezembro de 1905.
Que a assembléa geral:
Reconheceu, depois de veriflcação, a sinceridade da declaração
de subscripção e de pagamento feita. nos termos do acto prenomeado,
lavrado por Maitro Moyne aos 7 de dezembro de 1906; e
Nomcou um commissario encarregado de apreciar as attrtbuições e vantagens particulares resultantes dos estatut is e de
fu.zer um relatorío sobre esse assumpto ü. segunda assembléa
geral constituinte.
E da segunda neta, datada de 15 de dezembro de 1906, consta
que a assembléa geral fez especialmente o seguinte:
1.0 Adaptou (approvou) as conclusões do relataria do commíssarlo nomeado, conforme ficou dito acíma, em que eüe approva pura
e simplesmente as attríbuíções e vantagens particulares estípuladas pelos estatutos;
2. o Nomeou como primeiros administradores, nos termos do
art. 26 dos estatutos:
1. o O SI', Müller (Gtienne Jean Baptiste), banqueiro, residente
em Paris, rua Eugene Labiche n. lü.
2. 0 O Sr. Reuard (Mario François Robert), hanqucíro, residente
em Pariz, rua Luynes n. 4;
3. 0 O Sr. Conetn (Alú-ed), banqueiro, residente em vcrsailles,
(Seiue ct Oíse), rua Alberb.Joly n. 58.
Terceiro: Constatou o acceite de suas funcções pelos 81'S. Muller
e Renard, ahnlnístradores presentes à assembléa e o das funcções ele administrador pelo sr. Renard, na qualidade de mandatario
do Sr. Conein,
Quarto: Nomeou <'01110 commíssaríos das contas do primeiro
exercício social, com faculdade de agir conjunta.ou separadamente:
O Sr. Jules Peloux, proprtetarío, residente em Pariz. rue Daru
n. 5 ;
O Sr. Paul Rittor, residente em Pontoise (Seine et Oíse ).

Quinto: Constatou o acceíte das funcções dos deus commíssarios nomeados, presentes á assembléa.
Sexto: Approvou os estatutos da sociedade anonyma denomínada C1'edil Roncier dt~ Br(}$it) taes quaes se contecm no instrumento particular, cuja cópia precedeu e declarou a alludída socíedade dcüníttvameute constítulda, havendo sido cumpridas todas as
formalidades por Jei exigidas.
Por cópia conforme.-J11oyne.
Cópias auth entícas e completas:
1. o Do acto de declaração de subscrípção e de pagamento em 7
de dezembro de 1906, do original dos estatutos e da lista ao mesmo

annoxa.
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2. o Do acto do deposito de 17 de dezembro de 190G c das cópias

das assembléas geraes constttuíntes ao mesmo annesae : do que
tudo ficou depositado em cada um dos cartoríos do tribunal de
eommcrcto do sena e do juizn de paz do primeiro dístríeto de
Pariz aos 19 de dezembro de 19:17.
Por menção.-1J.loyne.
O exemplar do jornal Peutes A/fiches, do qual ora traduzo o
acto supra, estava, sellado com tiro selto fruncez de 50 centímos a
assígualado com a chancella da Mairie do 9° districto de Pariz.
Acompanhava o exemplar do alludido jornal 11 seguinte declaração :
João Belmíro Leoni, consul geral da Republica dos Estados
Unidos do Braail em Pariz, certíflca que o jornal intitulado Peü...
tes A/fiches, publicado em Partz, n.>2, rue Montesquieu, ti verda..
deíramonte um jornal de annunotoa Iegaes. Passado em Pai-íz no
Consulado do BraziJ, aos 3 de abril do 1907, para. servir onde prociso fôr ,
O consul ge1'a1.- rooo Beimiro Leoni,
Estava. a. chancella do ulludldo consulado inutilizando duas estampilhas do serviço consular do Brazíl , valendo collectívamen..
te 4$000.
Reconheço verdadeira a assígnatura do Sr. João Belmiro Leoni, consul geral em Pariz ( sobro duas estampilhas Pedet-acs, valendo 550 réis). Rio de Janeiro, aos 7 de maio de 1907, pelo director geral, L. L. Ji'ei·rtancles Pinheiro. (Chancolla do Mínísturio das
Relações E,teriores.)
Duas estarupllhas federaes, valendo, collectivamente, ;;:00 réis e
inutilizadas no Thesouro Federal.
Nad"o maís oontinha ou declarava o alludido documento, que
bom e fielmente verti do proprlo original, ao qual me reporto.
Em fé do que passei o presente, que 80110 com o 8e110 do meu.
offlelo e asslguo, nosti cidade do Rio de Janeiro, aos sete dias do
maio de 1007.
Rio de Janeiro, 7 de maio de 19ü1.-111aMel ele .Mattos FO/1sec0.

DECRETO N. 6594-DE 8 DE AüOSTO DE 1907
Crêa mais uma brigada de infantaria ele Guardas Naclonaes na comarca
de S. José da Boa viste, no Estado do Paraná.

o Presidente da República dos Estados Uuído s do Braztl, para
execução do decreto n , 431, de 14 de dezembro do 1806, decreta:
Artigo uníco , Fica creada na Guarda Nacional da comarca de
S.José da Boa Vist..'t, no Estado do Paraná, mais uma brigada de
ínrantaría, com a designação de 30", a qual se constitnira de t1'08
batalhões do serviço actívo, ns, 88, 89 e 90, e um do da .reserv&

ACT03 DO PODER EXECT.;1'.l\:.O

1.515

n. 30, que se orgauízarão com os guardas quaüâcados nO.3 dts..
trict03 da rererlda comarca. j revogadas as disposições em con-

traria.

Rio.de Janeiro, 8 de agosto de 1907, 10° da Repuhllca ,
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

AHgtlsto Tavares de LY1'a.

D8CRETO N. 6595 -

DE

8

DE AGOSTO DE

1907

Õrêa mais uma br lgada de cavn llarí a de Guardas Nactonaes na
comarca da Capital do Estado do Para.

O Presidente da Rapublica dos Estados Unidos do Br-azfl, para
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, decreta :
Artigo uníco • Fica ereada na Guarda Nacional da comarca da
Capital do Estado do Pará uma brigada de cavallaría, com a
dosignação de 5'\ a qual se constituirá de dous regimentos, sob
ns. 9 e 10, que se organizarão com os guardas qualiflcados nos
dlstrictos da referida comarca; revogadas as dísposíções em

eontrarío,

Rio de Ji.1neiro,'8 de agosto de 1907, 19° da Republlca,
AFFONSO AUGUSTO j\fOREIRA PENNA,

Attg'Uslo Tavares de Lyra,

DECRETO N. 6596 -

DE

8

DE AGOSTO DE

1907

AJ)l'C ao Mlnisterlo da Justiça e Negócios Interiores o credito especial
de 1:500$ para occorrer ao pagamento de ajudas de custo a que tem
direito o Dr. Ubaldíno do Amaral Fontoura.

o Presidente da Itepubhca dos Estados Unidos do Brazil,
tenda ouvido o Tribunal de Contas, nos terrno s do art. 70, § 5°,
do regulamento approvado pelo decreto n. 2409, de 23 de dezembro
de 1896, resolve,........á vista elo disposto no art. 15 da let n . 1617,
de 30 de dezembro do 1906, abrir ao Mlutsterto da Justiça e Nogocios Int.n-lor-es o credito especial de 1:500$ para occorrer ao
pagamento das ajudas de custo, relativas aos annas de 18JO, 1891
(sessões ordínartà e extraordinar!a), 1892, 1893 e 1894, a quo
tem dírcuo o Di'. Ubaldinc do Amaral Fontoura, na qualidade de
senador pelo Estado do Paranã ,
AFFO;,\soAUGVSTO 1JORElRA. PENNA.

AUgMsto Taoaree de Lyra.

zeros
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DECRETO N. 6597~eclar(l. isentos de

DE

S

LlO AGOSTO DE

1907

direitos de importação os ma te r iaes neccssa-

rios para cons tr-uc

ç ã

o da Estrada de Ferro Madei r a e .Mamor

é

e pr ophylaxi a do respectivo pessoal.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, tendo
em vista o que requereu o contraetante das obras de construcçao
da Estrada de Ferro Madeira e Mamoré, decreta :
Artigo uni co. São isentos de direitos de importação. na íõrma

das leis o regulamentos em vigor, os materíacs necessarios para

construcção da Estrada de FOI'ro 1h~deira c Marnoré, de que trata o
decreto n. GI03, de 7 de agosto de 1906, bem como cs destinados ás
íustallações precisas para 11 proplrylaxla do respectivo pessoal.
Rio de Janeír i, 8 de agosto de 1907, 190 da, República.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

J11igHel Calmon du Piw e Almeida.

DECRETO N. 6598 -

DE

S

DE AGOSTO DE

1907

Concede autorização a He rm Stoltz & Comp. e outros pwre er-garriaar em uma sociedade auonymaeob a denominação de e Engenho Nacional »,

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braztl, attcndendo ao quo roquereram Hcrrn Stoltz & Comp., Castro, Silva
& Campo e Alvares Poller-y & Ccmp., decreta:
At'tigo uuico. E' concedida autorização a Herm Stoltz & Cornp ,;
castro, Silva & Comp. c Alvares Pollery & Campo para organizarem
uma sociedade anonyma sob a denominação de « Engenho Nacio..
nalsde accõrdo com os estatutos que apresentaram e ficando a
mesma companhia obrigada ao cumprimento das formalidades
cxígídas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, S de agosto de 1967, 19' da Republica.
AFFOXSO AUGUSTO MOREiRA PENNA.

J.11ig'uel Calmon du Tin e Almeida.

Esrtatuntos da Sociedade ,e-1.:..nou'J'J"lua«Engenh,o
Nacion.al»
SÉDE, Fnd E CAPiTAL DA SOCIEDADE.

ACÇÕES E ACCIONíSTAS

Art. 1.0 A SOCiedade anonyma « Engenho Nacional », com séde
na cidade do Rio do Janeiro, tem por fim beneficiar arroz e outros
cereaes , Sua duração é de 10 annos,

ACTOS DO FODEI( EXECUTIVO

1-517

Art. 2.° 9 capital social é de 500:000$, dividido em 2300 aoções
do valor nominal de 200$ cada uma, nominativas o índlvísivels em
relação á sociedade,
.
Art. 3.° As chamad l8 de capital íur-se-hão a juizo da dírectoria, com antecedencía de 30 dias.
'
Pd.rJ..gr,l.pho unlco , O accionísta que não realizar o pagamento
de qualquer chamada até o ultima dia UO prazo âxado ;ujeltar~

se-h:1 és commínações tegacs.

Art. 4.° A transferencia de acções será feita por termo, no
da sede da socíe.Iade, onde havera os livros exigidos par

escrjptOl~io

lei.

Paragrapho uníco. As aeções só poder-ão ser transferidas depois de realizados 20 o do capital nominal.
DIRECrORIA E FíSCALIZAÇÃO

Art. 5.° A socíodade será administrada por uma dlrector-la composta de tros membros, eleitos pala asscmbléa geral, pai' m:liot'üt
relatlva de votos c pelo prazo de tros annos.
§ 1. o Os dírectores elegerão de entre si um presidente, um se~
cretarlo e um thesonreíro, e regularão o modo pro,tico do serviço,
ouvindo conselho fiscal, quando julgarem convententc.
§ 2.° Os dírectores podem ser reeleitos.
§ 3.l) A caução legal de cada director é fixada em 50 aeeões.
§ 4.° No impedimento ou ausenc!a por mais de tres mezes, renuncia ou fJ.l,llecimento de qua l-juer- dos dircctores, os outros convidarão, ouvido O conselho fiscal, um acclonísta para exercer o
logar vago, até que cesso o impedimento, ou que a assernbléa
geral, em sua primeira. reunião ordínaría, proceda á eleição para.
o preenchimento definitivo da vala. A' ausencta em servíço da.
'sociedade não é applícavel o disposto neste paragrapho.
Art. 6. 0 Compete á directcria dirigir, gerir e admintstr.u- cs
negocias da sociedade .8 assumir respousabilldade em nome desta,
nos termos da lei e nos Ihnítes compatlvels com o seu mandato.
§ 1.° O presidente da dírectiría presldirã os trabalhos desta e
representara a sociedade para. com terceiros e em julzo nas acções
por ella O contra elb intentada'}. O secretario. incumbido par-ticularmente da escrípturação e da correspnndenela da sociedade,
preparará uma e outra, com os auxiliares que para isso fJrem
nomeados pela directorla ,
§ 2.° A nomeação, suspensão e demissão dos empregados, a
celebração de coutractos, a constituição de procuradores, delegados,
otc., serão deltberadas pelos directores de cornmum accordo, ou
pela. sua maioria, e o J rcspecnvoe actos assignados pelo presidente
da dírectorla e expedidos pelo secretario.
§ 3.° Os dírcctorcs 831'í.\,:) remunerados com 200$000 (duzentos
mil réis) mensaes cada um.
AI'!;. 7.° A assembléa geral elegerá todos os fins de anno, de
entre os acclonistas, um conselno fiscal, composto do tres membros.
effectí vos c tres supplentes, sendo pemutürts, a ree'elcão,

°

1518

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

§ 1.° compete aos flsraes, além das attrlbuições legues, dar
1/o.1'8ce1' sobre, Lu10 q~~e for objecto de consulta ~da dírectoria.
§ 2.° Os fJSC,tOS nao perocberão remuneraçao alguma.
ASSE1'lBLÉiI. GERAL

Art. 8," A ass irnbléa geral compor-se-ha de acoíonlstas, em
numero legal, cujas acções se achar-am devidamente insorlptas
pelo menos 30 dias antes da data. em que se vcriflcar 11 reunião.
§ 1.0 Os accíonístas poIern se fazer representar por IH' icuradores accíonistas, comtaoto que estes não sejam dírcct.u-os ou
üscacs.
§ 2.0) Cacla. grupo de 10 acçõcs dará direito a um voto.
§ 3,° 0$ aceionistas possuidores de menos de 10 tteç::3::;s podem
assistir ás assembléas geraes e tornar parte nas dlscussõcs mas não
toem voto.
§ 4.o O presidente e cs secretai-íos da. assernbléa geral serão
acclamados pelos acoíonlstas por occasiào de sua ínstauação .
. Art. 0.° A assembléa g eral ordínaría reunír-so-na até 31 de
janeiro de cada anuo, sendo a sua convocaçío feita pela dircctorta
com antecedencía de 15 (lias.
Art. 10. Haverá tantas reuniões de assembléa gorai extraordí1111'Lt quantas forem julgadas necessartas pela dírcctoría c conselho
fiscal ou requeridas por accíonístas qUG representem pelo menos
uma quarta. part3 (1:> capital social.
Paragraphc uníco. A 00;1vo:-:aç10 da assembléa geral cxtraordínar-ía será sempre motí vaia c feita com antecedencía ele, pelo
menos, cinco dias.
Art. 11. São attrlbutções da assembléu geral:
ro, eleger a dírectoria e conselho flscal;
2°, deliberar acerca do ralatorio e cantas apresaitados pela
direotot-la, com parecer do conselho fiscal;
3°, resolver sobre 01S0,::; omissos ou ímprevístos nestes estatutos, respeitadas as prescrípções legues ;
40, reformar os estatutos, sendo neste caso 11oc83sa.1'10 que, no
acto da convoeaeão, se declare expressamente que díso se occuparã

a assemblea.

LUCROS, FUNDOS DE RESERYA E DE DEl'EIUORAÇXO E DrVIDENDJS

Al't. 12. No fim de cada anno, vencível a 31 de dezembro, serão,
por meio de balanço, verificados 03 resultados das operações da.
sociedade, e dos lucros liquidas, si os houver, se tirarão nunca
menos de 5 % papa o fundo de reserva, destinado a fazer faca ás
perdas do capital, e também nunca menos de 5 % para, o fundo de
deterioração, destinado aos concertos e reparos Importantes dos
machínísnos e material da sociedade, O primeiro anno soalal terminará a 3i de dezembro de 1908.
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Pa1'agrapho único. As ded ueções a quo se refere este artlgo
c03sarão desde que os deus fundes attínjam a somma cada um de
20 % do capital.
Art. 13. O:> lucros Iiquldos, feltas as deducções acima mcneíonadas, serão dístríbuídos annunlmante aos uccíoaístas, a tltu1J de
dividendo.
parngrupho unlco. 03 dividendos não reclamados no flrn de
cinco nnnos, serão considerados renunciados em favor d~ sociedade.
Rio de Janeiro, 19 de julho de 1907.- He-m, Stoltz & Comp.Castro, Silva & Ccmp , - All1arcs Pollery & Gomp.- Attredo Buchs
befslh.-k!anoel Pinto de Oliveira e Silva.-Migttel A. Ltt,:; .-1lem.
StoUz.-Urbano Santos da Oost"(t Anrt~jo.-' Bernardino Dias Alvares
Po!lery.-Domingos Pinho.-Josd Antonio de Jlfa:tos.

DECRETO N. ÚS99 -

DE

8

DE AGOSTO fiE

1907

A}Jl.'e ao Minie terio da Mar-inha o credito de 10;000$ pura SOl'
a pp lícado às dospeaas com a acqute ição de uma lancha mcvída
a gas olina para o ser-viço da Capitania do Porto de Sant'os.

O Presidente da Rapublle i dos Estados Unidos do Brazf l, usa-ido
da autorização contida no n , 5 do art. 19 da leí n. 1017, de 30
de dezembro de 1906, quo fixa a despeza geral da República no
corrente exerclcío:
Resolvo abril' ao Mlntsterlo da, Marluha o credito de IO:OOO,~
para acquísíção de uma lancha movida a gazolinapara o serviço
da Capitania do Porto de santos, despezas com o sou custeio
e pessoal.
Rio de Janeiro, 8 de agostode 19J7, 19° da Ropubllca ,
AFFONSO AUGUSTO

j\fOREIRA PENNA.

Aleasaruirino Faria de Alencar,

DECRETO N.

6600 -

DE 8 DE

AGOSTO DE

1907

Abre ao Minlsterdo da Marinha o credito de 10:000$ para ser
app ll cado às de speaas com a acqui s iç ão de uma lancha
movida a ga s ol i na para o serviço da Capitania do Porto da
Par-a hyb a do Norte.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brnxil,
usando da autorlaaçãocontída no n. 7 do art. 19 da lei n. 1617,
de 30 de dezembro de 1900, que fixa a despeza geral da República
no corrente exerciclo, resolve abrir ao Mlnlsterio da Marínhno
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credito de 10:000$ para a acquisição de uma lancha movida a
gazclina para o serviço da Capitania do Porto da Pat'ahyba do
Norte e despezas com .o seu custeio.
Rio de Janeiro, 8 de agosto de 1907, lO' da Republica ,"
AFFO:\SO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Alesxcruirino Fmo.iJ.. de

A~encar.

DECRETO N. MOI - DE O DE AGOSTO DE 1007
Abr-e ao Mlnls t er lo da Justiça e Nego ci os In tc r i or ea o credito
es p ec la.l de 70;000$, papel, para <'5 despeaas com a repxeeentação do Br az il no XIV Congresso Internacional de Hyg ienc c Demogr-a ph ic , a r cunir-s e em Berlim.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização concedida pelo Decreta Leglslat.ivo n. 1681,
desta data, resolve 11b1'i1' ao Mlnisterio da Justiça c Negocíos
Interiores o credito especial de 70:000$,), papel, para occorrer ás
despczas com ti. representação do Brazil no XIV Congresso Internacional de Hygíene e Demographía, a reunir-se de 23 a 2J de setembro proxímo, em Berlim; sendo: 30:000$ para ajudas de custo
aos membros da commissão nomeada pelo Governo para representar o Brazil e 40:000$ para diversas despezas com o material
para a exposição de hygtene, annexa ao referido Congresso.
Rio de Janeiro, Ode agosto de 1007, 190 da Republlca.
AFFONSO AUGVSTO r.'lOREIRA PENNA.

Augttsto Tavm'es de Lyra.

DECRETO N. 0602 -

DE 10 DE AGOSTO DE 1007

Abre ao Minis te rlo das Relações Exteriores o credito de 80:000$.
ouro, supplementar- a verba 'í» do art. 16 da lei n. HH7, de
30 de dezembro de 1906.

o Presidente da Republica dos Estados Unldos do Braztl,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo n, 1683,
desta data., decreta:
Ar&igo untoo.. Fica aberto ao Minlstcrío elasRelações Exteriores
o credito de 80:000$, ouro, supplementar á verba 7(1. do [Ll't. 16, da
lei n , 1617, de 30 de dezembro de 1906, para occorror a despezas

acres .DO PODi-:n J\XEGUnYO
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com a representação do BrazH n03 congressos ínter-aacíouaos que
se rounirem no corrente exez-cfcto ,
Rio do Janeiro, 10 de agosto de 1907, 190 à1 Republica.
A1"1<'0:\80 AUGUSTO MOIU'::RA PENNA.

Rio-Branco,
DECRETO N. 0603 -

DE

12 DE

AGOSTO DE

1907

Abre ao Minie ter io da Fazenda o c rcdi to espeol al de 50;000SOOO
para as despeaa e com a i ns pc cç ão e Ileca li s a ç ão da e re par-Hções arrecadadoras,

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do nl'ttzil,
usando da. autorização contida no decreto Icgislativo n , 1683dcsl,a

data:

ilve abril' ao Mínister-io da Fazon(:a o credito especial -de
00001'1'01' às dospozas oom os funcclouartos e OJm~
missões designadas para ínspecclonar c (JScaliZ~l' as rcparüções
arrecado,cloras.
Rio do Janeiro, 12 de agosto de 19J7, 19'-l da, Ropublíca.
Re~

50:000$000 para

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENXA.

David Campista.

DECRETO N. 6604 -

DE

16

DE AGOSTO DE

1007

Crêa ma' suma hr-lgad a de ínranüar-ia de Guardae N acionacs na comarca
da Capital do Estado do Para.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para
execução do. decreto n . 431, de 1,1 de dezembro de 1896, decreta:
Artigo unlco , Fica, orcada na Guarda Nacional da comarca da
Capital do Estudo do Pará mais uma brigada de inütntaria·, com a
designação. do 81",_ composta de tres batalhões do servlço acüvo
TIS. 2,11, 242 e '243 'o um do da reserva sob o n , 81-, os quaes se
organízarão com os guardas qualificados nos distr[ctos da referida
comarca: revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1907, I()O 'da Republlca,
AFF0NSO AUGUSTO MOREIRA PE::-fNA.

Augusto .Taoaree de Lyra.
Executtvc - 1907
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DECRETO N. 6505 -

DE

EXECUTIVO

16 DE

AGOSTO DE

1007

Abre ao Miuis ter lc da Justiça e Negocias Interiores o credito ex ..
tr ao rdtnar ío de 199:080$, papel, para a terminação das obras
do q~ar te! cen t r af do Corpo de Bombeiros.

O Presidente da.República dos Estados Uuidos do Braz.il, usando
da autorização concedida pelo decreto legislativo n , 1690, desta
data, resolve abrir ao Ministério da Justiça e Negocias Interioros o
credito crtraordtnarto de 199:030$, p.tpel, para a terminação das
obras do qu a-tcl central do Corpo de Bombeiros.
Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1907,19° da Republica.
AFFi):'\SO AUGUSTO "MOREIRA PENNA.

Al.'g'l.{st-o Tavares de Lyra.
DECRETO N. 6606 -

DE

16m,

AGOSTO DE

1967

Ahre ao Minis tor io da Induatr ia , Viação e Obras Publ icas o cr edito ex trao rd.inar lo de 1.'500:000$ para occorr e.r a des pez aa
da Estrada de Ferro Central do Bras il e regularização das
respectivas contas,

o Presidente da Republica dos Est.ldos Unidos do Brazrl, usando
da. autorização (lUO lhe confere o decreto legislativo n . 169,1, desta,
data, decreta. :
Artigo unico , Fica aberto ao Mintsterío da. Industrla, Viação e
Obras Publicas o credrtovextcaordínarto de 1.::'00:000$ para OCCOl'w
ror a despezas da Estrada de Ferro Central do Brazil
regularização das respectivas contas.
Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1967, 19' da Republíca ,

e

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

JJiigw;Z Oalmon dtt Piw e Almeida.
DECRETO N. 6607 -

DE

16

DE AGOSTO DE

1907

Concede autorização a JJfichaelsen, lV'i'ight anel Oompa-ny, limileil
para íunccí onar na Bepubli ca ,

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Br'7.il, attendendo ao que requereu a Michaelsenl vV1'ight Mld Company, lirnited ,
devidamente representada, decreta:
AI'tigo uníco. E' concedida autorização á Michaelsen, W?'ight
and Company, Umited para tunccíonar na Republíea com os estatutos

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

1523

que apresentou) ITI:e~iante as clausulas que a este acompanham,
assignadas »elo Ministro de Estado da Industrta, Viação e obras
publicas e!lCando a .n~esma companhia _obrigada ao cumprlmento
das rormalídades exlgldas pela Iegíslação em vigor,
Rio de Janeiro, i6 de agosto de i907, 19' da Republica.
AFFOXSO AUGUSTO MOREIRA PErU"A.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.
Clausulas que acompanham o decreto n. 6607, desta data
I
A 1l1ichaelsen, Wright anti Company, iimiteâ é obrigada a tel'

um representante no Brazí! com plenos e Illtrnltados poderes para
trai;al' e definitivamente resolver as questões que se suscírarem
quer com o Governo. quer com parttcutarcs, podendo ser dernandado e receber citaçã.o inicial pela companhia.
II

Todos os aetos quo praticar no Brazil ficarão snjeitos untcamente ás respectivas leis e regulamentos e <.t jurlsdicção de seus
tl'ibunae.s judíctartos ou administrativos, sem que, em tempo algum, possa a referida companhia. reclamar qualquer oxcepção fundada em seus estatutos, cujas disposições não poderão servi!' de
base para qualquer reclamação concernente â execução das obras
ou serviços a que elles se referem.
III
Fica depeudente de autorização do Governo qualquer alteração
que a companhia. tenha, de fazer nos respectivos estatutos. Eel'·lhe-ha
-cassada a autorização para runccionar na. Rerublica. si infringi!'
esta clausula.
IV

Fica entendido que a autorização é dada sem prejuizo do prín.eiplo de achar-se a companhia sujeita. ás disposições do direito na
cional que regem as sociedades anonyrnas.
.
V

A infI'acção do qualquer das clausulas para a qual não o.,tojo.

commlnada pena ospeoial será punida com a multa ele 1:000$ a.
5:000$ 0, no caso de reiuci:lolleia, pela. cassação da autorlzaçâo'
concedida pelo deereto em virtude do qual baixam as presentes
clausulas.
Rio ds Janeiro, 16 de agosto de HJ07 .-llIiguel Calmon du Pin e
Almeida.

ÂG'ros
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Eu, abaixo asslgnado, Hera.tio Arthur Erith do Pínna, tabellião
publico da cidade de Londres, por nomeação real, devidamente
juramentado e em exercioio:
Certifico que os documentos em Iingua portugueza, aqui annexos
e marcados respectivamente com as Iettras A e B, são traducções
fieis e conformes ela certidão dJ incorporação em inglez, marcada
A e do oxemplzn- official iam bem em ínglez e marcado B, da eseriptuca social c dos estatutos da sociedade anonyma designada
]üchaelsen, "'il1l'ight C/nd Compa'flY, Umited, achando-sa estes dous dOR
aumentos em Inglez aqui igualmente annexos. E certifico mais
que os re.cridos documentos em íuglez, estando respectivamente
authentícados com a assignatura que reconheço verdadeira, do
Sr. ,Valter Wa.lker , ajudaute do archivísta de socíerlades anc,
nymas da Inglaterra possuem, na fôrma das leis ínglezas, todos os
caracterlsticos p.lra poderem r,,'tzer fé de sons respectivos conteüdos. E em 'virtude do exposto, os cttados csemplar offlcial, cerMelão, t~f:signatu).'a. e traduccões são todos dignos de toda fé e oredito, tanto judicial como extra-judicialmente.
Em testemunhe do quo, para fazer constar onde convier e pai-a
todos 08 erroüos lsgacs, :P[1,SSO o presente que asslgno e sellc em
Londres, aos trcs dias do rnez de julho de 1901.-,-Em testemunho ela
verdade. -lI. A, E, de Pinna, tabellião publico.
. .Reconhc'Q) verdadeira a assísnatura retro de H. A. E. do
pinna, tabollião publico desta Capihl e, para constar' onde convier;
a pedido do mesmo, passei a presente, quo asslgnei e fiz sellar
corno sello das armas cesto Consulado da República dos Estados
Unidos do Bra. zil em Londres, aos 5 de julho da 1907.-0 encarre(lado do consulado, Lui'J Attg~!sto da Costa, více-consut.
.... Reconhece verdadeira a firma acima do cidadão Luiz Augusto
da Costa, vícc-eonsul dl República d03 Estados Unidos do Braz il,
em Londres.
Alfandoga de Si1nt:>::;t, 3 ele agosto de 1901.-0 Inspectot', Jo(vjuim
Ferwtrules dCI Silva.

TRADUOÇÃO
Leis de 1862 a 1900 sobra companhias
CO;,\lPA;.;'IlIA D:G RESPO;;-;:SABILIDA,DE

LDÜTADA POR ACÇÕES

Mi--chaelsen , "V\Trigh:t and Company, li::ruited
ESüRíPTURA 'SOCIAL E ESTATUTOS

Incorporado. no dia' 22 de junho do 1907

A
CERTIFICADO DE INOORPORAÇÃO DE UMA CO:MPANU'A

(Sello)

(5eIlo)

.Pela presente, certifico que a Companhia de responsabilidade
limitada denominada Michaels8H, iYt'ight anel Com.pan!J, limi!ed,.
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foi incorporada como uma companhia anonyma, do accôrdo com
as leis de 1862 a 1900 concernentes ás companhias, a0322 dlas
do mez do junho de 1907.
Ou.torgada e assignada por mim em Londres, aos 2 dias de
[ulhc de 1907.-W. lYa?ker, ajudante do archivistn, de c nnpanhías anonymas.

ESCRIPl'URA SOOIAL DE« MICEAELSEN, íVRIGHT AND COMPANY, LI:lfITED

s-

1. O nome da companhia é J.1:Iícl-taelsen, l1Tright anel Companv,
Umited.
2. O e scriptor'Io da sede social será sito na Inglaterra.
3. São os objectos para os quaes se estabelece ai companhia:
o) fazer no Reino Unido, na Republlca do Brazil e em qual"
quer outro pais, os negocias de negociantes de café, exportadores
e importadores e ccmrnerciantes de café, assucar. caeao, chá,
trigo, cereaes, fructas e productos agrícolas, e generos em rama
e manuíacturados de todas as especíes, prcpríetaríos do navios,
agentes de embarques, recoven-oa t2rl'2S I,r c:s ou aquaticos, trapiche,il'of!, mercadores por atacado, agentes de expedições, e
agentes de seguros contra perda ou darnno a mercadorias, paI'
sinistro ou de outro modo, moleiros, falJl'icantes de cU'l'O.'1, fazen ..
deiros, críadorcs de gados, plantadores, míneíros, dra.gadores, propnetaríos de carvoeira') e ruínas de ferro, negociantes de madeiras,
proprietal'ios de pedreiras, fabricantes de tijolos, archítectcs, empreiteiros, corrotci-ai, factores, fabricantêls do cervejas, preparadores de malta, dísüüadores, rabrícantes o negociantes de vinhos
ri esptritos, estalajadeiros, vendedores de tabacos, propríctai'Ics
do hôteis, legistas, restauradores, typograpbos, propríetarlos de
papelarias, negociantes de gelo, fabricante o negociantes de aguas
gasosas e míneraes e outras bebidas, engart-afalorea, tanoetros,
olen'os, agentes de commíssõos e negociantes em geral; e comprar,
vender e nO$ocia1' (tanto a grosso e a varejo), em todas as classes
de oommodídades, substancias e producto«, em quo possa a companhia negociar convenientemente em connoxão com quaesquer
dos seus objectos ;
b) cultivar e preparai' terrenos c propríedades e desenvolver
os seus recursos mediante drenagem, roças, cercas, plantações,
pastos, fazendas, ediflcíos. ou melhoramentos dos mesmos ,
c) comprar ou de outro modo adquirir c requerer quaesquer
patentes, direitos de privtlegíos, licenças e causas semelhantes que
confiram direito exclusivo, ou não exclusivo, ou limitado, ao
uso ou qualquer segredo ou outras informações re;ativas a qualquer invenção util para qualquer dos objectos da companhia, ou
calculados a, directa ou índíreetaniente, dar beneficio á companhia;
e usal-os, deseuvolvel-os, conceder Jlcenças, ou de outra fól'ma tirar,
vantagem dos mesmos;
d) comprar ou de outro modo adqun-lr e emprehcndor todos
ou qualquer parte dos negocíos, bens e responsabllidades d ; qualquer pessoa ou companhia, que fizer qualquer negocio que a co~~

15?6

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

panhil1 estiver autor-izada a Iazer, ou que possuir 1)008 convenientes para. os proposítos da companhia; e como consideração
dos mesmos fazer o seu pagamento em dinheiro, ou emítth- acções,
obr-lgações ou valores da companhia;
e) consn-ulr, erigir, manter e melhorar ou auxiliar e contribuir para a consh-ucção, crecção, manutenção e melhoramento de
Ioas, arrnazons. f-tbricas, escrlptor-ios, estradas de ferro, trítbos
urbanos. carnính;s, vias aquations, obras bydraultcns, poços, trapiches; edíflcíos publicas ou partícuíarea, parques, telegrapnos,
ofücínas de electricjdade, íabrlcas de gaa, machluae, cer-vejeiras,
fabricas de malta, hotéis, rampas, docas, depositas e outras obras,
appo.relhos e conventencls.s que pareçam dlrecta ou índircctamente conducentes J, quacsquer dos objectos da companhia;
(J"vcnde.l', melhorar, admírusa-ar. descnvolver-, permutar, arrendar, hyposbecar, exonerar, dispor, tirar proveito ou ele outro
modo negociar com todos ou qualquer parte dos.bens e direitos
da compauhio., .

g) nego-Iar empr-éstimos, e s-r agentes IIU,ra, o ernprestímo,
pagamento, tr.msmtssão, cohrança c emprego de dinheiro, e papa
â admtnlstração de bens na Republica Brazüen-a e em qualquer
outro paíz, obter e fornecer Infor-mações exactas com reterencía
(1,OS distrlctos agrícolas, mineiros e outros da Republíca do Brazt],
e de qualquer outro paiz, e obrar- como agentes entre os propríet1rios de bens ou direitos e os capitalistas, e negociar a. venda de
bens o fazer 0;11 geral os negócios de casas commissarias;
h) empregar c pagar a peritos agentes e outras pessoas, socíedades, compauhias ou corporações, c organtz ir, equipar, despachar c-pedicõea para prospectar. explorar, apresentar relatorios, vístorlar, tuaba.lhar- e desenvolver terrenos, fazendas, dlstríctos, te1'l'itorios e ímmobítíat'ios, sejam ou não de propríedade- da companhia, c ecloniza z o auxiliar ,a colonízação dos
ll1CJDlOS terrenos,
fazendas, districtos, territorios e ímmobíItai'los, evpromovor a emigração ou ímmtgração para tal nm,
e fazer adamtnmentos, e pq,gar ou contribuir para 03 gastos,
conceder lotes livres, c de qualquer outro modo au dllar a
quaesquer pcscoas ou companhia que projectarom, adquir-lrem, se estabeleceren ou cultivarem, edificarem, explorarem
mínas, Ou de qualqueroutra forma, desenvolverem os mencicnados
terrenos, fazendas, distríctos, torrttonos e írnmobilía.ríos ou que
desejarem fazer isso; e effectuur tudo o n111i8 que pudor promover
o desenvolvimento do dístelcto om que se fizeram ou se tencionar
fazer quaesquer dos negocíos ou operações da companhia ;
i) estabeleon-, ou promover, ou associar-se ou auxiliar o estabelecimento, ou organização d) qualquer outra companhia, cujos
objcetos comprehendercm a acquislçào e 11 posse da, totalidade ou
de qualquer parte do actívo e passívor ou que de qualquer modo
pos iam dírecta ou íudirecta mente e.dean t.:"tl' os objectos ou interesses:
da companhía, e adquirir o possuir acções, títulos ou valores, e
garantil' o pagamento de quaesquer valores emítudos, ou quaes-

quer obrigações de qualquer de taes companhias ;
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.i) celebrar sociedade para. qualquer combinação de capital
unido, ou quaesquer ajustes para partilha de lucros, fusão de
intcl'GsS?S, especulação cornmerotal, ou cooperação, ou u,aencia de
qualquer companhia, firma ou pessoa (rue faça, ou se dedique, ou
se 'proponha fazer ou dedicar-se a qualquer negocio ou operação
dentro dos objectos da companhia, ou qualquer negocio ou operação
capaz de fazer-se de mo ío a aproveitar' a companhia direeta ou
indíl'ectamente, e comprar, assígnar ou de outra fôrma adquirir e
possuir acções, titulas ou valores de toda e qualquer companhia, e
subsidiar ou de outra maneira auxiliar tal companhia; firma ou
pessoa;
k) vender, arrendar ou dispor da empreza da companhia ou
de .qualquer parte da mesma, pelas considerações que entender a
companhia, e em especial pelas acções, de';entures, valores hypotheoaríos ou titulos de qualquer outra cornpantna quo tenha objectos
no todo ou em p:1rte semelhantes ao desta companhía ;
1) tornar emprestado ou Ievautm- dinheiro para 03 fins dos
negocias da companhia, hypothecar e onerar a emproza e a
totalidade ou qualquer parte dos bens rnobiiíarios e mmobil.ar-íos,
presentes e futuros,.e todo ou qualquer capitn.l da companhia não
cobrado em qualquer época, emittir deberüur.'s, otn-ijaçõcs hypothec rrlas, e valores hypcthecaríos, p!tgi1 veís i10 portador ou de
outra modo, e sejam permanentes OH amortlzavcís ou reembolsaveis, e sacar, acceítar. endossar, descontar, asslguar e emittír
letras do camblo, escríptos de dívída, debentures, conhecímcntos de
embarque e outros ínstrumento s ou valores commercíaes ou·
transferíveis;
m) empregar dinheiro a juros solrre a garantia de terrenos de
qualquer feudo, edlücíos, matertacs agrícolas, acções, títulos,
valores, mercadorias e quaesquer outros bens, onde quer que
sejam situados, e em geral emprestar c adeantar dinheiro a
quaesquer f'reguezes d~l, companhia, sem g,lfa,ntia ou mediante as
garantias, nos termos e em quaosq uer condições q ue parecerem
couvenientes ;
71) em geral comprar, tornar de arrendamento ou de permuta, alugar ou de outro modo adquirir quaesquer bens mobiliarios ou írnmobiliarlos, e quaesquer servidões, direitos ou privilegíos que t~ companhia considerar ncc-ssar!os ou convenientes para
os fins socíaes, e construir, manter e a~teI'ar quaesquer edlflcíos ou
obras, nceossarlas Ou convenientes para os propositcs da. companhia.
o) distribuir entre os accíontstas em especíe quaesquer bens
eociaes, ou qualquer pr o.lucto da venda ou disposição de quaesquer
bens da companhia, e seja como divídeudo ou rH1 devolução de
qualquer canítal ou de outro modo; e para este fim dísnnguh; e
separar o capital dos lucros; mas de íorma que não se faça dlstríbúíção alguma que Importar na reducção do capital, excepto com
a sancção (se alguma houver), que a esse tempo seja em direito
exigid,\',
'
p) pagar as custas, despezas e gastos preliminares e íncídentaes 11, organização, estabelecimento e registo da companhia, e
o

í
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remunerar a quaesquer pessoas, por serviços prestados ou a prestar em obtec ou auciliar a obteução de pessoas para acciontstas da
companhia, ou em collocar ou auxiliar a onllocaoão, ou subscrlpção de quaesquer acções, debeutures, valores bypothecartos 0'-1
outros titulas da companhia, ou para ou na organização, ou promoção da companhia, ou na admínlstração dos seus negocio s ;
q) fazer com que a companhia seja registrada. íneorporada,
domiciliada Ou de outro modo devidamente constituída" sendo necessaria ou conveniente, de accôrdo com as leis ela Republica do
Brazil, ou de qualquer pata estrangeiro;
1') celebrar quaesquer ajustes com quaesquor governos ou
autoridades, supremas, muntcípaes, regíonae r ou outras, que pareçam couduccntcs aos objectos da companhia ou a quaesquer
delles ; e obter de qualquer de taos governos ou autoridades quaesquer direitos, privilegias e concessões que a companhia houver por
bem conseguir; e executar, exercer e cumprir com quaesquer de
taes ajustes, direitos, privlleglos e concessões ;
s) estabelecer e contribuir. ou au dlinr o estabelecimento e
manutenção de associações, institutos, fundos, curadorias o couventonctas. calculadas a ser de beneftc!o a quaesquor dos empregados.
ou antigos empregados da companhia, ou do quaesquer dGS dependentes ou parentes ele quaesquer de t:lü3 pOS.s01S; o conceder a
quaesq uer de hGS pessoas, dependentes ou parentes pensões, c abonos, ú falei' pagamentos para seus respecttvos seguros, c em geral
subscrever ou garantir dmheíros p_l,rá fim carldoso s ou boneücos,
ou p.u-a qualquer exposição, ou para qualquer objecto publico
geral ou util ;
t) f2(,zcr todas ou quaesqucr das causas expostas em qualquer
parte do mundo e seja como chefes, agentes, oontractautes, ftdeicommissartos ou de outro modo ; o por íntermedíc de curadores,
agentes, ou de outra jórma, e quer de per si, quer em uuiâo a
outa-as pessoas;
'1.1) fazer tolas as cousas quo forem íncídcntaes ou conducentes li obtenção dos objcctos acima, Ou ele quaesquer delles,
sendo o espuito desta, qU3 os varias objectos especínltzados em.
cada um dos paragraphos desta ülausuh, si não houver nelle dtsposição em contrario, sejam considerados como objeetos índcpendentes, o não sejam de modo algum limitados, nem rcsn-mgtdos
mediante referencia ou aIlegaç Io das deserípções dos outros ob.~e
ctos mencionados em tal paragrapho, nem dos termos de qual~
quer outro paragrapuo, nem do nome ela companhia; e fica
aqui declarado quo a expressão Companhia nesta clausula,
quando não applícada a esta companhia, considerar-se-ha como
comprehen Iendo qualquer sociedade cu outra entidade moral, seja
incorporada ou não incorporada, quer domiciliada no Reino
Unido quer em outro paíz, e ou existente, ou estabelecida no
futuro.
4. E' limitada a responsabllidade dos accíonístas.
5. O capihl da comcanhia da Z 100.000, dividido em 100.000
acções d-; €o 1 cada um~, po len.lo-se augrnental-o, e podendo-se
tambem dividir as acções do capital existente em qualquer epcca
é
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em diiferentes classes, e dar a. quaequer das respectivas acções
quaesquer direitos, privilegias ou ccndtções, preferidos, dtfferIdos,
qualificados ou especíaes ; e na subdivisão de uma acção r0partir
o direito de parttclpav nos dividendos, bnntflcaeões ou ~ctivo excedente, ou o díreíéo de votar com respeito ás acções assim
subdivididas.
.
, !'fós, as varlas pessoas, cujos nomes e endereços vão aqui subSCl'lpGOS, desejamos consríruír-nos uma comnanhía de conformidade
com esta, escriptura social, e re3pectivamênte contractamos assígnar o numero de aecões do capital social que se vê ao lado dos
noSSOS nomes respectivos.
Nomes, endereços e qualidades dos asslgnantes

Numero de
aoç ões to~
madas por
cada asslgnanto

Max Micha,elseTl, negociante, Mincing Laue-House, 59
Eastcheap E. C. Londres.........................
20.0JO
Edgar Loon símon, negociante, Mincing Lane-House, 59
Easteheap E. C. Londres.........................
1.500
Geol~ge John Stan~e, negociante, Mínclng Lane-House,
09 Eastcheap E. C. Londres......................
2.000
Herbert Thomas Gregory, caixeiro commercíaj, Mincing Laue-House, 59 Eastcheap E. C. Londres .....•
João Prancisco Wríght, negociante, Santos, Brazil (por
seu agente Max Michae1sen).......................
20.000
Willtam ramos Hawks, solicitador, The Priory, Buckingham Road, S. Woodford, EsSGx ...............•..
Martin Willia:n Sta1'ling, catxeíro de solicitador, 42
Hastings Straet W. C. Londres
..
Frederíck Charles Vernon, contador, 16 Grcat Winchester StreBt E. C.........................•.........
Em data de hoje 22 de junho de 1907.
'í'e stemunha das assígnaturas supl'a.-Gilbert E. Sasnvei, solicitador. 16 Great Wincllester Streêt E. C. Londres.
E' cópia conformo. - 1V. 1oValher, ajudante do archlvísta de
socícdadé: anonymas.

(Estampilha. )
LEIS DE 1862 A 1900 SOBRE COMPANHIAS

Companhia de responsabilidade limitada por acqões

Estatuto@ de « ~.:n:ichaelsent "Wrigb.t anel
COJl.npany ~ lhnited

»

TABELLA A

I. _Não serão applícaveís á companhia os regulamentos contidos
na tabella A do primeiro appenso á lei de i862 sobre companhias,
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com 11e:: modiftcações mandadas fazer por ordem do conselho commerctaí de data do dia 30 de julho de 1900.
!i\TERPRETAÇXO

2. Nos presentes estatutos as palavras escríptas na primeira'
columna do quadro aeguiute terão os significados aos lados
respectivos deltas na sua segunda columna, si nada houver ínconsístente com o assumpto ou contexto.

Pala vr as

Slgni âc açõcs

A Companhla .•..•..•• Michaelsen, Wright and Company Limlted,

As Leis" ......•.....• As leis de 1862 a 1900 sobre companhias e

qualquer outra lei vigente em qualquer

época com relação a sociedades anonymas
e affectando a, companhia.

A presente eseríptura. Estes estatutos ou outro, regulamentos
da companhia vigentes de tempos em
O escrtptorío

tempos.
O escríptorio tnscrioto da sédo socíal.

Deliberação especial , .• O sentido que lhe dá a secção 51 da lei de
1862 sobro companhias.
Deliberação extraordí- Osentido que lhe d,t a secção 1.20 da lei de
naría.
1852 sobro companhias.
Os dírectores
Os dtrectorca da companhia em exercícto
em qualquer época.
Se110, .••• , .••.•••• ,.,' O se110 privativo da companhia.
Mez
, •.. ' •.• , •.. , .. ' ~'1cz civil.
Anno
'
O.exercícío de 1 do janeiro até 31 de dezembro, ínclusivamente.
Por escrípto ..... , ... , Escrrpto, impresso, escr-íptnra dactylogra...
phica, ou Iithographado, ou em parte por
uma fôrma o em parte por outra.
Registro ... ,., •....... O registro dos aecíonístaa do. companhia.

E as expressões que só slguiflcar-em 0, numero singular comprehend.erão o numero plural, e vice-versa,'

g as palavras quesó significarem o genero masculino com..
prehcnderão o genero femtníno, o os vocábulos que expressarem
pessoas lnclulrão corporacões.
3. Sujeito ao quo dito flca quaesquer palavras definidas nas
lels terão, nada havendo com isso inconsistente no assumpto ou
contexto, os mesmos significados na presente escriptura ,

ACTOS
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4, Os negocias soclaes poderão ser encetados depois
da incorporaqào da, companhia" como o entenderem os dírectores,
não obstante que Só se tenha a'sslguado em parte o sou capital
nominal.
5-, Qualquer ramo ou ospocíe de negocio quo puder emprejiender a companhia em virtude da esci-Iptnrn social, ou da presente escrrptura expressa ou Impllcltarnente, poderá ser ernprehendido pelos dlrectores em qualquer época ou épocas quo entenderem elles e também poderão estes couser val-os em suspenso, quer
tenham sido cffecüvamente começados quer não tal ramo 011 especíe de negocio, por todo o tempo quo 03 dírectores entenderem
conveniente não começar ou continuar tal ramo ou esoecíe de
negocio,
...
6. Nenhuma parte elos fundos socíaes será empregada pelos
díreetores ou companhia na compra, nem para ernprestlmos sobre
a garantia das acções da companhía.
7. 03 dírcctores terão no escríptorlo um registra contendo os
nomes, endereço e occupaçõcs de seus dlroctores ou gerentes, e
remetterão ao archi vista de sociedades auonymas cópia do mesmo
registro, e de tempos a tempos nottücar-lhes-hão qualquer mudança quo se der entre tae3 dírectores ou gerentes.
ACÇÕES

8. Excepto em tanto quanto ficar disposto o contrar-Io poc contructo, as acções estarão á disposição dos dtrecúoras 0.3 quaes po-:
dcrão distribuir-as ou dellas dísp ir de outro modo a ÚWOl' das
pessoas, nas épocas o nas eonítcõos que entender-em convenientes.
9. Com refcreucta a todas as adjudicações, os du-ectoros ob~
ser-varão a secção 7 da lei do 19JO sobre companhias.
10. Si a companhia aJTerco:::!' ao publico para serem por clle
assígnadas ~uaesclu8r de suas acçõcs, não tapão os dírectorcs
nenhuma adjudicação dellas, a monos o até quo sejam asstgnadas
pelo monos dez por cento das acções ofterecídas assim, e tenham
sido satisfeitas e recebidas pela companhia, em dinheiro, as sommas pagaveís ao fazer-se-lhes o pedido. Não será. ínfei-ior- a
cinco por cento do valor nominal da acção a somma paga,vol ao
fazer-se o pedido de cada accão offerccída ao publico para SOl'
assígnaôa em qualquer época.
11. Si a companhia em tempo algum offei-ecer ao publico para.
serem assignadas quaesquer de suas acções, poderão os dtreetorea
exercer os poderes conferidos á companhia pela secção 8 cLt lei
de 1900, sobro companhias, mas de modo quo não exceda do
cincoenta por cento a commíssão sobro as acçães offerecidas em
cada

CV,SO.

12. Achando-se duas ou mais pessoas ínscnptas como co-proprretarios de qualquer acção, poderá qualquer uma de taos pessoas
passar recíbos competentes de quaesquer dividendos, bontücaeôes
ou outros numerarios pagavels com respeito á tal acção ,
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13. Nenhuma pessoa será recouhecída pala companhia como
possuindo acção alguma em qualidade de fideicornmísso, e a companhía, salvo segundo ordenar um tribunal de 'competente jurIsdicção ou exigirem as leis, não ficarú obrigada nem reconhecerá
nenhum interesse equitativo, contingente futuro ou parcial em
qualquer acção ou interesse algum em qualquer parte fracctonaría
de uma a0910, nem (excepto eómente em tanto quanto fó!.' disposto
expressamente pela presente escrlptur-a nu por outra Iórrna ) qual.
quer outro direito C0m respeito a qualquer acção, excepto o direito
absoluto á sua totalidade a favor do seu portador ínscrtpto .
'
CER'l'IDÕES

14. Cada accíonísta ínsci-ípto terá direito, sem pagamento, a
uma certidão, authentícada com o sello, por todas as suas acções
nomímtívas ; ou mediante qualquer somma que de tempos a
tempos exigirem os directores, não excedente de um schilUng pago
por cada certidão, a vàrías certidões, sendo cada uma deltas por
parte de taes acções ,
15. Cadn certidão de acções indicará o numero das acções a
cujo respeito emittido, e a ímportaneta satísfelta por sua conta;
ficando entendido que, no caso de co-proprletarío, a companhia
não terá, a obrigação de emíttlr mais que uma certidão a tdos os
co-propr.etaríos para todas as suas acções nominativas, ou varias
certidões, cada uma por parte de taes acções ; o a entrega de tal
certidão ou certídõcs a qualquer um delles será entrega auffícíeute
para todos.
. 16. No caso de estragar-se, deteriorar-se, perder-se ou
detruír-se qualquer de taes certidões, poderá ser emítüda uma
nova certidão a favor da pessôa que tiver direito 11 certidão mencionada em prtrneíro Iogar, dando-se as provas que exigirem os
directores : e no caso d a deter'Ioração ou estrago, fazendo-se-Ihes a
entrega da antiga certidão; c no caso de perda ou destruição;
asslgnan.Ic-ce a garantia ( si alguma houver), e em qualquer dos
ClHOS molianto o pagamento da somma, não excedente de um
s&M!U-'tg, que de tempos a tempos exigirem os dírectores,
é

D:UEITuS DF, RETENÇÃO

de

17. Terá a companhia um prímeíro e principal direito
retenção e gravame sobre todas as noções não íntegralizadae,
averbadas em nome de um accionista (quer de per si, quer assocíado a outros), pelas suas dividas, reaponsabilidade , o compromissos, por si só ou junsamente C011.1 qualquer outra pessoa (seja
ou não acclonlsta esta) para com a companhia, estejaeiTe,ctiva
mente ou não vencida a data para o seu pagamento, cumprimento
ou s,\tbfação l e não se creara interesse eq uttatívo algum em
quaesquer acções, excepto na base e condição de quo tenha pleno
effeito a clausula i3 desta escríutura.
.
Estender-se-ha tal dí zeito de retenção a todos os dividendos
que de tempos a tempos forem annuncíados com respeito a taes
acções, Salvo sendo .contractado o contrario, o registro de uma
w

ACTOS no pODEn EXECUTIYO

1533

transferoncía do . acções operara como desistcncia do direito
de retençã.o ou gravame da companhia (havendo-o) sobre taos
aeções .
13. Com o objocto de fazer valer tn..! direito de retenção poderãoo3 dtreotcresvenrler- ~s ecçõea snjeítas a ellc pela. fórrna quo
ontG:1~{erolp, mas Uil? se vCl'l.fiú<1~á venda alguma si não depois do
effocGivam8ntc vencidos os dínheíroa pagnveis por sua. conta e sinão
dc}?ois do cobrados os mesmos, com aviso por escrtpto, declarando
a Iiuportanc.a devida e cobre.ntto o seu pagamento e intimando a
intenção ,do.fazer a venda, no 0<180 de falta 40 pagamento expedido
a tal accíoutt, ou á PC>SSY1 (havendo-a), quo por transmissão tiver
direíto ás acçõas, e Ialtnndo 0110· ao pagamento ou satisfação de
tacs responsabllida des e comprorníssos durante sete dias depois de
intimado o avise.
O producto liquido de qualquer de taes vendas SOl',\, applicndo
em primctro log.rr a ou para o pagamento de qnaesquor gastus
íncureos com relação [!, taes dividas, responsabiltdad-e e compromlssos, e em segundo logar ar ou para o pagamento da 80111m(1,
devida, sendo o salda (si algum houver), entregue ao accíonlsta
ou á p03S0D, (havendo-a), que por transmissão tenha direito ás
acçõcs.
18. verif:cada uma qualquer venda, como dito fica, poderão
cs dlrcctores lançar no registro nome do compr-ador como proprietar-io das acções e não terá o comprador nenhuma obrigação
de indll,gar sobre a regularidade ou validado, nem ficará affecto
por aviso do qualquer Irregula.ridade ou invalidado do processo ,
nem topci. obrigação alguma de ver que applicação se dá ao preço
de compra, e depois do assentido o seu nome no regístro com
re:::peltJ ás acções assim vendidas, não será Impugnada por pessou, alguna a validade da venda, consistindo o remédio da pessoa
aggt-avada pela, venda em reclamações por prejuízo tão somente e
contra a companhía e-xclusivamente.

°

PRESTAÇÃO SOBRE ACÇÕES

20. Nenhum accionísta terá o direito de receber dividendo
algum, nem de assistir' ou votar em qualquer assembléa gd'<d,
quer pcssoar, quer representativamente, ou como maudatarío do
outro accionistu, nem no escruünio, nem o do exercer privileg-io
algum como accí .nísti, ernqnan to não houver pago todas as prestaç'ões cu outras sommas a essa época devidas e pagaveis por conta
de cada noção possuída por elle, seja só ou conjunctamente com
qualquer ouf;ra pessoa, com os seus juros e gastes (havendo-os).
21. Poderão os dtrectores, sujeitos aos regulamentos da presante escrlptura, de tempos a tempos, cobrar prestações aos accíonístas per conta de .todo o.dinheiro não satisfeito 8011'J as suas
acções, que nD.S condições de sua adjudicação não sejam pagaveís em
éPOCé1S fixa", conforme elles entenderem; cada accíonísta fica
sujeito <:t pagar a ímportancía de cada, prestação, que lhe fôr
.c.obrada, ás pesioas, nas épocas e nos Jogares que forem marcados
pelos directores. Qualquer prestação po.íera declarar-se )):1gav2l
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em urna quantia. total ou por quotas. Nenhuma prestação excederá
á quinta parte do valor nominal da acção, nem será pagavel dentro
de dons mezes depois da data em que 1'61' pagável a prestação ante-

cedente.
22. Dar-so-ha, com antecedencía de um mez, aviso da cobrança
de qualquer prestação, declarando a data c Iogar do pagamento e a
quem deve Bel' feito tal pagamento.
23. Considerar-se-na cobrada uma prestação ao tempo em que
fôr votada a deliberação dos directores autorizando a cobrança da
prestação.
24. Os co-proprietar-ios de uma aeção serão sclídariarnente
responsavets 11010 pagamento das prestações e quotas por conta.
della ,
25. Si at(~ ou antes do dia marcado para o sou pagamento não
fôr paga uma prestação ou quota pa.gavel por contado uma
acção, o proprtefai-ío do tal acção a essa época pagarft juros sobre
a i mport-mcla da prestação ou quota, a contar do dia. marcado
para o seu lHgamento até a data do actual pagamento, a qualquer
í,ypo não superior a 10 por cento ao anno, que determinarem os
dírectores, de tempos a tempos.
26. Qualquer somma que, pelas condições de adjudicação de
uma acção, deva. ser paga por occasíão da adjudicação ou em qualquer época fixa, será para todos os fins clã presente esoriptura consíderada como prestação devidamente cobrada e pagável na data
marcada para o seu'pagamento ; e, no caso de f'l..lta. de pagamento, as
díspostçõca da, presente eseríptura. quanto ao pagamento de juros
e gastos, commisso a cousas semelhantes, e todas as outras disposições relevantes da presente escríptura serão applicaveis, como
se tal somma fosse a de uma prestação devidamente cobrada e intimada, conforme aqui se dispõe.
27. A companhia a emittir aceões, poderã fazer ajustes para
que ha~a dlílerença entre os propríetarios de taes aCQões quanto ti.
ímportancíu d,),s prestações a pagar e 0,0 tempo do pagamento das
mesmas prestações, 0, si pelas condições da adjudicação de qualquer acçâo, a totalidade ou parto da importnncia ou preço de sua
emissão ror pagável por quotas, cada uma de taes quotas devera,
110 seu vencimento, ser paga (1, companhia pela pessoa que a esse
tempo for o portador inscrípto da acção ou seu representante. pessoal legitimo.
28. Poderão os directores, si assim o entenderem, receber do
qualquer accíontsta que se promptifíque a adeantal-os, a totalidade
ou qualquer parte dos numorartos pagavets por conta de suas
acções, além da somma effectí vamente chamada sobre alias; e
pelos numerarias pagos adeantadamente, ou pela ímportancía que a
essa época exceder a quantia das prestações cobradas por conta.
das acçõos, a. cujo respeito se faz o pagamento adeantado, poderá
a companhia pagar ou abonar juros 11 qualquer typa que for ajustado entre os directores e o aceíonísta que pagar adcàntadamente
a mesma -omma.
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TR.ANSFEREt'i'CIA DE ACÇÕES

29. Qualq~lCr ncctoutsta sujeito ás disposições elo art. 34, lJOderã. transferh' quacsquer de suas acções a favor de sua mulher,
marido, paes, filhos, netos, genro, irmão ou it'mã de tal accionlsta;
quaesquor acções de um accíonísta !al!ecido poderão, com sujeiçãô
ao que flea mencionado, ser transferidas P)1' esses testamentsíros
ou arlministradol'es ti, favor de quvcsquer parentes seua, como
dito fica, a quom aquo'Ie as podesse tOI' legado j 118 acçõe s averbadas em nome dos tí-Iereommtssarlos do q ualquer testamento ou
curadoria poderão, dada qualquer mudança do fldcí-cornmísearios, ser trunsferídas n favor dos üdcí-commíssartoa em qualquer
época do ,tal testamento ou curadoría..
.
30. Excepto em tanto quanto se acha disposto no artigo precedente, não serão transferidas acções algumas sínão depois ele terem
sitio estas aceões offerecídas em venda aos dh'ector-es, em suas qualidades índívíduacs, ao mesmo preço que :p,1' ellas so propõe pagar
o cessíonarto indicado, e si as recusarem os dírectores, ou si dentro
de 21 dtas depois do seu oüercclmento tiverem deixado de comprai-as
a tal preço jantes de se registr~\r qualquer transrcrencia a
favor de um cessionario, outro quo não um díroctor, poderá o
conselho exigir provas mediante declaração na fórma da lei, fdta
110:0 cedente e ccasionarto respectivamente, ou de outra maneira,
estabelecendo quo o preço pago pelas acções pelo cesstonarío não é
ínferíor ãquelle pelo qual foram ellas offerecldas em venda aos
dírectores, e é a consideração actual e verídica da transrerencía,
não sendo sujeito a desconto, reserva ou rebate algum. Poderá a
companhia em assemblea geral resolver em qualquer época que
qualquer classe ou numero especlul.aado de aeções se~a transferível Ií vre das restricçõcs acima expostas, e terá erfeíto de uma tal
deli beração ,
31. Todas as transíereucías de acções deverão ser por escripto
e feitas segundo Q formula ordínarla usual, devendo ser deposítadas
no escríptorio afim de serem. registradas, ísdo acompanhadas da
certidão das acções que toern de ser tt-ansfertdae, e de quaesquer
outras provas (havendo-as), que exijam os direetores para evidenciar o titulo do cedente pretendido ou o seu direito para transferir as acções,
32. O Instrumento de transroreneia de uma aeção será assignado tanto pelo cedente como pelo ceseíonarío, e S81'(L o cedente
considerado como continuando a ser o propríetarío da. acçãoaté
que seja a seu respeito Iançado no rogístro o nome do cessíonarto.
33. Todos os instrumentos de traosferenela que forem registrados serão c msidcrados pela, companhia, mas qualquer- íuetru...
menta de transfereneía que recusarem regts u-ar 03 dírcctores será
(excepto no caso ele frau Ie), devolvido á parte que apresontal-o ,
34. O~ directores poderão recusar fazel' o registro de uma.
transferencia de acções sobre as quaes tiver direito de retenção a
companhia, e poderão, 11 seu juizo, recusar o registro da transfe...
reneta de qualquer acção a algum cesslonario que elles não
approvarent ,
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35. Poder-ac-ha cobrar por cada tranarercncín uma taxa não
superior a dons schilliHgS e melo, o si assim o exigirem os direetores, devorá serpaga cllo, antes do seu ragistro.
36. 03 livros de transferencíes e o regtetro d03 acciouístae
pederão flcar fechados durante os 14 dias quo immodiatamente
precederem cada assemblea gerul ordínaría da companhia, c em
quaesquer outras épocas (havendo), e pelo período que de tempos

a tempos detet-nnuar-em os du-ectóros, comtant i que não ílquem
encerrados em 36 dias em q ualquer <1nUJ.
'fRA:\"s~nSSÃo DE ACÇÕES

37. No caso' de tülecimento de um accíonísta, o portador
incrlpto sobrevivente das acçõc-, sendo o Iallecído um dos co-propríeteríos, c os testamenteiros ou admtntsn-adorcs do finado, tendo
sido este o seu uuíco proprletarlo, serão as unícas pessoas reconhecidas pela companhia como tanjo titulo algum ás suas acções ;
mas nada do que aqui. se contem exonerará a suecessão de um
co-proprlet rrio finado de responsabíhdado alguma com respeito a
qll<üqt"lor acção por elle possuída do co-propriedade.
38. QualquCl' pessoa quo vier a ter direito a uma aeoão, em
consequencia do fullecí meuto ou quebra do qualquer accíonísta,
poderá, dando as provas que extgircm os dírectores de qno tem fi.
qualidade a cujo respeito se propõe agir em virtude desta clausula, ou as de seu titulo, e CJ1U o consentimento dos dírectores
(que elles não terão nenhuma obrigação de dar), fazer-se inscrever
como portador de uma aoção : ou poderá, sujeita ás restricções
acima contidas, quanto a transferenclas, escolher alguma outra
pessoa, por e11a nomeada, para que seja mscrlpta como sua cesstonaría ,
39. Si a pessoa que vier a ter esse direito escolher fazer-se
inscrever, ou que alguma outra pessoa por e lla, nomeada seja inscripta como sua ccssíonaría, deverá entregar ou mandar {~ com..
panhia aviso por escrípto, por ella assígnado, declarando que faz
uma tal escolha. Par-a, todos os fins da presente esoríptura, referentes 110 registro de transfercncia de acções seI'á considerado uma
transferencía, um tal aviso, e terão os dírectores 11 mesma faculdade de recusar da..r-lhe effeito l'egistrando-a, como si não se tivesse
dado o caso que occasíonou a transmíseão, e si fosse o aviso uma
transrerencía outorgada pala pessoa de quem se derivar o titulo
por transmíssão.
CONFISCAÇÃO DE ACÇÕES

40. Si algum accíonísta deixar de pagar a totalidade ou qual..
quer parto de qualquer prestação ou quota, até ou antes do dia
marcado para o seu pagamento poderão os diractores em qual..
quer época successiva, durante o tempo em que continuar ímpaga
a prestação, ou quota, ou parte alguma della, intimar-lhe aviso
exigindo o pagamento da mesma prestação ou quota, ou da parte
que estiver por fazer, juntamente com os seus juros e quaesquer
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gastos que fore fi incorridos em consequencia de tal falta de pagamento.
4~. Marcará o aviso um outro dia até ou antes do qual
deverão ser pagas a mesma prestação, ou qucta, ou a parte que contmuar impaga, como fica dito, e todos os juros e gastos que tenham
sido incorrido> por tal falta de pagamento ,
Tambem indicará o lagar once se deve effectuar- o pagamento,
~J:Q,%1r,ár-~ue, no caso_de falta de pagamento, até ou ant es do db e
DO lagar flXOS, podarão ser declaradas em commiasn as acçõea a
cujo respatto for cobrada ttl prestação O] quota.
'
42. Não se cumprindo as exlgencias de qualquer aviso, 'como
dito úca, poderá ser conflscada, mediante dellberaç ío dos dh'ectores
em tal sentido, qualquer acção a, cujo respeito for intimado tal
aviso, em qualquer época posterior, antes do pagamento do todas
as prestações e quotas, juros e g<1St03 devidos por SU<.t conta.
Cada confiscação íncluíra todos 03 dividendos annuuclados a
respeito da aeção em comrnisso, e não effectivamente pago ~a:ltes
da confiscação.
43. Quando tiver sido oonü soada nlgnm i acção, de accôrdo
com a presente escríptura, sert~ ímmedtatvmente expedido aviso
da confiscação ao portador da acção, o J. (t, pessoa. que por transmissão tiver direito á aoção, coníor.ne for o 0180, c far-se-ha immedíatamente no regtstro, ao lado da acção, um assento relativo á
expedição do aviso e ao cornmísso, com a sua data j mas as disposições deste artigo são explicativas tão somente, e não ficará invalida de modo nenhum uma conftscação poro.nissão ou descuido em
dar-se o aviso ou fazer-se o assento, como dito fica.
44. Não obstante conflscação alguma, conforme acíma 130 diz,
poderão os directore r em qualquer época, antes de ter tido outra
applicação a acção em commísso, perrntttn- que a acção conftseada
assim seja resgatada mediante a conIição de pagamento do todas
as prestações e juros devidos e gastos iDCUl'dOS por conta. da ncçâo,
e em quaesquer condíções addlcionaes (si algum), houver); que
elles entenderem,
.
45. Toda a acção que for declarada em commisso rpcrtencerd
â companhia, dada a conüscacão: e poderá ser cancellada, 0'11 veadída, ou readjudicada, ou disposta de qualquer outra forma, quer
a favor da pessoa que era dona _ou tinha dirqitoa ella antes ,do
commisso, quer a tavor de qualquer outra pessoa, nas 'condições e
pelo modo que entenderem os díractores.
.
'
46. -O accíonísta cujas acções tiverem sido confiscadas conti~
nuarã, isso não obstante, a ser responsavel pelo pagamento á companhia de todas as prestações cobradas e não pagas por conta-de
taes acções ao tempo da conâseação..e de seus juros até. a :da;t;},,~do
pagamento, da mesma forma em todos os, sentidos como-si as ac..
ções. não tivessem sido declaradas em commísso, e pela s.atisfa.çã,o
de .todos (si algum, houver) os,direitos e crcdítos.que a companhia
podería ter feSto valer .corn respcíto ns acções ao tempo da conâscação, sem desconto ou abono pelo valor das acções ao tempo da
confiscação.
E secunvc _ iro7
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47. A confiscação de uma. acção tmportarà na extíncção, ao
tempo da oonâscação, de todos os interesses e todas as reclamações
e direitos contra a companhia em rclaçã» á acção, e todos os mais:
direitos e reepcnsabítídades íneidentaes á acção, no que diz respeito
ao accíonísta, cuja acção é confiscada, e á companhia; excepto 86-

mente aq ueltcs de taes direitos e responsabilidades que a presente
escrtptura expressamente resguardar, ou que as leis concedam ou
imponham no caso de antigos aceíoníetas.
48. A declaração por escrlpto, feita na íórma da lei, estabelecendo que o declarante é director da companhia, e que alguma
acção foi de" idamente confiscada de conformidade com a presente
eacnptura, e indicando o tempo em que foi ella declarada em commísso, constituirá prova terminante dos factos nella narrados, em
contra de todas as pessoas Que reclamarem o direito a essa aeção em
opposição á sua conâscacão ; e uma tal declaração juntamente com
uma certidão de propriedade da acção, authenttcada com o 130110,
será entregue ao seu comprador ou adjudicatario, constituindo
titulo valido da aeção ; e o seu novo propríetario não tí~rá a obrtgação de ver que epplicacão se dá ao preço de compra, nem ficará.
affecto o seu titulo á acção por qualquer omissão ou irregularidade
passada com relação ou em c mnexão com o processo referente (~
confiscação, venda, readjudícação ou disposição da acção ,
OONVERSÃO DE ACÇÕES EU VALORES FRACCIONARIOS

49. Poderá a companhia em assembléa gernl converter em
.valores fraccíonartos quaesquer acções integralizadas e poderá reconverter quaesquer "valores fraccionarios em acções .íntegralízadas de qualquer denominação.
.
50. Quando forem convertidas em valores quaesquer acções,
os varíos propríetartos de taes valores poderão transferir os seus
respectivos interesses nelles, ou qualquer parte de taos tutoresses,
pela forma que determinar a companhia em assembléa geral; mas
ilão ha vendo tal determinação, então do mesmo modo e sujeito aos
mesmos regulamentos como e segundo os quaes pode ser transferida
qualquer acção integralizada. ou o mais approxímad amente que:
o permittirern as clrcumstancías. Poderão, porém, os dírectores
de tempos a tempos, si assim o entenderem, üxar a ímportancía
míntma dos valores traccíonarros a transferir, e determinar que não
sejam negociaveis os quebrados de uma libra, tendo elles oomtudo
a. faculdade, a seu juizo, de dcsísttr destas regras em quaesquer
casos especíaes.
51. 0-3 vai-los proprietarios dos valores rraectonaríos terão o
direito de participar dos dividendos e lucros da companhia, se~·
gundo a importancia de seus interesses respectivos em taes valores, e estes interesses, conforme a proporção de sua .impor-tancIa,
conferírão aos seus respectivos portadores os mesmos prívílegíose
vantagens, para votar nas assem bléas da companhia e para quaesquer outros fins, que teriam sido confel'idos por acções de ígual
vaíor, roas de fórma que nenhum de.taes prívílegíos ou vantagens,
ex~epto a participação nos dividendos e lucros socíaes, seja coníe-
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r~do pO~ p~rte aliqu.ota a~gu~a. de taaa valores consoüdados, que
na?,~erI~Sldo conferldo, SI eXIstIsse em aceõeá, na forma de taes
prlvl1eglOs ~ v~ntagens. Nenhuma de taes conversões poderá. atfectar ou prejudicar :prefo.r~ncla alguma ou outro privilegio especial.
52. Todas as dISpO~IÇOC~ da pr.9se~te escriptura, relativas a
acções, que forem appücavets a acçoes mtegralizadas, applíóar-sehão tambem aos~valores fracoíonaríos, e em todas estas dísposíções
as palavras «acçaos e «accíonísta» ,comprchendorâa «veloros fraccionarios» e os «partidores» dos mesmos.

rrrur.os

DE ACÇÕES AO PORTADOR.

53. Poderão os dírectores, si assim o entenderem, a seu juizo &
pedido do portador de quaesquer acçõos que se acharem üitegràUzadas, emittir um titulo de noções, authentícado com o se110, declarando que o POI't'tdOI' do titulo tem direito ás acoõea nelle indicadas; o poderão, mediante «couponss ou de outro modo, providenchr quanto ao pagamento dos futuros dividendos sobra as acçõcs
comprehoudidas em taes titulas de acções ao portador.
54. Nenhuma pessoa como portadora do titulo de aceõcs terá o
direito (A) de assíguar pedido para convocação de uma assembléa,
ou dar aviso de que tenciona apresentar alguma proposta á assembléa ; ou (B) assístír ou por si ou por seu mandatario ou procurador, exercer privilegio algum como acctonlsta em uma assemblea:
salvo, no caso (A), si antes ou ao tempo de apresentar tal pedído ou
de dar aviso de sua intenção, como dito fica, ou, no caso (B), pelo
meDOS tres dias antes do mareado para assembléa, tiver depositado
no escríptorio, ou em qualquer outro log"ll' quo do tempos atempos designar o conselho, o titulo de acções a cujo respeito reclama
o dírcitodoagir, assistir ou votar, como dito fica; e salvo si conttnuar depositado assim o titulo de acçõos até depois que for colebrada a aaecmbléa c qualquer adiamento seu.
55. Poderão os drrectores determinar ede tempos a tempos varia
as condições em que devem SOl' emittidos os t.tulos do acções,
cem espeoíal aqueltas em que deverão ser emittídos um novo
titulo de aceões ou eoupon, em legar de algum cstra.ga:lo, deteriorado, perdido ou destruido; aqusllas em que o portador de
um titulo de acçõos terá. o direito de assistir e votar nas assembléas Q'craes, e aquellas em que poderá ser renunciado
um titulo de acções e lançado no registro O nome do portador com respeito ás aeçõcs nelle mencionadas. Sujeito a
estas condições e (~ presente escrlptura, o portador de um titulo
de aeções s~rá accíonista da companhia em todo o seu sentido.
O portador de um titulo de acções ficará sujeito ás condições vigentes em ÇJ,ualquer época, quer feitas antes,quer depois da emissão de tal tltU!O de acções,
AUG~IENTO

DE OAPiTAL

56. Poderá a companhía de tempos a tempos, seja que tenham
sido emittidas ou não todas as acções ereadas a essa época, ou quo
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tenham sido ou não cobradas por inteiro todas as acções emlttldas
a esse tempo, augrnentar o seu capital mediante a crcaçâo de
novas acções dos valores e dividido em aeções dos respectivos va..
lares, conforme. considerar-se conveniente. Poderá a companhia
em assembléa geral, antes da emissão de quaesquer novas acções,
determinar que ellas ou quaesquer deltas sejam em primeiro
Iogar offerecídas a. todos os accíonistas de então, na proporção
da importancia do capital que elles respectivamente possuít-em,
57. Excepto em tanto quanto for disposto em contrarío pelas
condições ela emissão, qualquer ca-pit'11 levantado mediante a
creação de novas acções ficará sujeito ás mesmas disposições referentes ao pag<1mento de prestações, on g.uobs, ou eommissõas,
tranerníssão, commísso, direito de retenção, e outras, como se
tivesse feito pai-te do capital inicial.
A.LTE~,\.ÇÕES DO CAPITAL

58. A companhia poderá por deliberação especial modificar as
condições contidas em sua escrlptura social, de maneira a fazer
a.s cousas seguintes, ou quaesquer dellas :
a) consolidar c dividir- o seu capital em acçõos de mator valor
do que o das suas acçõos existentes ;
b) subdividindo as suas accõe s extstsntes, ou quaesquer d.ellas,
dividir o seu capital, ou qualquer parte do mesmo, em acçõas-de
menor valor que o que é fixo em sua cscríptura social; e, entendendo-se conveniente, determinar que entre os portadores das
accões reeultauces de tal aubdivísão uma ou mais de taos acções
tenham alguma prefereacía ou vantagens especíaes emquanto a
dividendo, capital, votação, ou outras sobro ou quando comparadas
com a outra ou outras.
c) reduzir o seu capital de qu-alquer modo autorizado pelas
leis.
59. qualquer cousa que fOI' effeetuada de conformidade C()lU o
al'tigo precedente deverá ser prattcada na forma 'dtsposta pelas
leis, em tanto quanto forem' ellas applícaveís ; mas no que não
forem applícaveís, de accôrdo com os termos da deliberação espe..
cial que isso autor-Izar, e no que não for applie ivel tal deliberação, pala Iórrna que julgarem mais conveniente os dírectores .
, 60. Coma sancção do tribunal,podel'ásel'reembolsadoocapital,
naíntelligencta e 'com o r-esultado de que s.êrá passível cobrar por
prestações 'outr-a vez a ímportanci t reembolsada, do mesmo modo
como'sl'esti nunca tivesse dado entrada.
ACÇÕES PREFERIDAS

61. Salvo disposição em contrarto 1»1' contracto, quaesqusr
novas acções que de tempos a tempos forem creadas poderão SOl'
omttttdas de temp is a- tempo s como qualquer garantia, ou. com
qualquer direito de ppefe,rencia, quer a respeito de dividen Ios,
quer ao de reembolso de capital, ou ambos ; ou com qualque r
outro prívílegío ou vantagem especí iâ sobre quaesjuer ou'ras
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acções·emíütádas anteriormente, ou que então estiverem para ser
emittídas (outras que não acções emittidas com alguma preferencia), ou ao premio, ou com direitos dífferídos, em oomparaçãu
com as acções emíttídas anteriormente, ou que então estiverem:
para ser emíttidas ou sujeitas a quaesqusr condições ou dispo...
siçõef:l, ou com qualquer direito de votar, ou sem nenhum direito
para. tal, €I em geral nos termos que declarar a companhia dB
tempos a tempos por deliberação especial de uma assembléa
geral.
ALTERAÇÃO DE-DIREiTOS

62. Todos ou quaesquor dos direitos ou prívílegíos pertencentes
a quaesquer aeções preferidas ou diflerídas, ou a qualquer 'outra
classe especial de acções emittidas pela companhia 0111 qualquer
época, poderão ser abrogados, alterados, modificados ou tratados
por contracto entre a companhia e qualquer pessoa que :repre~
sentar contractar em nome de tal classe; comtanto que seja o
contracto ratiâcado por esorlpto pelos portadores de, pelo menos,
tresquartas partes do valor nominal das acções emitüdas da
mesma classe, ou seja confírmado por uma deliberação oxtraordínaría votada. em assembléa geral em separado dos propríetarlos
das acções de tal classe; e todas as disposições abaixo contidas
quanto a assernbléas geraes serão; muiaüs m'utandis applícaveís . a
cada uma de 'taes assernbleas ; entendendo-se, porém, quo ü nu...
mero, para ellas consistirá em accionístas possuidores ou represelL..
tando ]101' mandato tr es quartas partes do valor nominal das acções
emittidas da referida classe. Esta clausula não invalida por illação
poder de" modificação que teria a companhia tido, si se tivesse
omíttído esta mesma clausula.

°

Assemoléas çeraes

'63. As assembléas geraes serão celebradas uma vez em cada
anno, na data e no logar que designarem os drrectores. A primeira assembléa exigida por lei sel'â celebrada não menos de um
mez nem maís de tres mezes depois da incorporação da companhia,
As assembléas geraes mencionadas acima serão chamadas assem....
bléas ordtnartas. .Todas as outras assembléas geraes denominar-se-hão extraordtnarías.
64. Osdirectores poderão convocar umaassembléa extraordí-'
naria quando quer que o entenderem.
,
..'
65. Os dírectores, a pedido dos portadores de não menos qU!3
uma decima parte do capital social emittído, sob.·a qual tenham
sido pagas todas as prestações ou outras sommas devidas então,
deverão immodiatamente proceder H, convocar uma. assembléa
extraordínaria ; e terão eft"eito as disposições seguintes :
1) O pedido deve declarar os objectos ela assombléa e deva
ser assignado pelos requisitantes e depositado no escríptorlo ; e poderá. consistir em varlos documentos de fórma ídentíca, sendo
cada um asslgnado por um ou' mais requisitantes.
.
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2) Si os dírectores não procederem a mandar reunir-se a
assembléa dentro de vinte
um dias, a contar da data em que
for rleposttadoo pedido, o requisitante ou a maioria delles em valor
poderão por si mesmos convocar a assembléa ; mas uma assembléa. qualquer convocada assim não será celebrada depois de tres
mezcs, " conta!' da data de tal deposito.
3) Si em qualquer de taes assembléas for votada uma deliberação que careça de ser confirmada por uma outra assembléa, os
dtrectorcs farão convocar ímmedíatamcute uma outra asscmbléa
oxtr-aordínaría, afim de considerar a deliberação, e sí ccuvter de
confirmal-a como deliberação especial; e no caso de não convccarem a assemblea os directcres dentro de sete dias, a contar da
data da approvação da primeira deliberação, poderão os requisitantes ou a maioria delles em valor convocar a assembléa por si
mesmos.
4) Qualquer assernbléa, convocada pejos requisitantes em virtudo desta clausula, deverá ser convocada o muís approxtmadnmente possível, da mesma fôrma pela qual são convocadas as
assembíoas pelos dírectores.
66. Com a antecedencia de pelo menos sete dias (exclusivo do
dia em que f 01' intimado, ou consíderar-se intimado o aviso; mas
inclusivo do dia em que for dado tal aviso), dar-se-há aos aocíonístas
aviso declarando o lagar, dia e hora da assembléa, c, no caso de
trabalhos espocíaes, conforme abaixo vão definidos, a natur-eza
'gerar de taes negocias, sendo expedido elle pela fórma abaixo .índícada, Porém, a oruissão accidental em dar...se tal aviso, ou a farta
de recepção do um ül aviso por qualquer accionísta, não invalidarão deliberação alguma votada ou trabalho fCitopol' qualquer
de taes assemblé.is.
.
.
.
.
67. Em qualquer caso em que se propuzer votar uma deliberação especial, as duas assembléàs poderão ser convocadas por um
unico e o mesmo aviso, c não haverá objeccão alguma, a um tal
avíso pelo facto de que ellc só convoca a segunda asscmbléa, contingentemente si a deliberação fOI' votada 'pela maioria precisa na
primeira, assembléa ,
68. Qualquer assembléa convocada assim pelos directores poderá em qualquer tempo ser por elles adiada, si assim o entenderem , até qualquer data. não posterior a vinte e um dias depois
da data originalmente marcada para sua reunião, .mcdianto aviso
'de ta'! adiarneuto, intimado aos accíonlstas pelo menos dous dias
antes de t"i data.
ê

.

TRABALHOS DAS ASSE~IBLÉAS GERAES

69. Todos 0.3 trabalhos quo" forem feitos em uma assembléa
oxtraordínaría serão considerados especíaes, e todos os que forem
feitos em uma. assernbléa or-dínaria serão -tambem considerados
especíaes, com a excepção dos de sauccíonar um dívidendov discutir
as contas o os relatoríos ordínarios dos dírectores ou conselhos
flscaes, e a eleição de dtrectores.e .ontros funccíonarlos em logar
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dos que tiverem de retirar-se; e quaesquer trabalhos que na fórma
desta escriptura devem ser eríectuados por uma assembléa ordtnaría .
.'
70. Nenhum trabalho poderá ser feito em qualquer assembléa
zeral, salvo achando-se presente o numero necessarío quando pro~ede aos trabalhos a assembléa. Tres accíonístas pessoalmente
presentes constituirão numero para a eleição de presidente, animnclo de dividendo e adíamento da assembléa , Para todos os
outros fins o numero consísttra em accíonistas presentes em pessoa,
não sendo _elles menos de tres, e possuindo ou representando por
mandato nao menos que uma decíma parte do capital social
emittido.
,
71. O presidente, ou na ausencía deUe o vice-presidente (havendo-o) do conselho dos direcbres_ terá o direito de presidir a
todas as assernbléas geraes : mas, nao havendo presidente ou vicepresidente, ou si em qualquer assernbléa nenhum delles achar-se
presente dentro de 15 minutos depois da. hora marcada para a sua
l'euniâo,. ou si não estiver disposto a servil' de presidente, os
necíonlstas presentes escolherão a algum director. ou não estando
presente algum díreotor-, ou si todos os directores presentes se recusarem a presidir, escolherão elles a algum accionista presente
paro, servir de presidente.
72. Si dentro de meia hora a contar da marcada para a reunião de uma assembléa geral não houver numero presente, dissolver-se-lia a assembléa, no caso de ter' sido convocada a pedido dos
acclonlstes . Em qualquer outro caso ficará adiada para o mesmo
dia. da semana seguinte á mesma. hora e no mesmo lagar; e si
em tal assembléa adiada não houver numero preento dentro de
meia hora,. a contar da marcada para a reunião da a:;::,embléa,
quaesquer deus accíonístas presentes em pessoa oonsütulrâo numero, e poderão proceder aos trabalhos para os quaes foi convocada a assembléa .
73. O presidente, com o consentimento de qualquer assembléa
geral em que houver numero presente, poderá adiar a assemblea de
tempos a tempos e de lagar a lagar, conforme detormínar a assembléa. Quando 101' adiada uma asseinbléa por' 10 ou mais dias, dar-seha aviso da assembléa adiada, da mesma forma como para umn assernbléa inicial. Salvo como dito fica, não terão os accíonístas direito a nenhum aviso de qualquer adiamento ou dos trabalhos à
effoctuar-s~ em uma assembléa adiada. excepto conforme dispõe a
secção 12 da lei de 1900 sobre companhias com refereucia li primeira assernblea exigida por lei. Não se tratará de nenhum negocío em qualquer assernbléa ad íada, excepto os negocias que poderiam tal' sido eifectuados na assembléa em que teve lagar o
adiamento.
74. Em qualquer assembléa geral uma deliberação proposta á
votação da assembléa será decidida symboücamente pela maioria
dos aecíonístas pessoalmente presentes e com o direito de votar,
salvo si antes, ou por occasíão da declaração do resultado da
votação symbolíca, for pedido o escrutinío pelo presidente, ou
pelo menos por tros accíonístas presentes em pessoa, ou por um
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accícntsta ou acctcntstae q ue possutrem ou representarem por mandato, e com o direito ele votara respeito de pelo menos uma
quinta parte do capital representado na assembíéa. Salvo senda
pedido assim um" escrutínio, a declaração do presidente da assembléa no sentido de que foi votada uma deliberação, ou foi
votada por Uma, maioria particular, ou perdida, ou não foi VQ·
tada por uma maíoria particular, será terminante, e um assento
no mesmo sentido, feito no li vro das actas da companhia, constítuir'á,' prova sutâctente do facto, sem ser preciso comprovar-se
o numero ou proporção dos votos registrados a favor ou em

contra de tal deliberação.

75. Sendo pedido o escrutínio pela fórma indicada" veriflcar-se-ha elle fia época (dentro de 14 dias, a contar da data da
reunião) e no lagar e do modo que determinar o presidente; e
o 'resultado do oscruünío será considerado a deliberação da assembléa, em que foi pedido o escruttuto.
Quálquer escruünto devidamente j-edidc sobre eleição depresídente de uma assembléa, ou sobro qualquer questão de adiamento,
sera veríflcadc na assembléa e ~sem adiamento.
'rô. No caso de empate, do. votos, quer na votação symbollca,
quer no escrutínio, o presidente tia assembléa em que tem lagar
a votação symbolíca, ou, em que é pedido o escrutínio, conforme
fOI' o caso,. terá direito a um voto pr.ponderante, em additamentoao seu voto ou votos como accíoníeta da companhia.
77. O pedido de um eserutínio não impedirá a contlnuação
da assembléa para faze,' qualquer rrabalho, outro que não o da
. questão sobre a qual foi pedido o escrutlnlo ,
VOTOS DOS ACClOXISTAS

78, Os votos podem ser emíttldos ou pessoalmente ou por
mandatarío,
79, Sujeito a quaesquer eondíções especiaesde votação, em
que forem emittidas quaesquer acções, todo o accíonlsta que não
deixar, por nenhuma das clausulas da presente eseríptura, de ter
o direito de votar, terá um só voto na votação symbolica ; e
no casodeescrutinio, um voto por cada accâo.qua elle possuir.
Nenhum .accíonísta presente somente pOI' mandato terá o direito
de-votar 'na votação symbolica, salvo si tal accíonísta for uma
entidade moral, presente por mandatario, que parai mesmo não
seja.accíonísta da companhia, caso este em que poderá votar como
accíonísta tal mandatario.
. 80. Qualq:'er pessoa que, por transmissão, tiver direito a
quaesquer acções, podera votar a seu respeito em qualquer assembléa geral do mesmo modo como si fora o accíorüsta inseripto de
taes acções, comtanto que pelo menos 48 horas antes da marcada
para a reuníãoda assembíéa em que se propõe votarvprove o seu
direito á satisfação dos cliroctores,salvo si tiveromaclmíttido
anteríormente os directores o seu direito de votar a .rospeíte deltas
em taíassembíea,
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81. Si ªuas ou mais pessoas tiverem direito juntamente a
algnma acçao, a pessoa cujo nome se achar no registro em primeiro logar com um dos co-propríetaríos de tal acção será a uníca a
tel' o direito de vota!' a sou respeito.
,
.
82. Nenhum accíonísta terá o direito de votar em assembléa
geral alguma, celebrada depois de tres mezes a contar da íncorporayãp da compannta, com ,respeito ~ quaiquer acção que elIe
adqU;IrIr mediante transfere~C1~, salvo SI a transterencía da acção,
a cujo respeito reclama o direito de votar, tíver sido entregue á
companhia, para ser registrada, pelo menos um mez antes do
tempo da reunião da assembíéa em que elle se propõe votar, e
tiver sido registrada.
""
83. Si algum accíonísta for doido, idiota ou ínterdíctovpoderã
votar elle por íntermedío de seu conselho jndiclario, curador ad
bcna, ou outro curador legal, e estas pessoas ultimamente designadas poderão votar em pessoa ou por mandatario.
84. O instrumento que nomear um mandatário deverá rer por
escrípto, aasignado pelo mandante, ou por seu procurador ; ou si o
mandante for uma corporação, então authenticado com o .sou se110
privativo, si algum houver, e não havendo-o então assígnado por
algum funccíonarío devidamente autorizado para tal fim. Nenhuma pessoa, poderá agir na qualidade de mandatarío, si não for
acclonísta da companhia e habilitada. a votar; excepto que si alguma corporação for aecíonísta, poderá ella nomear por seu mandatario algum de seus funcclonarios que não aconteça, ser accíonísta da
companhia j e o mandatarío assim nomeado, como se disse em ultimo Iogar, poderá Iallar, votar e exigir escrutínio, como si fosse
o portador nominativo das acções a cujo respeito for nomeado
manda tarto.
85. Qualquer instrumento que nomear mandatario, quer par,a
uma assembléa especializada, quer de outra forma será, o mais
approxímadamente que o permittirem as ch-cumstanclas, segundo
o modelo seguinte, ou 'para eífeíto seguinte :

°

°

«·1l1ichaelsen, 'rVright anâ Co.mpany, limUed.
eEu-, ., accíonísta de Micluieleeri, 1Yt'ight and Company, ZimUed,

e com direito a, " votos, por este instrumento nomeio a',., morador em, " por- meu mandatário, para votar em meu 110me @
representação naassembléa geral ·ordinaria (ou extrcordínaría,
conforme fOI' o caso), da companhia, que deverá. celebrar-se no
dia.,. de .. , e em todos os seus adiamentos.
.
e. Em testemunho do que, assigno o presente hoJe:,. de ... de
19.... "OU de qualquer outra rorma que do tempos a tempos approvarem os dírectores,
86.0 instrumento que nomear mandatario e as procuração (si
alguma houver), em cuja virtude se assigna elle, deverão ser
depositados no escriptorio pelo menos 4.8 horas antes da marcada.
para a reunião daassembléa, OU (ou conforme for o caso), da
assembléa adiada em que se propõe votar.» pessoa nomeada em
tal instrumento j pois de outro modo não terá. o direito do vo iar a
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pessoa nomeada assim, em virtude do mesmo. Nenhum instrumento em que nomear-se mandatario será valido depois de pas..
sados 12 meses, a contar da data da sua assígnatura.
87. Qualcluer accíonísta que residir fóra do Reino Unido, e
tiver o direito de votar poderá, por procuração, nomear a qualquer pessoa, accíonísta da companhia e com direito ídentíoo, para
que seja seu procurador, afim de votar em qualquer assembléa ; e
uma tal procuração poderá ser uma procuração especial limitada
a qualquer assemblea em particular, ,ou uma procuração geral
astendendo-se a todas as assembléas em que tiver direito de votar
o acclonísta , Cada. uma. de taes procurações devera ser apresentada no escrípt-rto e aht depositada peio menos 48 horas antes que
della se faça uso.
88. Será valido um voto emíttido de aecôrdo com os termos.
de um instrumento de mandato, ou procuração, não obstante o
prévio fallecimento do outorgante, ou a revogação do mandato,
ou procuração ou a transferencia da acção a cujo respeito fôI' emíttido o voto; comtanto que não se tenha, antes da reunião, recebido no eacrtptcrio intimação por escripto do fallecimento, re'V ogação ou trnnsferencía,
DIRECTORES

89. O numero dos díreetores não será inferior a dous, nem superior a sete.
90. Os primeiros direetores da companhia (dous dos quaes
serão o. Sr. Max Michaelsen e o Sr. João Fra"nciscoWright) serão
nomeados pelos sígnataríos desta ou por maioria, delles, em instrumento por escrlpto.porelles assígnado.
.
91. A habilitação de um director consistirá na posse de aeções
da companhia por valor nominal de ~ 1.000.
92. Os directores (outros que não os quo.se acharem no Brazil
em qualquer época) . perceberão como remuneração pelos seus serviços a sornma de .5S 200 por anno cada um e o presidente, e qualquer dírector-gerenee que for director, uma quantia addícíonal de
~ 800 por anuo cada um. A remuneração de qualquer director que
achar-se no Brazí] em época alguma (quer permanente, quer temporariamente), será ao typo de 30 contos de réis por anno, Todas
estas remunerações constderar-se-hão como vencendo-se de dia em
dia e serão pagaveís semestralmente.
93. Os directoros serão reembolsados de todos os seus gastos de
viagens e outros, devida c necessariamente inCU1'E'OS por elles em
e sobre negoeíos da companhia, excepto os seus gastos de viagens
e outros que fizerem para assistir á; reuniões do conselho da companhia ; e precísando-se que algum director preste. serviços eXM
traordinarios ou proceda ou resida no estrangeiro, ou que por
outra. fórma se occupe de modo especial em negocio da companhia,
poder-se-na conceder-lhe qualquer remuneração especial que fixar
a directot'Ia ou a companhia em assernbléa geral j e uma tal remuneração poderá ser ou em additamento ou em subsütuíção á
sua remuneração indicada no artigo precedente.
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PODERES DOS DIRECTORES

9i. suje~to ao que aqui s~ contém, os negocias da companhia
serão admínístrados pelos dírectores, os quaos poderão exercer
todos os poderes da companhia, e fazer em representação
'da companhia todos os. actos que puderem ser' exercidos
é praticado:; pela .~ompanhia! e. que nem as leis, nem os
presentes estatutos exijam que sejam exercidos ou praticados pela
companhia em assemblea geral; mas tudo sujeito a qualquer regulamento da presente _esc~i:ptur0" ás disposições das leis e a quaesquer regulamentos (não ínconsístentos com os l'eferidos regulamentos ou disposições), que forem preserlptos pela companhia em
assembléa geral; porém nenhum regulamento feito pela companhia em assembléa geral invalidará acto algum anterior do conselho, que teria sido valido, si não se tivesse feito tal regulamento.
95. Em especial, e sem Iímítar os outros poderes que lhes são
conferidos, os direetores poderão praticar todos ou quaesquer dos
aetos seguiu tes :
(1) Vender, alugar, formular e dispor de todos ou quaesquer
dos negoelos, terrenos, direitos, privilegias e bens pertencentes [I,
companhia e quaesquer ramos de quaesquer negccíos feitos pela.
companhia, por dinheiro de contado, ou por acções, ou dobcntures,
ou valores de qualquer companhia, ou em parte por uma causa E
em parte pela. outra ou outra) ; e em geral nas oondícões que en~
tenderem" e poderão determínar em que proporções os productoa
da venda c realização de taes negocies, terrenos, direito s, prívíIegíos e bens respectivamente devem ser distribuídos entre <.\8 receitas e-o capital.
(2) Nomear qualquer pessoa ou pessoas, soam ou não director
ou dírectores da companhia para conservar a titulo de curadoria.
para a companhia quaesquer bens pertencentes á companhia, ou
em que ella estiver interessada e para quaesquer üns ; e assígnar e
executar todos os instrumentos e cousae que terem necessarlos para
a" creação ou execução de quaesquer de taes curadorias.
_. (3) Fazer,' sacar, acccitar, endossar e negociar respectivamente qualquer eserípto de divida, letra, cheque ou outro valor
commercíal ; comtanto que cada um de hes escnptos de divida,
letras I cheques ou outros valores cornmercíaes assím sacados, aeceítos ou endossados, sejam assígnados pela pessoa ou pessoas que para
tal fim nomearem os directores.
(4) Empregar, ou emprestar os fundos soeíacs, não precisos
para uso immediato, nos tltutos que entenderem os directores ; a
de tempos a tempos variar taes empregos. ou quaesquer delles :
fícanrlo, porém, entendido que no exercício deste poder os dírectores
deverão ter em mente o art. 6 desta escriptur-a ,
(õ) Exercer os poderes da companhia, de 'conformidade com
as leis em geral da Republíca Brasilefra, ou de qualquer outra
Republica, Estado on Munlcipalidade, em quo forem feitas quaesquer das operações da companhia; e em especial de accôrdo com as

l548

ACTOS DOPOD:ER EX.ECUTIYO

leis e decretos feitos e promulgados para o regulamento o funccionamento de companhias estrangeiras em qualquer de taes Repubücas, Estados ou Municipalidades.

96. Os directores terão faculdades para de tempos a tempos, e

em qualquer época, nomear a quaesquer pessoas por directores,
comtauto que não exceda de seteao todo o numerodos directores.
97. Os dlrectores restantes em qualquer época poderão Iunccíonar, não obstante vaga alguma em seu gremio; entendendo-se,
porém, que no caso de ficarem os directores em época alguma re~
duztdos a um numero inferior a dous, será licito que funccíone o

director restante, afim de preencher as vagas de seu' grernio ; mas
não para nenhum outro fim.
SELLO

98. o se110 não será carimbado em ínstrumento algum, excepto
mediante autorização de uma deliberação da dírectori a, c na pro..
sença de pelo menos dous dírectores ou um directcr e o secretarío:
8 os mencionados d treotores, ou o dírector e o secretarlo, conforme
fOI> o caso, assignarão cada documento em que o sel!o for assim carimbado em sua pr'csença ,
'
PODERES MUTUARtoS

99, Os dírectores poderão de tempos a tempos, a seu juizo,

levantar ou tomar por emprestímo, ou garantir o pagamento de
qualquer somma ou sommas do dinheiro para os fins socíaes ; mas
de modo que a importancia devida em uma época qualquer, com

respeito ar numerarias assim levantados, tomados por emprestímo,
ou garantidos, não exceda, sem a sancção de uma assembléa geral,
o valor nominal do capital social: comtudo nenhum mutuante, ou
outra pessoa quo tratar com a companhia, terá a obrigação de ver
ou Indagar si se observa este limite.
100. Os direotores poderão levantar, ou garantir o reembolso
de taes dinheiros, pela fôrma e nos termos e condiçõ8s:-que entenderem; e em especial mediante a emissão de debentúres ou valores

hypothecaríos da companhia, onerados sobre a totalidade, ou qual-

quer parte dos bens socíaes (tanto presentes como tuturos), incluindo o seu capital não cobrado a essa 'época.
,~ ,101. Quaesquer debentures, va,lores liypotheearioé.vobrigações,
outros titulas poderão seremittidos a desconto, premio, ou de
outro modo, e com quaesquer pr-ivílegtos especíaes,' quanto amortização, renuncia, sorteios, distribuição deacções, assístencía e
votação nas assembléas geraes c1.10 companhia" nomeação dó díre'
.
ctores e de outra maneira.
102', Os díreotores deverão cumprir devidam'ente comas exa
ígeneias da secção 14 da lei de 1900 sobre companmas, com rcferencía ao registro 'de hypothecas e onus nella mencíónados.:e d~
outro modo. Será pagavel a taxa de um shilling por cada inspecção
de cópia de qualquer instrumento registrado em virtude das disposíções da citada s e c ç ã o . '
,

ou

ã
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l~lIABILlTAÇÃO D03 DIRE0TORES

103. Vagará ipso [acío o cargo de um director':
a) si elle acccitar ali oceupar algum cargo ou posto Iucratlvo
fi, serviço da companhia, outro que não o de curador dos portadores

de quaeSlUOl' debeniurce ou valores hypothecar-los emittidos pela
comuanhia, ou qualquer outro lagar ou posto lucrativo autorizado
pela" presente escrlprura ;
b) si quebrar, ,ou fizer composi9ã\, com os seus credores, ou
valer~se do benefloio de qualquer lel vigente a essa época para e
allivio de devedoras ínsolvavels ; ou si perder a razão ou vier a
ser tnterdlcto ;
c) si ausentar-se cont'nuadamento das reuniões das sessões
usuaes da, dírectoría pelo espaço de seis mezes. sem licença do
conselho;
.
.
d) si mediante aviso por escrípto, na fórma da clausula 113,
demittir-se do C!11'gO ;
e) si dentro de dous mezes, a úJntlr de sua nomeação, não
obtive!' a sua habilitação, ou si passado esse período deixar em
tsmpo algumde possuir tal habilihção. A pessoa que vagar.o
cargo em virtude desta subsecção ficará incapacitada para ser nomeada outra vez pela dn-ectoría, emquanto não adquirir a sua
habilitação ;
f) si lhe pedem todos os seus co-director-es por escrípto que se
demitta ;
g) si vier aser director de qualquer outra companhia sem o

consentimento do conselho.
Fica, porém, entendido que estas condições de habilitação, ou
quaesquer deltas, poderão ser dispensadas em qualquer caso especial, mediante deliberação de uma assembléa geral.
10i. Nenhum direetor-, ou director-gerente flearã, em virtude de
seu e u-go, íuhabtlítado paracontractar com a companhía.quer corno
vendedor, comprador, quer de outro mo Io, nem será nuHo um t.al
contracto, ou qualquer contracto ou ajuste celebrado pela oompanhía, ou cru seu nome, em que algum dtrector estiver Interessado
por fórna alguma, nem terá o director que fizer ta~ centrado, ou
tiver taes Interesses, que dar contas á companhia. de qualquer
lucro effectuado por tal contracto.: ou ajuste, em consequeneia de
exercer o cargo esse director ou da. relação üducíarta estabelecida
assim; mas declara-se que deve ser descoberta por elle a natureza
dos SC:1S ínteressea 'na sessão da díroctoría em que for determinado 'O oontracto ou ajuste, si existirem então os seus interesses;
ou ernq ualquer outro caso na primeira. sessão da dtrectorta depois
de adquiridos os seus interesses; e que nenhum director poderã,
como bl director-, votar com respeito a qualquer contracto ou
ajuste-em que tiver elle taes interesses, como dito .flca, j: c' no. caso
de votar elle assim, não se contanã o seu voto ; mas esta prohtbíção
de vota r não serã -applica vel. a qualquer .contracto pela companhia
ou em seu nome, 'para d::t,r aQ3 directores ou a quaesquer delles
alguma garantia como resarcimento, e poderá ser esta prohibíção
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em qua.lquer época ou épocas suspensa ou moderada até qualquer
ponto por uma assembléa geral. Um aviso geral estabelecendo que
algum dírector é membro de qualquer firma ou companhia indicada, e que deve ser considerado como. interessado em todas as
operações com tal firma Ou companhia será uma declaração suffl-

ciente na fórma deste artigo com referencia a tal director t e ás
operações mencionadas; e depois de um tal aviso geral não será

preciso que tal dtrector dê aviso especial com relação a qualquer
operação em particular com essa firma ou companhia.
ROTAÇÃO D:)S DIRECTORES

105. Cada um delles ditos Max Michaelsen e João Francisco
Wright (abaixo designados os dircctores vjtallclos), terão, sujeitos
ás disposições do artigo 103 subseeções (A), (8), (O), (E), (F)
e (G) o direito de continuar em exercicio par todo o tempo que
viverem, e as disposições seguintes quanto a retirada nao lhes
serão applícavels.
lOô. Na assembléa ordinaria de todos os annos, depois do anno
de 1907, se retirarão dos seus cargos os dírectores então existentes
(outros que não os directores vitalicios). O director que tiver de
reücar-se continuará a exercer o cargo até o encerramento da
assembléa em que for eleito o seu successor,
107. Poderá ser reeleito um director cessante.
108. A companhia na assembíea em que tiverem de vagar
quaesquer dtrectorcs devera, sujeita a qualquer deliberação que
reduzir o numero dos díreotores, preencher o legar vago de cada
dírectoi-, elegendo alguma pessoa para elle j e sem aviso para tal
fim poderá, preencher quaesquer outras vagas.
109. Nenhuma pessoa, não sendo um dtrector- que houver de
vagar na assembléa, e não sendo recommendada para. ser eleita
pelos directores serã elegível para o cai-go dedirector em qualquer
assembléa geral, salvo si dentro do tempo prescrípto antes do dia
marcado para a assembléa, tiverem sido dados' ao secretario aviso
por escrípto por algum accíontsta devidamente habilitado para
assistir e VOÜ11' na assembléa de que tenciona propor tal pessoa
para.. ser eleita, e bem assim aviso por escrípto asslgnado pela
pessoa, que houver de ser proposta, -dizendo que está prornpta
para ser eleita. O tempo prescrípto acima Indicado será tal
que, entre a data em q ue oxpedir~se ou considerar-se expedido
cada. um de taes avisos, e o dia marcado para a assembléa, não
possam mediar menos de tres nem mais de 14- dias completos.
110. Si em qualquer asscmbléaem que deva ter Jogar uma
eleição -de directores, não forem preenchidos os Iogares dos directores cessantes, ou de alguns delles, então sujeito a qualquer deliberação para a reducção do numero ,dos dírecto :OS, os directores
cessantes, ouvaquelles cujas vagas não forem preenchidas, serão
considerados, caso estejam habilitados, como tendo sido reeleitos.
111. A companhia em asscmbléa geral poderã de tempos a
tempos augrnentar ou reduzir o numero dos dtrectores, e deter-
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minar a rotação em que ceesm-a de funccionar o numero assim augmentado ou diminuido.
112. Qualquer vaga. casual que se der entre os dírectorea poderá SOl' preenchida pelos dír'ectores, mas qualquer pessoa escolhida assim só occupara o cargo até a assernbléa ordinaria se-

guinto.

.
113. Poderã um director, salvo o que dispuzer qualquer contracto em contrario feito por elle, dai- em qualquer época aviso
por escrípto de que deseja demíttir-se do cargo, entregando ao secretario um t3,1 aviso ou deixando-o no escriptorio; e depois de
passados seis rnezes, a contar da data da entrega do aviso, ou em
qualquer época anterior que designarem os dírectores, elle vagará
o cargo,
114. Poderá a companhia por deliberação extraordínaria remover a qualquer dírector (não sendo um dos directores vltaüeíos), antes de expu-ar- o prazo do seu cargo j e poder-a por deliberação ordínaría nomear em seu lagar algum outro dos acelcnlstas; mas qualquer 1)88S::"1), nomeada, assim só funcclonara durante
o tempo em que ter-la preencnído o cargo, si não tivesse sido 1'0movido o dírector em cujo Iognr ella é nomeada j porem isso não
a impedirá de ser reeleita.
TRADALllOS DOS DIRECTORES

115. Poderão reunir-se os dtrectores para tratar dosnegoeíos,
adiar e de onn-o modo regular as suas sessões, conforme enteuderem, o determinar o numero necessarlo para tratarem dos
negocias.
Emquanto não for determinado, de outra maneira, dous directoros constituirão numero. As questões que se suscitarem em
qualquer sessão serão decididas por maioria dos votos. No caso
de empate de votos, terã o presidente um voto preponderante oude qualidade. Qualquer director poderá, e a podido de um director o secretario devera, convocar em qualquer época uma.
sessão da dlrcotorla, mediante aviso expedido aos varias membros
do conselho.
116. Os d irectores poderão eleger um presidente o více-presidente do conselho, e determinar o período durante o qual elles
deverão funccionar . O presidente, ou em sua. ausencta o vicepresidente, presidirá a todas as sessões da dírectoria j mas não
havendo presidente ou vlce-presldonte, ou si em qualquer sessão
não estiverem presentes o presidente, nem o víoe-presidente dentro
de cinco minutos depois da hora mapeada para [l, sua reunlâo, os
dlr ectorespresentes escolherão algum de seugrenlio para presidente de tal sessão, e nessa conformidade presídíraa tal sessão o
director assim escolhido. Uma sessão nos dírectoros existentes em
qualquer época, na qual houver numero presente, será competente
para exercer todas ou quaesquer das autoridades, poderes e dísereções que peles ou em virtude dos regulamentos da companhia,
v-igentes a essa época, pertençam ou possam SOl' exercidos pelos

directores em geral.
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117. Uma deliberação por escrípto, asslgnada por todos os
díroctcres que tiveram díreito a aviso de uma SCSS1.0 dadirectoria
será tão valida e effecttva, como si tivesse sido votada.em um~
reunião dos dírcetores, devidamente convocada e constituída.
lIS .. Nenhum director que em qualque-r época. achar-se fõra
do Reino Unido tera direito a aviso das sessões da directorIa,
mas envtar-se-ha cópia das netas de todas as sessões do conselho.
o mais cedo possível depois de sua celebração a todos os dírector'es que não assistiram a cllas,
.
119. Os dlrectores poderão de tempos a tempos nomear quaesquer commíssões, compostas de membro ou membros de seu gremio que entenderem, e poderão delegar, a· taes cornmissões
quaesquer de seus poderes, e de tempos a tempos revogar qualquer nomeação, e despedir quaesqucr de taes commissões no todo. ou em parte. Qualquer cornmíssão coastttutda
assim 'deverá, no exercício dos poderes que lhe forem delegados,
conformar-se com quaesquer regulamentos que lhe forem impostos
pelo conselho.
120. Uma oomrutssão composta de mais de um dírector poderá
eleger presidente de suas sessões e não sendo eleito presidente, .ou
si em'qualquer sessão elle não estiver presente dentro de cinco
minutos depois da hora marcada para a sua reunião, os membros
presentes escolherão algum de sou numero par-a presidente de:
tal S883[O.
121. As commíssões poderão reunir-se c adiar-se. conforme
entenderem. As questões que se suscitarem em qualquer sessão
serão determinadas 1201' maioria dos votos dos membros presentoa
e no caso de empate de votos o presidente da sessão terá um voto
decisivo ou preponderante.
122. Todos os actos pr a tícados POl' uma sessão da dírectoria
ou por alguma commíssão de díreotores, ou por qualquer \JBSSOa
que fizer as vezes de di.l'ector, serão, não obstante o descobrir-se
depois que houve algum defeito da nomeação de qualquer de taes
directores, commíssões, ou pessoas que agirem, como dito 11cõ1" ou
que elles, ou quaesquer deUes não S8 achavam habilltados, tão
validos como se cada uma de taes pessoas tivesse sido devlda-.
mente nomeada e estivesse habilitada, para ser director..
123. 03 drrectores farão lançar actas em livros fornecidos para

tal um:

A) De todas as nomeações de empregados feitas pelos díré-

etores ;
B) DoS nomes de todos os dírectores presentes em cada sessão
da dírectoría e das. commlssões de directores.
C) De toda, as delíberações- votadas e trabalhos feitos por e
em todas as ássernbléas da companhia e sessões dos directorea e
Com missão de directores j.
E quaesquer de ta;0S actas .como dito fica, si disserem, ir a~sL
gnadas pela pessoa que declarar-sepresidente da sessao (a que. se
referir tal aeta), ou pela. pessoa que declarar-se presidente da
sessão .seguinte (em que for lida a acta) i da companhia, ou dos
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directores. ou da commissão (conforme for o caso), constituirão
provas sufâcíentes, sem mais outra comprovação dos factos nellas
narrados.
DIRECTORES GERENTES

124. Os dírectores poderão de tempos a tempos nomear um
mais membros de. sem gremto, ou qualquer pessoa ou pessoas,
seJam ou nao acclonistas da companhia, para director ou dírectol'eswgerentes da companhia, e mediante deliberação conferir a
tal director ou .dir~ctores-gel'entes todos ou quaesqusr dos seu~
pode1'es c autorlzacões, e pela mesma rorma revogar, retirar, alterar ou variar todos ou quaesquer de taes poderes.
125. Os honorarios ou remuneração de qualquer dtrector-gsrente da companhia (sujeito ás disposições da clausula 92 destes
sstatutos), serão os que os dírectores determinarem de tempPB a
tempos; e poderão consistir ou em uma somma fixa de dinheiro
OlI poderã-o no todo ou em parte ser governados pejos negocias
feitos, ou lucros auferidos, ou poderão ser em quaesqner outras
condições que determinarem os directores.
126. Um direotor-gereute, em virtude.meramente de exercer
tal cargo, não será dírectoi- da. companhia, mas, sendo dírector
não âcara sujeito a reüear-se eruquanto continuar a fuucciona~
como dírector-gerentc, porem todo o dírector-gerente que for director, 811jeitJ ás dispo Açõo; de qualquer contracto entre elle e a
companhia. flearã sujeito Os mesmas dísposlções, quanto á renuneía e demissão, como 03 outros directores da companhia; o ~'i
fôr dlr-cctor, e deixar de exercer o cargo de director por qualquer
mcrívo, cessará ipso facto írnmed iatamente de ser dírector-gerente,
OU

.\D)IlNISTI-tAÇÃO LOCAL

127. 0.'5 dírectores poderão de "tempos a tempos provídendar para a administração e direcção dos assumptos da companhia
em qualquer localidade ospeeiallsada. sej:.t no interior do paiz ou
no ostl'a.ngeiro, pela Joz-ma que ellos melhor entenderem; e as
disposiC;;'ões contidas nos tres artigos seguintes serão, sem prejuízo
d03 poderes zeraes courcrídos por este artigo.
128. Os ~iroetorJs poderão de tempos a tempos, e em qualquer
época, estabelecer qualquer consoíbo local ou agencia para adrnínístrar quaosquer dos assumptos soe.nos em qualquer localidade
ospectatísada, ·0 poderão nomear tt qualquer pessoa ou companhia
para 111011101'03 do bI conselho Leal, ou gerentes ou agentes e
poderão flxar-Ihcs a r-emuneração. g poderão os dírectores de
tempos a tempos, e em qualquer época, delegar a qualquer' pessoa
ou companhia assírn nomerda llUi.LCS [uer dos poderes, autorizações
e disC1'CÇ',{)8S que em qualquer época pertencerem aos díreetores,
excepto o poder de cobrar prostações ; c poderão autorizar 0$
membros em qualquer época. do qualquer conselho local, ou quaes111e1' delles, para que preeacham quaesquer vagas que nelles se
derem, e para que funccionem, não obstante vagas : e quaesquerE~ooaUvo

_ 199'l
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de taes nomeações OU delegações poderão ser fel tas nos termos e
sujéItas ás condições que entenderem os directores, e pcdecâo vos
díreótores em qualquer época demittir a qualquer pessoa assím
nomeada, e poderão annullar ou variar qualquer de taes delegações.
Os drrectoroa poderão'em qualquerépoca e de tempos a tem-

pos, mediante procuração ,authentic,a,d,a _com o sollo, nomear a
qualquer pessoa ou pCSSOáS ,tmra pro~urador ou procurador,os na

companhía, para

03

flns e 'com 'OS poderes, autoi-izaçõese dísereções

(não ,excedendo ?S que pertonoerem ou purtercm

sêl'ex~rcidós 'peld!

direotcres na fÓl"'ina.. da presente esertptura), '0. pelo 1?ariOao.esu~
jclta ás eondíeõcsque entenderem osdírectores de tempos a temPOS,;'8 qualquer de taes nome'a,Qôes (siassimodntendeFem os directores) poderá ser feita, a favor dos 'membros, ou ,'de qua.lqtier dos
membros tio qualquer conselho local 'estabelecído como dito fica,
()U ;,a favor fle qualquer compantua, ou aos, membros, direetores,
subrogados ongerentes de, qualquer companhia ou firma, ou -de
outro modoafavor de qualquer pessoa moral, quer nomeada 'di..
're6ta quer mdtrectamentc pelos directores ; equalquêr ·de ta~s
llí'odlfrações podera conter ,os poderes que entenderem os_-díredores para a lJr~t:cção ou conveniencía das pessoas quo fizerem
negocias com os mesmos procnradores.
130. Qualquer de taes delegados ou procuradores, como vdíto
fica. ;poclerão sei' autorizados pelos dírectores para ·substabelecei'
todoa ou quaesquer dos poderes, autorizações e díscreções :quc em
qualquer época lhes forem conferidos.
131. A·conlpanhia poderáexercer os poderes conferidos pela
leide-1864 sobre scllos sootaes, e em tal conformidade pertencerão

estes -poderes aosdírectórcs.

REG Is'rRO

LOCAL

13,8. A companhiavpoderü mandar eser-iptur'ar' em qualquer
pata, em que alln fizer negocies, um registro auxiliar dos accíonístas residentes em tal pniz, e poderão os directoros ele tempos a
tempos nomeai', ulgum fuuccloua.rio em tal paiz, em quo fOI' eSúl'Ípturado tal rcgi~tro auxlltar, para approvar ou rejeitar transfe..
~êI1cia~~ 'e maudar fazer o registro de transrorencrss atrOl'ovadtt,g
em :ta;l registro euxüíar j e cada um do taes funccionarios noderã
com _respcit~ (), transforencías, ou antros lançamentos que s"'o proi:n):zerein 11egist~.~I'no, registro auxiliar. para o quaí c nomeado tal
íünccioJiario, '(t«orcér 'todos os poderes dos direótores, da mesma
fl):villa, . e até o 'm8sIllo ponto c effeito, como si os propríos dírecto-

resestívessern realmente 'presentes em tal paiz 'e osexercessem.

IBS.Sujeitos ás disposições da lei de 1883 sobro companhias

(registro colonial), easdísposíções que antecedemos dírectores

:Pbde1'ã()':de tempos '(1 'tempos dar quaesquervdísposícões que entenderem 'com .respeíto á cscrípturacão de tal registro.
'DIVIDENDOS E FUNDO DE RESERVA

134. A companhia CU) assembléa ge~a1 .páderá de tempos a
témp.os annuncíar um dívídendo ou-uma bonlflcação .« .pagar-s:
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àos,acei?nista,s, c,m proporção ao numero de -suas .aoçõese aímportanma satlsfelta por conta. ,dellas.Ficando;;porém, ,entendido
q..!!eiquan~o fo~ pag:o algum capital emadeantamento de.presta..
900s, na irrtelligencia dc_ guecUe, vencerâjuros,tal .capítal, 'emquanto vencer Juros, nao confet-h-ã o direito .de participar nos
lucros.
135, Os direc~orespoderão, ~i assim o entenderem, .dertempos
a .tsmpos detenmtnar ou .annuneiar que 'será 'paga.:aos .aecíonísraa
uma quota, porconta e em .antecipação clo:divid0ndo do.anno cor.
rente.
136. Nenhum ',divid~[ldo ou honiti?ação .S~l'à pagavd slnão
com os: lucros sociaes. Nao será annunclado-dl'V.ldenctoou,bonifica.
:-gão maior que.o que for rc.ommcndado .pelos d-ir,ect,üres,mas odera a companhia em assembléa,got'ttl aununciarum ,di-videldo
.menor ;8;~erá,;té.rmin_ante a declarução dos dil'ectol'es .quanto á.
importaacia dos lucros da companhia.
1:37. 'Os dírectores poderão antes de recommendar qualquer
dividendo, eliminar as sommasqu: entenderempara dQprcciações;
e poderão retirar dos lucros da companhia a somma quo lhes
parecer para um fundo de reserva, o qual, a juizo dos di-o
reatores, poderá ser appítcadovpara fazer face Ct eventualidade,
para a gradual Iiquidação de qualquer divida ou responsabilidade
da companhia; ou 'para concertar, manter ou augrnentar os bens
da companhia ; ou para de outro modo promovo!'. os rnteresscr sooíaes, ou corn a sanccãc.dacomp.mhía em aaeemblea ge~v.l será,
'no .todoou em :parte,>appUcadopara igualar 'os .dívldendos, ou
para, distribuição, ,,11 ~tÍtulo.-dehon.ificaç:ãoentl'e os caccíonístas da.
eompaoht a existentes 0111 CJ ualquer tampo, nos termos e .pela forma
'quede tempos a tempos determinar ...' tc.ompi.tnhiaem assembléa
geral.
Os dírcctores poderão dividir o fundo de reserva entre os fundosespeclaes que alies entenderem, com .pleno ; poderes .pa.ra .empregar o actl \'0 constituinte do fundo de reserva nos negocias .da
'companhia; e ísto scm quo estejam obriWldos[t couserval-o em
'separado do qua.Iqurr outro acttvo, c sem collocal-o no fundo.de
resorvapoder-ão tl'ansportar quaesqner lucros que elles entendam.
Bcr imprudente distribuir .
.138. Os,directores,:,poderão-detel'minarq uando s.e-r,j, 'pago.qualquer dtvtdendo.emdínheír-c. ou no todoou.em parte um dívídendo
em _ a cttvo.outroqnenãc dinheiro; eum tal· dlvidendo sera. \p8.igo
:ouisatisfeit0:!ness<t .conformídade.. e qualquer acttvo.da ~co-mpan-hia.
em. q ualquer "época:podera.ser applioado para tal fím; e ~q uandc rse
del':,'q.uatquel"':diillculdatt:e,-com relação ,á dis,ti~ibllição, eHes::.poderão
resolvel-aconfecmeihouverem por bem; "e .em :especiahpdderão
emittir certidões traccionaeías "e··.poderão;,fix,ar o':valo.r'P~tnai.aidis·
trlbulção de tal actlvo, ou qualquer parte delle ; e poderão determinar que os pagamentos-emrtíuheíro ,sejam feitos a qualquer
acclonísta, segundo a base do valor assim pago, atim de ajustar
os díreítoscde todas"," paates ; II poderão-eoííncarrqualquec ,.activo
~Tesí)'ecmcQ}l:lm nomeade.âdetcommíssartos sobfídeícommãsscs, xpara.
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o beneficio das pessoas que tiverem direito a dividendos, segundo
melhor entenderem os dircctores.
139. Os directores poderão 0,)1Ioca1' as sommas, de tempo:~a
terl1'Pos destinadas para o fundo de reserva. nos empregos que elles
oscofborem, sujeitos ao art. G" destes estatutos ; e poderão variar
(aes empregos.
140. Os díreetores poderão descontar de qualquer dividendo, bo"
mfícacão ou juros paga.veia a qualquer aceionísta todas as sommas
de dinheire (si alguma houver), que por elle forem devidas e pagavais á companhia por conta de prestações ou de outro modo.
141. Nenhum dividendo, boniflcação ou juro não pago vencera
juroscontra a companhia.
142. Qualquer dividendo poderá ser pago O:)1'n cheque, ou mau:'

dado, enviado pelo correio ao endereço ínscrípto do accíonísta que
ao mesmo tiver direito; ou, no caso de co-propríetaríos, aquelle
cujo nome for o primeiro tnscrípto no registro com respeito aos
Bons títulos de éo-p.opríedado e cada um de taes cheques, ou
'mandados, remettidos assim. será paga vel á ordem da. pessoa~l,
quem for enviado.
CO::\TABlLIDADE

143. Os dircctores farão escrlpturar contas exactas s
a) do actívo social;

b) das sommas de dtnheizo reeebidae e gastas pela companhia,
o da matería a cuj Q respeito toem legar taes receitas ou despezas, e
c) dos credítos c responsabilidades da COmpanhia.
144. Os livros de contabilidade serão conservados no.escrlptorio, ou em qualquer outro logar on lagares que entenderem os
dil'edores.
145. Os directores determíuarão de tempos a tempos sí , e111
qualquer caso especial, ou classes de casos, ou em geral, e em que
épocas e legares e em que condições ou regulamentos as contas
e livros da companhia, ou quaesquer delles ficarão patentes á inspecção dos aecíonístas e nenhum accíonísta terá direito algum d3
ínspeccíonur qualquer conta ou livro ou documento da companhia,
-B.wepto o quo for conferido pelas leis, ou autorizado pelos dired01'0S, ou por deliberação da companhia em assembléa geral.
.f
146. ·Na assembléa geral ordí.iaría de cada anuo, excepto o as
19)7, os directorcs apresentarão á companhia uma conta de lucros
e perdas e um balancete co.rteudo um sumrnarío do aetívo e pas-

sivo da companhia, feitos até uma data que não seja mais de-seis
mezes antes da reunião ; indo cUes acompanhados de um l'oh.tarj.a·
dos dírectores sobre as operaçõe : da companhia durante o período
a que se referem a mesma conta, e balancete,
FISCAIJZA.çjXO DE CONTAS

147. Pelo menos um" vez em nada anno,

excepto o de

WU7, serão flscalízadas as contas da companhia, e veriâcadaa
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oxactídão do balancete, por um ou .mais conselheiros ou conselheiros fiscaes.
148. A companhia em cada assembtea eeral ordínaria nomeará
um conselheiro ou couselhoíros ~sca8s, que exercerão o cargo até
:1 assembléa geral ordinaria seguinte, e terão eüoíto as dieposições
seguintes, a sabor:
(1) Não se fazendo a nomeação do conselho fiscal na assembléa
ger~~ ordiuarla, podeI'~ a Junta Commerci d;a pedido de quaqucr
acclônlsta da companhía, nomear o conselho üscut para o anuo corrente, e fixar f), remuneração que lhe deve SOl' paga pO:<1 campa.':"
nhía pelos seus serviços.
(2) Nenhum director ou runcclonar-ie da companhia será capaz de ser nomeado consotheiro fiscal.
(3) O primeiro conselho fiscal podera ser nomeado pelos directores antes da prtmeírs assembléa exigida por lei, e, sendo assím nomeado, exercerão o cargo até 1.1, seguinte assernbléa gorai ordínaria, salvo sendo previamente demittido por deliberação dos
aocíonlstaa em assem blea goen.l; e oro tal caso os ncctontstcs reunidos em tal assemblea poderão nomear o conselho fiscal.
(4) Os directores poderão preencher qualquer vaga casual que
se der no posto de conselho fiscal, mas emquanto continuar tal vaeatura, poderão runccíonar o conselheiro ou conselheiros üscaes so~
brevtverites ou contínuantes (si algum houver).
(5) A remuneração dos conselhos flscaes sera marcada pela
companhia em assembléa geral, excepto que poderá ser fixa pelos
directores a remuueração de quaesquer conselheiros âseaes norneados antes da primeira assembléa exigida por lei, ou para precneher qualq uer vaga casual.
(6). Todos os conselheiros âscaes te!~o o direito de aceesso. em.
qualquer tempo, aos livros, contas e coiupitovuntas da eompanhía ;
e ser-Ihes-ha facultado o exigir dos dírcct óres e empregados da.
companhia quaesquer lnformações e explicações que forem precísaspara, o desempenho das obrigações dos conselheiros üscaes, e
deverão cs conselheiros flscaos assignar uma certidão ao pé do ta:lancete .deolarando si forarn ou não satisfeitas todas as suas exígeneías como conselheiros flscaes, e farão aos accíontstas um relatorío sobre as contas examinadas: por elles, e sobre cada um dos
balancetes apresentados á companhia em nssembléa geral durante
o exercido de seu cargo, e CTn cada um de taes relatarias. deverão declarar si a seu juizo.o balancete a quo se refere o
relatorío esta confeccionado propriamente, de modo a dar uma
vistg, correcta o exacta do estado dos negocies da companhia" conformeos demonstram os livros da 'companhia; e será o mesmo
l'eJatori() lido peiante a companhia em assembléa geral.
~149. Serão te,rminantes todas as contas dos directores, quando
tiverem sido fiscalizadas, como dito fica, e tí vorem sido approvadas por u.na assembléa geral; excepto no que disser respeito
~ qualquer erro nellas descoberto dentro dos tres mezes seguintes,
ti. sua approvação, Quando se descobrir um tal er-ro dentro desse.
periodo, a conta será corrlgtda em seguida, e de então por
de~nteserá concludente.
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AVISOS

150. A companhia poderá dar um aviso a qualquer aceíonísta, ou em pessoa, ou mandando..o pelo correio, em: carta,
enveloppe ou cinta franqueada, com endereço a tat accíonísta em .

sua direcção, conforme constar do registro.
151. Cada portador' do' acções nominativas; cujo endereço
ínscrtpto não f 01' no Reino Unido, poderá de tempos ai tempos
notificar 1l01' escrípto á companhia algum endereço no Reino,
Unido, quo deverá ser considerado seu endereço ínscríptono sentido da clausula precedente.
15~. O portador de um titulo de acções, salvo expressando
este o contrario, não terá a seu respeito direito' algum a aviso de
-qualquer- assembléa geral.
153. Qualquer aviso que f01' preciso que a companhia dê'

aos accicuístaa, ou a qualquer delles, e para o qual não houver
disposição alguma ora presente na escrtptura, serã, intimado"
sutãcíentemente, si for dado mediante annuneio, o qual sera Inserto uma Só vez em dous díaríos de Londres.
154. Todos os avisos que mandarem dar-se aos aecionístas
serão pelo que respeitar a qualquer acção de que são' coproprte..
tarías varias pessoas, dados ãquella de taes pessoas que for· ,ai
prímeír.i indicada n.i registro; o aviso expedido assim conssítuü·á,· aviso suütcíente para to dos os co-projmetartos do;t[i"l aeção.
155. Qualquer cítação, aviso, despacho ou outro documento
que for preciso mandar ou intimar á companhia, ou a qua!'quer
ruuocíonai-ío da companhia, poderá ser enviado ou intimado entregando-so, OU" remettendo-se este, pelo correio" em carta, enveloppe ou eínt» franqueada" endereçado á. companhia ou tal
funccionarío no escriptorio.
156. Qualquer aviso expedido pela companhia, sendo remettído
pelo correio, serã considerado intimado ao tempo em-que for posta
no correio a carta, cnveloppo ou cinta, queo contiver (quer comendereço i), algum legar- no Reino Unido, quer no estrangeiro) e para
comprovar-lhe a intimação só basta provar que a carta, enve..
loppe ou cinta que continha o aviso flJi regularmente endereçada e
lançada no correio.
157. Toda pes oa que por operação da lei, transfereneía ou
outro qualquer meio vier a ter direito a. quaesquer acções ou valo1'88, ficará. obrtgada por todos 03 avisos respeitantes a taes acções
ou valores que, antes d.i assentar-se no registro o seu nome e endereço, tiverem em devida forma sido expedidos apessoa de quero
aquella deriva o seu direito a taes acções ou valores.
158. Qualquer aviso ou documento entregue, ou mandado pelo
correio, ou deixado no endereço ínscrípto de qualquer-acclonista, de
conformídado com [I. presente escriptura, será, não obstante ~e!',fal..
Iecído então tal accionísta e tenha ou não a companhia aviso deseu
fallecírnento, considerado corno havendo- sido devidamente" intimado com relação a quaesqucr acções nominattvas ou valores; nomínativos, possuídos por tal acctomsta. quer por si só, quer' omconjuneção com outras pessoas, até que alguma outra pessoa- seJ~ in-
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scripta em seu Iogar como sua. :rroprietaria ou CO~pI'o)?1>ietaria.,; e
uma tal i~timação para todos 03~ e:ffeitos. da pre3ente. escrlptura
será considerada como íuümação surâoíenre tio ta.l aVISO OU,, documento aos herdeiros, testamenteiros e administradores delle ou
della e- a todas as pessoas, si- alguma houver, com elle ou ella
cOI;ljUnctamente interessadas em quaosquer de taes acções ou valores.
.
159. A assignatura de qualquer aviso, que tíver de dar a compacll.hia, poderá ser oscripta ou impressa" "o,scripta a," maehhia ou ){':'

thogrl1phadl1.

e

LIQlJIDAÇÃO

160. Si fOl' llquldada a companhia, e si o seu activo disponível
para SOl' dlstribuido for lnsufflclente p<11'<1 reembolsar todo o capital
satisfeito, será dístribuulo o mesmo actrvo de modo que o mais approX:~lUada.m.ente possível sejam as.perdas soffrídaspelos accíonistas
l),:a:p,roporção do capital entrado, orla que deve-se ter dado entrada, 110 começo da líquídação.jior conta das acções que elles respeeüvameute possuírem. B si e111 qualquer liquidação o activo disponível para ser distribuido for·mais quesufliciente para reembolsar
a.toti11id(J.,.Qe do capital satisfeito até o príncíplo.dalíquídação, o excesso será distríbuído entre, os accíonístàs, na proporção do, capital
que no começo da, liquidação tiver sido, satísfeíto ou dever, t~r sído
sí1tisfei~o 1)01' conta (1<:),8 acções por elles respectivamente possuídas.
Este· aJ'tigo sem- prejuízo dos direitos dos portadores de acções
emitüdas em condições especíaes.
161. Si se Ilquldar a companhia, os Hquldataclos (seja,rn. voluntarios ou ofâciaes) poderão com a saneção de uma dellberação extl'aOl,'dinaria, repartir entre os contribuintes, em especÍ{3I,quA,JQl1er
parte do activo social, o poderão com sancçãoídentica collocar; qualq:ge.r parte do actívo social 8:111 nome. d~ curadores sohcondícõés de
tld(:licommisso para o beneficio dos contribuintes, Gorlformeqntellde:rem os Iiquídataríos, C0111 a mesma saneção ; e si entender-seassím,
poíerã ser feita qualquer divisão 'de antro modo, quo não de accôrdo
GQm os direitos Iegaes dos aeclonístas da comp.mhía, o em partícular qq,AtICIlJ,O):' classe p:)(:l.el'(~ ~ec,eber direl tos pre'OJ;ent,e~ ou os,.,.
pscíaes, OI!- pudera sei' excluida 1).0 todo, ou em p,~~te j mas no caso
de qualquer dívisãoc de outra fórrqaqlN .não de eonformtdads C0111
QS díreítos legaes dos coutríbutntes, venha a ser resolvída, Ql1.q.lque.r
eontribuínte que ficasse: prejudicado por ella terá o díreíto de qü::":'
$el;1;tÍl\ e direitos subsidiarias a este". como si uma tal resolução
(osse uma, deliberação especial votada de aceordo. COIQ, a .s!3cç:âo 161
da lei de 1802sobl'c companhias.
lG2. :No, caso da liquidação da companhia na Inglaterra" todos
0,8 accíonístas que a essa ~:po.c~ não se acharem na 1I1gIate-:rra ftcarão obrigados a,dentro de tros mezes, depois de votada uma delíberação effectíva para a liquidação voluntaría da companhia, ou
depois de proferido despacho para liquidar-se- a companhia, dar
aviso por escripto á companhia nomeando alguma pessoa residente
em Londres, a quem poderão íntímar-se todas as, Citações" avisos,
processos, despachos e sentenças com relaçãoou em virtude da Iié
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quidacão da eompanhla, e na.falta, de t~d nomeação terão faü\lldade
os liqüidatarios da companhia para em uomo de taos aecíónístas
,designaI' alguma tal pessoa, e as intimações feitas a um tal outorJ~ado,. quer nomeado, por um accíonísca, quer pelos Iiquidatarios
serão consíderadas intimações pessoaes a tal accíonts'a, validas
'para 'todos _os fins j c no caso de fazerem a nomcaeão os Iiquídatarios, deverão elles com toda a pressa possível dar disso aviso a tal
accíontstv, mediante annuncío no díarío Times, ou por car-ta regístrada enviada pelo correio e dirigida ao mesmo acclonista em, sou
endereço, conforme constar do registro dos acciontstas da companhia; e será considerado intimado um tal aviso no dia seguinte
aquetle em que apparecer annunoío, ou for posta no corroia a
carta.

°

GARANTIA E RESPONSABlLlDADE

163. Todos os dírectores, gerentes, seeretaríos o outros empregados ou serventes da companhia serão garantidos pela companhia
e terão os dircctores a, obrigação de com os fundos sociaes pagar
todas as custas, perdas e gastos em que inCOl'NH' qualquer ompregado ou servente, ou pelos quaes tornar-se responsavel em consequeneia de qualquer contracto celebrado, ou acto ou doeumento
feito por eUe em sua qualidade de empregado ou servente ou de
qualquer modo no cumprimento de seus deveres. Os directores
poderão em nome e representação da companhia passar quaesquer
Iiypothecas dos bens da companhia (presentes c futuros), conforme
entenderem, a favcr de qualquer direetor ou outra. pessoa que
incorrer ou estiver para incorrer em qualquer responsabilidadepessoal para o beneficio da companhia, e qualquer de taes hypotbecas
poderá conter faculdade de venda e quaesquor outros poderes;
.
factos e disposições que se ajustarem.
164. Nenhum dírector ou outro empregado da companhia será
responsavel pelos actos, recibos, descuidos ou faltas de qualquer
outro director ou empregado, nem por associar-se em qualquer
recibo ou outro acto para dar-lhe conformidade, nem por qualquer
perda ou gasto que sobrevier á companhia pela ínsufflciencia ou
deficiencia do titulo de quaesquer bens adquiridos por ordem dos
díreotores para, ou em nome da, companhia, nem pela ínsnfflcíencía
ou deficiencia de qualquer emprego em ou S011'8 os quaes forem
eollocados quaesquer dos dinheiros da companhia, nem por qualquer
perda ou prejuízo oriundo da quebra, ínsolvabllídade ou aeto desleal
de qualquer pessoa. em cujas mãos forem depositados qualquer
dinheiro, valores ou e:ffeitos, nem por perda, alguma suceedída por
falta de discernimento ou por descuido de sua parte, .nem por
qualquer outra. perda, prejuízo ou infortunioque acontecer no
cumprimento das attribuições do seu cargo, ou com relação a ellas,
salvo dando-se elles por sua propría deslealdade.
RECURSOS JURIDICOS E DOMICILIO

165. Será determinada de aeeôrdo com as leis inglesas qualquer questão ou disputa que suscitar-se entre a companhia, de
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uma, parte e qualquer dos accioníatas ou dírcotores. ou qualquer
pessoa ou COl'POl'U,9âo que reclamar ser aecionísta da companhia,
ou os seus respectivos testamenteiro), admlnlstradores ousubrogados, da. outra parto, com relação [~ ínterpretacão 011 otroitoda
presente B?criptnra ou do quaesquer das leis sobre companhias ou
com respeito a quaosquer das acçoes da companhia ou de outro
modo com rerercncía ou pOI' motivo dos assurnptos da companhia,
e, quaesquer recursos jui-idlcos relativos a uma tal questão ou
disputa qualquer serão intentados perante o Supremo Tribuna! de
Justiça da Inglaterra, o a companhia c todos os aecíontstas, diredores, pessoas ou corporações respectivamente de.~dojá se submettem ü. j urfsdicção do citado tribunal, e cada acclonista, díroctor,
ou outra de taes pessoas ou corporações, como fica dito, serão
considerados como tendo eleito, e como possuindo e retendo domicilio na Inglaterra para os fins de quaesquer de taes recursos,
Nomes, endereços e qualidades dos a ss ig ncn tes

Max Míchaelscn l negociante, Minclng Lano Housc, 59 Eastcheap
E.C. Londres.
. Edgar Leon Simon, negociante, Mlncing Lano House, 501úl,::tcheap E. C.
oeorge Jo110 Stango, negociante, Mineiug Lano Honse, 59 Enst~
cheap E. C.
Hcrbert Thornas Gregory, caixeiro commerclalv Nincing Lano
House, 59 Dastchcap E. C.
João Franeísco ,Vright, negociante, Santos, Braall (por seu
agente Max Mlchaelsen).
" William James Hawks, solicítador, The Prior)', Bl1cldngham
Road, S. Noodford Essex,
Mar tin wijltam Starlíng, caixeiro de solicitador, 4'ZHastings
Street N. C. Londres.
Froríeríck Charles Vernon, contador, lG Grcat Wíuchester
street E. C.
Em data de hoje 22 de junho do 1907.
'I'ostsmunha das asslgnaturas: Gílbert E. Sarnuel, solicitador,
Iô Oreat Wincliester street iLC. Londres.
li' cópia conformev-c- IV. lYalh8l', ajudante do archívísta do
sociedades anonymas. (Estarnpilha.}

DECRETO N.

OOüS-DE l(j DE AGOS'!'O DE

1907

Approva os projectos e orçamentos de diversos armazena e obras complementares a construir no porto de Santos, na impor-tancia jotal

de 3.431:246$008.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,

attendondo ao que requereu a Companhia Docas de Santos, decreta .
Artigo uni co. Fioa:n approvados os projeetos e

orçamento~ q~e

com este bníxam, rubrícados pelo director geral de Obras e Viação

AC'l'o.S'· DQ:.~ODER EXECUTIVO

da :(lespecttva geeretaria de Estado, para a constuucção, no. P().rt.<)
dê Santos, das seguintes obras:
Armazéns ns, 14 e 15, na Importancía de 429:356$f351.;,
armazens ns. 13, 16 e 17, na de 614:246;3110; armazena externos
ns. III e IV, na de 1.291 :9i6$429 ; o de obras complementares na
ãrea. em que são projectados ás referidos armazena, na de
1.095:666$818.
A ímpor-tanoía total de 3.431:246$008, correspondentes "OS
orçamentos, por esta. rõrma approvados, sel'á addicíonada ao

capital da companhia.
Rio de Janeiro. 16 de ag-osto de 190i, 19' da Republíca,
AFFONSO AUGU.STO }IOREIRA PENNA,.

jJ;Iiguel Calmon

DECRETO N. 6ôO, -

DE

d~t

Pisi e Almeida;

16 DE AGOSTO DE 190i

Abre ao Mínis terio da Justiça e Negoc ios Interiores o credito de
876:335$340, sup plementar- â verba u , 21 do art. 2{) da lei
n , 1617 de 30 de dezembro de 1906.
j

o Presídente da República dos ~stados Unidos <lo Braztl,
usando da autorização concedida pelo decreto Legislativo n , 1691,
desta data" resolve abrir ao Mlnister-ío da Justiça e Negoctos
Interiores o credito de 8i6:33S$340, supplementar á verba n. 21
do art. 2° da lei u. 1617, de 30 de dezembro de 1903, rubrica Material, construcções e eventuaes - para o serviço geral da saude
PublIca.
Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1907, 1Do da Republlca ,
AFFONSO AUGI;STO :MOREIRA PENNA.

Aúgusto Tavares de lAfNl,

D:WRETO N. 6610 -

DE

22

DE AGOg'ro

DE

1907

Abre ao àllntater io da Justiça e Negoc los In teriore.e o credito
especial de 3:250$ para ocoor r er ao pagamento de ajudas de
custo a que tem direito o D.r-. Amaro Cavalcante.

O Presidente da República dos Estados Unidos do llra<'U, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 50, do regulamento approvado pelo decreto n. 2409, de 23 de dezembro de
1903, resolve, á vista do disposto no art. 15 da lei n, 161i, de 30
de dezembro de 1906, abrir ao Ministerio da Justiça. e Negocíos
Interiores o credito especial de 3:250B para. occorrer ao pagamento
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<le ajudas de custo, relativas aos.annosde 1800.1891 (sessões ordínaria e extraordinaria), 1892e 1893, a que tem díreítoo Dr, Amaro
Cavalcante, na qualidade de senador pelo Estado do Rio Grande do
Norte.
Rio de.Janeiro, 22 de agosto de 1907, 1.9° da Republíca.•
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Augusto Tavares de LYN;('.

DECRETO N. 6611- DE 22

D" AGOSTO DE

1907

Crêa uma brigada de cavaltarta do Guardas Nacíonaes na. comarca. de
Monte Santo, no Estado de Minas Geracs,

o Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do Brazil, para
execução do decreto n. 481, de 14 de dezembro de 1896. deereta:
Artigo uníco, Fica creada na Guarda Nacional da comarca de
Monte Santo, no Estado de Minas oeraes, uma, brigada de oavallaría, com a designação de 950., a.. qual se constítulré de dous l'e~i~
mentes ns. 189 e 190, que se organizarão com os guardas qualífícados nos dístríctos da referida comarca, j revogadas é1.S disposições
em contrario.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 1007,190 da Republlca.,
AI"F0;\1S0 AUGUSTO :MOREIRA PENNA.

ilugusto Tavares de Lyra

DECRETO N. 65i2- DE 22 DE AGOSTO DE 1907
Orêa mais um a ln'Igada de cavallar-ia (lo Guardas Nacionaes na comarca de
Caxias, no Estado do Maranhão.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Braztl, para
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, decreta:
Artigo unico , FicE1 ereada na Guarda Nacional da comarca de
Caxias, no Estado do Marunhão, mais uma brigada de cavallaria,
com a designação de 14a., a qual se constituirá de dous regimentos
ns, 27 e 28, quo se organizarão, COIU QS guardas qualificados nos dístrictos da 1\3feridacomarca; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 2,2 de agosto de 1907, 190 da Republlca.,
AFFONsa AUGUSTO ?\10REIRA PENNA.

AagHsto Tacares de Lyra.
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DEGIH:TO N. G6l3-DE 22

DJ~ AGOSTO

DEI-OOi

ALi'/} ao Mlnlstcr!o da Indush-ia, Viação c Obras Publicas o credito
cxtraordinaí-ío de 8:033$')()O para pagamento do obeas executadas
em 1900 pela Companhia ((Rio de Jauclro City Improvcments ".

o Presidente da Republica dos ESÜttlos Unidos do Braail;
usando da. atltol~ização -constante do decreto Icglslativo n. 1(;U8.
desta datn decreta:
Artigo unlco. Fica aberto ao Mintster-io da Industrlu, Vlnção.
c Obras Publicas o credito extraordinai-io UA 8:05S3$6!)'), par',~
occorrer ao pag.unento de obras executa..das em 1901 p 'la com~oanhiaRio de Janeiro City Improoemente pnra Iigo,l' a. cJ,nalizaç5.o.,
da mesma ccmnanhía ãs bacias do Arscuvl de . ~hrinha, nesta
Capital.
.
Rio de Janeiro, 2.2 ele <.tgosto do 1907,10(1 (L1, Republic.r.
AFFON$O AUGUSTO i\JOREiRA' F.l,:;:'i:-(A.

Miguel Calmon (h! Pin.

nf<;CRlno N. 6614 -DE .22

DE

{J

illmfiJa.

AGOSTü DE 1907

.Abi-c ao Mintstcrlo da Iudustr-ia, Viação 0 Obres Publicas o cl',!di&''l d :
30:000$ para Sal' eppllcado a dcspcaas prov..suienbes da rvo rg ant-.
zacão do serviço de melhoramentos dos portos da Bcpubl íca .

o Presidente da Ropublica

dos Estudos Unidos do Bruaíj. usando

da autor-ização que lhe confere o n , XI do art. 35 da Iei n. lGl7, de
30 de dezembro de 1006, e tendo ouvido o Tr-ibunal de CJnt~tS, na
forma do disposto no art. 2", § 2(1, u. 2, lettl'it c do decreto Iogtstutí vo

n. 39,2, de 8 do outubro do 1896, decreta:
Artigo 'unico. Fica aberto ao' Minísterlo da Iudustrla, Viação
e Obras Publicas o credito de 30:000$ 'para ser applicadova
despezas proveníentcs ela reorganização elo serviço de melhora~·
mentes elos portos da Republlcn, no qual se comprehonde a.. fiscaU"·
zação das emprezas coneesslonarias ele taes melhoramentos.
Rio ele Janeíro, 22 ele agosto, de 19071 10° da Republica.:
AFFON80 AUGUS1'O íHoREIRA. PEN:-iA.

Mig"uet Calmon cru Pin e A.lmeida.
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DECRETO

N.

6615 -

DE

22

DE AGOSTO DE

1907

Marca novo prazo para conclusão das' obras da in. secção do cács 'a
construir no por-to do Rio Grande.

o

Presidente da Republíca dos. Estados Unidos do Bl"zil

'<1tt~ndendo ao que requereu El~el' Lawrenoe Corthelt, conce~ió:

narro das obras do porto da CIdade do Rio Grande Estado do
Rio Grande do Sul, decreta:
I
AI'tigo uníco, Em substituição do prazo fixado na clausula XVIIi
do contraeto a que se rerere o decreto n. 5079, de 18 de abl'j1
de 1906 para a conclusão das obras da l~ secção do cães a cons.. '
truir no porto do Rio Grande, fica marcado para esse fim o (h~
cinco annos e seis mezes, contado da data em que forem approvades os respectivos estudos definitivos I os quaes deverão serapresentados ao Governo pelo concesstonarío até 15 de novembro :&0
correute anno,
Rb de Janeiro, 22 de agosto de 1007) }90 ela, Republíca ,
AFFONSO AUGUSTO j\IOREUU. PeNx.l..

3Iíguel Calmon dM Pin e Ainseida,

D;';CRETO N ~ 0016 -

DE 22 DE AGOS1'O DE HJOi

.AIn''':1oMínistcric da Fazenda o credito extracrdinazio dó 2.'i(}.í:3n$;)í~
. pal'J saldar todas as deepcaas feitas com o..edifício consbruido para
a Caixa de Amortização.

o

presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil , usando{la- autortaação contida no deereto legislativo n , 10üü, dc:;ta. da,ta',:
.
.Resolve abrnv ao ?>.-linistürlo da Fazenda o credito extruordí..
lHU'.i.O do 2.164:071$548, para saldar todas a~ despezas F~i!as com '9
edlâc;o construido para a o nsa .do Am.o~tlzaçao, ~r)(:1.UsJVC as _Qe
aoqulslção de moveis) armações, Uls',al1?,çao etecrríca _0 adaptacaf}.

.do mesmo predio para o serviço da caixa de Conversão.

Rio de Ja,neü'o, 22 de agosto de 1907, 19G da Repuhllca ,
AFYO:-iW At:GGSTO MOREIRA' pj::;';l";~

David 'Campisf<t:
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DECRETON. 6617-DB 29
Dá novo a-egnlamento

é

DE ,,-GOSTO 1)E

1907

a Capitanias de Portos

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braaíl,
usando da autorização quo lhe foi c.mrerída pelo art. 13, lettra f
da lei n . 1617, de 30 de dezembro de 1906, resolve approvar o
mandar executar o regulamento das Capítantas do _Portos que.
a este acompanha, assignudo pelo coutra-almtraute Ministro '. de
Estado da Marinln j revogados o regulamento que baixoII Com o
'decreto n -. 3029, -de 20 de fevcl!eirode1901,e mnis vdisposiçõss
.em, contrarto ,
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 1007, 19° da, Rcpublíca.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRAPE:'\NA.

Alexandrino Faria de Alenccw.
EXPOSIÇÃO

Sr. coutra-almlrantc Ministro da Marinha - O Congresso Nacto.
nal, em sua snbedoi-la resolveu autorizar o Poder Executivo a rever
o regulamento das capítanías dos portos e poí-o lmmediatamenta
em execução ; e vos, em nome do Sr. Presidente da Republíca, entendestes conüar essa revisão â eommíssão abaixo assígnada, que
a tendo concluído, vem dar-vos conta de seus estudos c apresen~
tar-vos o projecto do novo regulamento das capitanias dos portos;
e o .faz conscta de que esse trabalho, si não está na u.ltura da honrosa e del icada missão que lhe foi cornrnetttda, si não exprime o
Heal que .o determinou, representa o producto de grande labor,
para bem corresponder a eSS1 conüança.tcomo também o fructo da
dedícaçâo com que procurou, na esphera de seu saber e Intellígen..
eia, cooperar para que essa incumuenoia tivesse o desejado exító.
Não será um trabalho perfeito, terá mesmo mcorrecções .Q
lacunas, mas consubetencía prtncípíos basícos da estmctura dessa.
organízacão, que deverá ter desenvolvímouto com as necessidades
pubücas, consequente ÜOprogredímento das sciencias que com ella
sa.relacíonam .
Os multíplos serviços affectos ás capitanias dos 'portos são
igualmente sujeitos a disposições de regulamentos dos Mtnístertos
da Fazenda, Viação, íntertore Gxterior; e, embora todas as .repartições executadoras e fiscalizadoras, com jurlsdtceão privativa e
independente uma das outras, respeitem as prerogatívas de cada
uma exercitando-se dentro' de sua -orbíta, comtudo necessitam ellas
SOl' unificadas pana harrnonta de acção ,
Debaixo desse ponto de vista a eommíssão empenhou-se em estudar toda essa variedade de dispositivos para harmontzal-os e.
submettel-os a uma só jurisdicçâ:o,·si assim for possível.
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E, aSSill"pai'ocendo';lhe.que,a marinha 'mercante nacional, de..
vendo constituir a segunda reserva 'da armada. 'ao 'lv1inisterioda
~a~inha '3c?nseCluentcD1'en~e .48 ,~a.pita.niáS ,'dos, portús'cleveriam
ficar~~la dírecção e admlDlstraçao,'no 'que concerne.-ao 'casco
do :,nav~, ao se~l pessoal e á ~ua.n:avcgação, no que diz '!'e'spéitoã.
IIlspec9ao das Illlha~ su~venclonad8;s • para que maís directamente
severlÍiquo n, flscalízação das qualidades e condições n querdevem
olj,êd~ce~ os navios como r:e~er':.-a da armada, o que M os responsaveís.dtrcctos pela sua utllízação, em dado'momento poderão'com
superior 'conhecimento Jazer ,
'
.subordina~, portanto, as concessões e subsídíos, a l'cfJ:ras, 'determinadas pelo Ministerlo da Marinha, se afigurou I.t comntissão :,89r
da mais alta, convcniencia publica.
Para tanto, porém. ,suas disposições concernentes a esse ramo
administrativo dependem do lei modificando o roglmcn'cxistente,
transferindo do Mínísterío da Viação 'P&;1i[\,o da Marínha o serviço
relativo a subvenções deIínhas de navegação.
A commtssão, sem dar regras especíacs, manteve o dever- de
ser nas círcumscrlpçõo, marttímas a fiscallzação dessas linhas
exercída polos capitães de portos.
A eommís-ão, restringindo-se às disposições do Código commer..
clalc á lei de cabotagem, quo regem a marinha mercante, procurou har-monizal-as, corporificando-as no regulamento das capitanias dos portos para maís facU compulsação, desenvolvendo nos
seus varias artigos o necessano desdobramento, de modo a tornar
mais eompreheusívol sua íntelllgencia e melhor sua execução.
Por essa íórma, 'acredita a commtesão cessarão muitos males-de
que se queixa o commercio lnaritimo, que não via conveniente..
mente applícado o Cadigo Cornmercíal nas l'elaçãe-s entre: 'os capí-

tães e trIpolautes. E, assím sendo, para evitar os zraudea-embaraças que a ínsujelção dos seus depositarias acarrcE'tva ao inter-

cambio mar-ítimo, a ponto de se pedir um codigo,disciplinar para a
marinha mercante. quando de facto já. existiam naquelle ceiligo
disposições com força 'bastante para obstar ou reter actos índebítos
do perturbadores do trabalho maritimo.
, l1. commíssão empregou todo o cuidado em hem regular .as díaposições contractuaes dos capitães e tripolantes de navios, estabelecendo na conformidade do Codígo Commercial as penas díscípltnares e administrativas a que uns e outros ficam subordinados, 'de
modo a assegurar os direitos e obrigações recíprocas. Definiu essas
penas, assim como estabeleceu clara e precísamente as formalidades
lrtdispCí1saveis para o ajuste, o distructo c a rescisão do contracto
entre os capitães e trípolantes, ficando assim uns e outros habilitados
a:iiefenderern 'seus direltoscontractuaes e acabando com 'a arbttraria
l(abusiva praticade desembal'ql~e de trtpolaneos no eursi da víagem,
C(}~ "quebra'das 'bbrign:Oões,'ü'contracio'S, 'causando outros tantos
Vr'élu:izoS"&O commercío maríttmo, que'eril,:one:rado 'com 'despezas
ljar'a, "rénovação de 'rões de'equipagem, e -averbações 'nest~s:em'c-a\:la,

plir'to"de "escala, quando taes rõeajleveríam tee a dueaçãoríeseís
mozes.
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Assim. a commlssão, como medida. repressiva, adoptou 11 provi..

dencía de serem as despesas consequentes desses rompímenfós .de

ajlist.cs feitas por aquelles que as promoverem, conferindó capitanla,
do-porto a sua fiscalização e a obrigação de exigir, tanto para .0,
ã

embarque como para o.desembarque, o comparecimento das partes.
ajustantee para o Iavrament.i do competente termo e sua menção
no rol de equipagem. Si por esse lado, a eommíssão, guiada _por.
vossas Instrucções, attondeu ao justo reclamo da marlnha mcrcante,'
:POP outro, para melhor regulartznr o serviço da. policia naval,
tambem tomou medidas repressivas de ínfracções do regulamenta,
das capitanias dos portos, comminando multas pecuníacías, bem

como estabeleceu o pessoal da lotação dos navios segundo sua elassíflcação, feittl. de aecôrdo com o aconselhado na Conferencia Interna-

cional de Washington.
E assim, em vez de serem os navios classificados e lotados segundo seu apparelho e armação, o foram segundo o systerna da
propulsor (vela ou vapor) e segundo ar natureza dos serviços a que
St3 destinam, e por essa rõr ma determinou a lotação mini ma de
euda classe, cabendo aos armadores a faculdade do, acima dessa
tota~~ão, admttrir a tripolação quo julgarem mais conveniente aos
seus interesses.
A reducção do pessoal, sem prejuízo da segurança da nave.gaç5.o, se impunha u commíssão, que a essa exigoncía se subordinou,
por conhecer que hoje, para a navegação a vapor, com as mutüplas
machínas substítuü vas da 1'01'ç-:1 animal e com o regímen de servíço

nos partos, ficou facil o reduzido o trabalho de bordo. tornando desnecessarío o grande pessoal com que eram outr'ora trípolados os

navios ..
Teve tambem, em vístu dos regulamentos das escolas profíssionaos, de fixar regras para o desempenho dos .cargos a bordo,
sujeitando soa exercício ao preparo o hablübaeão, bem aomo ao
tempo de serviço para cada ritmo proflsstonal, assegurando, .desta
turma garaútias quo não tinha.
Em logat- da llsta de identidade de 118S30a, chamada matricula
pessoal, instituiu, a exemplo de outras mai-lnhas, a caderneta'ma~
.n-Icula, onde, além dos slgnacs caractertstícos do índívíduo, são
eoncgnados outro; dados da. vida mantíma nccessartos para co~
nuocer-.o, (FWI' a competoncia profissional, quer a, condueta do
iuatrtoutado.

c.nn isso ha boneflcio, não só de alllvlur o matrículado de despczas com reformas de sua lista. de identidade, que, em folha,avulsu:{
c.sujcím a darnníticar- . 'e, mas tambem o de ter-se de prompto .in ..
íormações seguras de sua vida profissional.
Além disso, sujeltando-se, como fez a. eommlssãa, a cadet'lleta",:

matricula RO visto annual para ser sellada com a taxa correspondente

<.i estabelecida para a matricula. pessoal, . ha gran Ie vantagem de

allívíar-se a. capitania do servíço de reforma do matriculas, om qne
el1~ quasl esotusívamonte se occupa, dando lagar a, que seu reduz!do pessoal possa se dedicar a outros serviços que ficam paraly-

zudos e prejudíeades por essas reformas.
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A commíssão, igualmente, , tanto a bem do Interessepubltco
útlmo' do eommercío marltirno, alterou a fórmadorol 'il'e equipfile-em
dós navios. Assim, 'o rol, em vez de ser feito em uma uníoa fofha-d'epapel ~ renovado em cada .'viagem, ou semestralmente, ...'como
'detel'mma o 'COdIgO commereíat, será, como em -outras 'naçoes, do
mais de uma folha, formando um caderno, e durará até que todas
as folhas fiquem utllizadas, ou até que dous terços do pessoal ,de
.,;uapl'imWvatripolação tenham sido substituidos.
Oral, 'a;:n':lHutado 'pelo capitão, tentle assignatnna-do -tripoIantc'
ãjus,tado, s0rVJrá para ser lavrado pOE ellc o 'competente termo-de
ajm~te da soldada, ,para0 qual deverão comparece,- 'os 'a,}nstados,
11flm de ratificarem seu tI\t to e assignatura no' rol, ficando assim
a&"SeQurada a 'estabilidade dos trlpolantes comc o na vi o desonerado
de reformas,constantes de roes,
Tanto no rql cama na cadorneta-nratrícula, 'estarão impressas.
as princíp :tOsdispoSi9õ2S a que estão 'sujeitos os seus portadores.
,
O modelo do rol de 'equipagem que vos apresenta acommíssão
é o das príncípacsnações mantlmas e consta de columuas para as
alterações que se derem 'no pessoal engajarlo, de modo a poder-se
promptamente -cunhoreI'o sou .movimento e a causadeste.
A lei n. 123, de 11 de novembro de 1892, estabelece.regras para
~ 'cabot(i.ge11J. 'nacional e entre ellas a do art. 7° dispondo que sobre
a màtricula:dosnavios e trlpolação, pi:otagem e vístortas soobser-

vará o que ror deterrnlnado rios l'f:'guhmentosquG-O PodaI'Executivoexpedir' para execução daquella Icí .
Em 2 de jttlho,tleI896,jlOl' 'decreto

TI.

2304, foi dado o "egula-

mento para a navegação. da cabotagem 'o .tauto 'este ,como:'a, 'lei
fot'a,m referendadospe!o :\Hnistro ,da, Fazenda Em vtsta dessa -cit'i

oumstanela, a commissào,aoprincipio, ,pensou não Ihe-aer licito.
-poder, no regulamento das capitanias dos 'portos.altcrar-díspostções
eto-decreto n. 2304.'éttaflo; estudando, porém, a questão emfacede
a,rt.. 7 0 da lei de Ti ,do novembrode 1802, reconheceu poder :fa.zel~o,
púrqua:nto, tra,tando.;se dercJula;mentoexp3dido:em virtude doautovização doConzresso, tanto é do Poder Executivo 'o "r(':guú..meuto
partidod~ste CJmO daquelle mtnístcrío.
,
.'
E assnn entendendo. sem 'alterar os preceítos da lel, 'a commlssão, tendo em vista que o titulo de registro d-a,'emb:ü'caçã:o,
outr'ora ',passa.dopcb.;.; junta,;;; commercíaes 'o quo nem a 101 nem o
regulamento 'di.~ cabotagem declaram quem o deva -'oxpetUr!e

-ass!gnar,,? guü'çart. ,7~.'do regulan:cnto determina _apan.~~"·quaes

~g>:repartrçocs tncumbtdas do regtstro a 'que estão 'Su'Jertu.s, .as
'omharcaOõ0s,qtf<mdolIft localidade não 'haja capitania ,do perto,
estabelecen quetacs'títulossciam expedidos eassigJJadospe!o (ca·
,pitã;o,do:porto--ont1o 'tfYerlo,~[tr.o registro, "tlterand'o :-desta.-,,_,-tlirte':a
JIota, 'Cl'11 observação, que seencontra no modelo dos titulos'de naciona,li'zaçào',-'appcnso 'u.6;regulamento da càbotagem.
'!A commíssão também acabou com o'titulo provísorio a .que se
'r-fJfep-e 'uquel1a. mesma núta;:porquanto, semélhánte tltulo, 'quc"'uão
:s~',enCl)ntra;nos ftextos da -101- H. 123,· nem :no, regillam~nto:da'ca'bo
'~em;-s6,:teTÍl:se:rvitio .'lJara· ,'onerar a .eahotag'~m :''Com ',:despe-z,á:s
'âeanMess!lJiflls 'c de "dilliculUades, aliás, l'emavidas 'll\lIl1 q>1miotl.
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abusiva, de toleeauctas a CIUO Hã.O se podem ful'tal' as capitania.":!
para não ímpedir a navegação de embaveações providas desses
Hsulos provísoríos, que no . quatro meZ8B de sua duraçâo não
conaegufrarn obter o titulo definitivo.
Isto posto, o tí culo de 1l~lciün1li·l,<.l.çã') da embarcação, passando
sem, i.rcouveuiente algum a, dcnominat'-,e com mais pl'JpriJdadé
«titu10 de registro», sel'á e cpedi Io em nome do Governo e
assignado pelo capitão do porto da localidade em que 'for regístrada

a embarcação. tanto mais que todos os actos concernentes ás em-

bar-oaçôes, outr'ora confiados a juntas cornmerclaes que expediam.

aquelles «tltujos», são hoje regístrados nas capitanias dos portos do
registro da. embarcação.
O art. 27 do regulamento da cabotagem, declarando que a ma..
trícul» das embarcações continuará a ser feita ele seis em seis meses,
na séde do dístrieto de sua navegação, não podia. deixar de referir-se
ao dispositivo do Código Commercíal que chama matricula da em~
barcação o rol de equipagem reformavel de seis em seis mezes.
No erntanto, o regulamento das capitanias dos portas xlisttnzue o rol de equlDJ.gem da matricula, dando a esta duração dê
'seis mczcs e sujeitando aquelle á reforma em cada viagem.oon..
trutlnndc, portanto, () disposh no codtgo.
.
:\ tabella das taxas que (L;,'iCm ser cobradas P,Ü;ts capitaniaa
c.u virtude da lei lJl'ça.nlJlllal'ÜI. estipula a taxa pela, matr-ícula da
embarcação e taxa. pela inclusão da matricula no rol de e'luip,.tg'ein
cobrada por pessoa.
Por essa rorma, como novo rol em. cada viagem, como quer o
actual regulamento das capitanias, coro o pagamento da taxa. pela.
matricula semestral da embarcação, de muito ficará onerado o
"cornmereío marrtímo da cabotagem coun-ontado com o onus o. que
está. subordinado o do trafego do lJorto; porquanto, pelo desenvol..
vímento que tem tido a navegaçao de cabotagem e por ctrcumstancia- devidas a Sl~U pessoal, que, muitas vezes, não completa a
viagem, ajustada, ou deixa o navio logo na volta da viagem;
coagindo assim o capitão a fazer alterações no rolou a rerormal-o,
toma-se ímpraticavel fi. díspos.ção de ter o 1'Jl a durabilidade de
seis mezes e dahl o facto de s rem onerosas as duas taxas cobradas
pela matricula e peta 1'01.
Assim ponderando, 'a couunlssão tomou a medida de dístínguita matrrcu:a definida pelo a.rtual regulamento das eapitauías da
verdadetra aceepção do COJigO commercíal, que Ó a de rolde equt..
pagem, mudando nome de matricula para o de «licença ànnual;
a que tambem já estão obrigadas as embarcações do trarego ·do

°

porto, resultando daht a Igualdade dessas duas taxas e ftcando a
cabotagem com rol reformado quan.lo não houver mais espaço para
o lançamento das alterações que serão, com as medidas .tornadas,
menos frequentes, permittíudc-lhe uma mais longa duração.
E, para que possais avaliar a desproporçãó de onUi entre
dons servícos de cabotagem e de .trafego do porto, neste comprehendída a navegação do interior dos portos, a eommíssão confronta
a taxa da matricula de uma embarcação de 50 toneladas, , na cabo..
!Í",gOM, que é de 81$600 annuaes, com a licença da mesma embar-

os
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cação no servíco do trafego do porto, que é de 3$200 annuaes,
devendo:se aluda computa! a despesa do rol, da, equipagem, a, 'que
está obrll(~da a. embarcação da cabotagem, e que é de 500 . r~is por
pess0f' al!1 mscrlpta..
. '
li" nao é ~omente quanto ás t~'\as das embarçaçõss que a
cabotagem ~sta sobrecarregada relativamente ao trafego do porto.
A E1at~lCula. do pessoal do trafe~o do porto, P01' Um engano de
redacção, ficou mais alliviada de extgeneías que a do pessoal da
o.abotagem; esta, foi obrígads â reforma semestral c aquella ao

visto mensal gratuito, quando ambas eram, no rezlmen do
regulamento de 1846, reformadas aonualmente e vísa~as mensa.lmente.
E assím, emquanto o matriculado para a cabotagem despende
annualmente 2$600 por sua matricula, o do trat~"o do porto
apenas gastaria 1$300 si tivesse a matricula reforn~ada annualmente, o c,lue não acon~oce pela interpretação que se tem querido
d&1' á exrgencia do VIsto mensal. entendendo-se só deverem ser as
l)1atl'iculas do trafego reformadas quando no seu verso não haja
mais legar para o visto, o que dará á. matricula do trafego duração

.de tres e mais nnnos.

A com missão procurou sanar taes anomalias sub.titulndo a mat.rkuJa pessoal pela caderneta-matrícula, quer para a cabotagem,
quer para o tl'afogo do porto, sujeitando-se ambas ao visto aunual
e ,i renovação quando esgotadas,
A c.nnmíssão, comquanto animada dos melhores sentimentos
Q,dcs,e}os. de alliviar os serviços maettímos de onus que tanto

'solJreCaI'l'egam o transporte das mercadorias, sentiu-se, porem, inGÓl;ôpetente para attender ao justo reclamo dospropríetaríos de
embwrcações, para serem desonerados dos impostos que as munieípalídades. (I, titulo de taxns de vehieulos maritímos, teem lan..
çado, 80b1'8 o commercío maritímo, a ponto de embarcações pagar
"rem taes impostos em tres e quatro municipalidades, em cujos
portos aportam para receber ou deixar carga,
~. ' E,.infelizmente, não são somente as pequenas embarcações empregadas no transporte de mercadorias e productos da lavoura
as·atéingida.s por taos impostos munlcípaea : são tambem as embarcações desrínadas (L pesca, que a. lei isenta do pagamento do
·s,eHa e da lloença annum a que estão sujeitas as demais embae..
··caçõo,:\: do serviço marrtimo.
',.: , Entrctct.nto, parece quo, em face do art. 10 da Constituição..
'que (liz SOl' prohíbido aos Estados tl'ibut~r serviços a. cargo da
Uniãüf,SClldo anavogação e a pe-ca serviços nacíonaes, por com·.P~tiA":(i,; U?i~? a jm'jsd·icçâ.o sobre o. n1~r, taes i!!1postos. municipa.es
sapjucahlYCls,. tanto mars quo o direito da Umao e dos Estados de
:.feJ'hdarern sobre a naveg-ação íuteríor deve ser regulado por .1t:31
federa], quo aínda não foi decretada.
.
.
A commíssão, abstendo-se de apresentar medidas que ISOI,lt,em,
t:~éS,erobarc~ç{)cs da sujeição das munioípalidades, que llâc?.teeI11
. jlrr~isdicçã9 sobreo mar c1 portanto, sob~e os vehíoulos marltl~os,
nf!1i,tf'.';~O: aconstgnar aqm suas. observações para que as tomeísna
:jllstil, consíderacão.
.,
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(illâó>soIÍd'o ,às éapit'anias dos portos r'epal'tições de rendas, mas.

ete ~tbtéiJÇão, a commíssão, debaixo dessê ponto de vista,

t~"to\t

os varíoá serviço's a cargo das capitanías, 'afim da clâ]};;.
lhes u~ reg~laIl1ento compatível com essa sua índole,
E 'assim nlio!?õde d'etkar de. dar ás vi~torias a que estão sujeita~'âs embarêações :!ia,cioná:es i'êgras assoguradoras das garantias
de 1111é' 'nécessità . <1 nave:g'açâo.
A cómmlssãe, comquantoseja de parecer que o .prazo obi'i;.,
g~-wi'iodessas vistorias pode ser, sem ínconveníeute algum, <fã
tliii anho para as embarcações qlle conduzam passageiros e, de:
dólis' annos lJar<1 as que ti"atisJ!ortam mercadorias, não as 'fixou por:
de'~tüda.r

estar o :prazo do seis mezes determina,do na lei de cabotagem.
"Süggel'e, cIiti"et'H,nt'o, a ,providenciadepeclir~seao Congresso a

aHêr&çâ'o daquelle pr-azo da; Ieí para fíxaro de um a dous auuos
a qÜ'é:se refere. Pensa. também quá. ecntrartamente ao disposta naqtiê-Wa' lei,as vistorias não devem ser gratuitas,porquanto eítectívamente'êllasnão o são, uma, vez que nas localidades onde não ha fun..
céibíiario publico, são os perttos remunerados pelos interessados,
al6'ftl do seIlo nq ue estão sujeitos os termos. E. nâo obstante assim
pensar, não se julgou com poder para alterar a disposição da lei
dá; éab~tagem que declara a gr(i,tuldade das vistorias.
,E tanto mais necessaria a COmmissão julga essa alteração d~
H31, por conhecei> ser imperiosa a medida de manter-se nas, capítanías e delegacias dos portos commíssões permanentes para.
aavístorías das etnbarcações. A comllllssã o pensa que, com o augmêll:todo selloaque estão,obrigados os termos das vistorias, sera
facil manter-se 'essascommíssões, 'o assím o estabeleceu.
~'cotnmissã:0, 1'1'0 cápitulo «Vistorias», consignouregras g'eraeíl
a :qüedevem obedêeer os peritos. nos 'exames do .casco, caldeiras,
maêhinas, ancoras, amarras, eruba.réações mtudas e todos os
apparelhos de ,,:salvaçãO; quer por occasíão de íncendlo , quer
de naufragio, deixando á Inspectorla de P01'tO~ e Costas. o
cuidado de organiaar as instruccões com detalhes de constrneção
o fabrico, que podem variar com os progressos das sciencías e
das índustrtas, 'e hem ass~m o de approvar Os modelos dos díversós ~1>l)H,relhos 'o 'machínísmos empregados a bordo dos navios
múrcantes.
Desse modo poderá haver a mais completa garantia nos
laudos .dosperitos q u~, sem essas regras, obedeeíam a praxes o pratíõas que muito deixavam <1, deseja» em um serviço de tanta
respoÍ1~abilidade, ~.

que e'Í"a regulado pelu cr iterio dos pcrítos,
Além, dejs~s regras, a. commls~ao. organizou tabellas redu..
~~~.~?" as proporçõ,e~. 'dos diífcl'entes apparelhôsde segurança "di}
navio e .da salvaçaodo pessoal, bem como outras, neõessarías j;
lla.'v"/j)jação.
As capitanias. dos portos, regulamentadas por decretovnul1lútoS929,<fe 20 defevereiro de 1901, foram lotadas com o
p~?,al, que ,~pl~a ,ho,ie,. depoísde .61. am~os de'Co'n'tinuodes~n~
Vól!(n.~d(1- ,lUa-:r:~~ha mercante, tem para oseu:serviço.
:"E' certo qtW na vigeneta, do regulamento 'de. :18í1'6 ôs ",gecrá"
tartos, percebendo emolumentos pelos actos expedídos, tblíla"v'âü.l

para auxfllal-oa no serviço pessoas ás quaes.rcmuneravam. Cessada

a'percepçao dos emolumentos, os secretaríoa passaram a ter.ven-

cimentos fixos, sendo 08 emolumentos das tabellas eobrados e.arrecadados como renda do Estado. E não se ,fucultando .a prov:idencía
de admissão de auxiliares remunerados :pOl! aquellas rendas,
foram os encarregados de diligencias arvorados em auxiliares
com prejuízo (lo serviço externo e dílígenclas ar seu cargo.' DeM4e
.entã? ~s capitanias dos portos,_ que são ?:eparUçfJes a.tprótfcRft,q,
.estatistica e de poUcw nava~, passal'a~ml.l..ls a ter' o encargo de

arrecadação de rendas sem augmontar, porém, o pessoal ne-

cessaria, que seus multiplos serviços exigem.
Em todos cs relatarias das capi,t.anias dos }?Ol'tos, desde os
:p.rimeiros annos do regulamento.. de 1846." se enconti.'a. f i doc1ara.çõe.s

de ser deâcíentísstmo o pessoal das capítanías dos portos. _
O Governo fcí autortzado, sem augmento de despeza~a rever
o regulamento de 1901, o que não póde ser levado a eftéito,.
porquanto ~ deücíente o pessoal .com que estão lotadas as capíta.nia~ e o necessaríc para o bom e regular andamento do serviço acarreta esse augmento de despeza,
A commtssão, entretanto, apresenta-vos o proíocto 'do rsgu-

lamento que lhe mandastes rever, organizando as capitanias d.0s
portos com o pessoal que jlllg~ ueeessarío para Q ser~iço, 4eix:~ndo, porém, nas disposições t~'ant1~torias, declarado que essa
parte só seja executada quando o Congresso conceder os necessarios meios pecuníaríos.
Na organização proposta, a commíssão teve em vista o desenvolvimento da navegação crescente e a uecessídade de faellítar-lhe
nos-portos o cumprtmento das exigencias a que 0f!M, subordinada.
Assim, dividindo as capítaníasem tres classes. deveTI;1 as delegadas de cada uma ter a mesma classiflcação, Ú creou, para
os lagares em que não rpcssa haver delegactas, agencias
das capitanias, ficando dessa forma asseguradas em todos os 'portos
da República a protecção, âscalízação e arrecadação das rendas da
competoncía das capítanías .
. Tendo as capitanias sua sede nos portos da maio!' movimento
marttímo, serão elevadas de categoria na proporção que esses
portos forem tendo maior desenvolvimento e ímpoi-tancía : as delegacías serão installadas nos demais portos da círcumscrípeão da
capitania e serão elevadas de categona. segundo as mesmas re~
gras para a classificação daacapítanias e as agencias, satísfazendo
estas os mesmos principias.
.
Assim, as delegacias não serão .installadasvsinão á, medida de
suanecessídade, sendo antes deltas estabelecidas as agencias. .nas
Ioealídades que não compontarern delegacias de 3a classe.
A commíssão está" convencida de q ue o pessoal com que .totou as
capuanlas dos portos, principalmente a do Districto Federal, não é
.aínôa o que pedem os multíplos serviços a seu cargo, mas,c.o.mo
ao systema de cscrípturação e da arrecadação da 'renda deu outras
fórmas que, além de melhor assegurar a fiscalização, símpliflcarã
o expediente da secretaria, assím o marcou para ser l111gmentp.do
quando for julgado preciso para o 'l)om andamento, do senVrlÇ,O.,
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tanto maís que, com as agencias, muito subdividido ücara o expe..
dtente' dascapitauias.
.
Si para a boa regularização dos serviços das capítauias se-torna
preciso o augmento do seu pessoal, f;:l,Z-SC mister remunernl-o
nap.oporção das exígencías da vida social.
A eommíssão não vos apresenta uma tabelln àosveilcimentl)S
que .pensa dever-se abonar ao pessoal das capitanlas dos' portos"
porque, dependendo do Congresso a adopoão do quadro, se, discri~
minarão então os vencimentos dos empregados militares e osdos
civis.
As tabellas das taxas cobradas pelos actos expedidos pelasca,pitanias dos portos mereceram especial estudo da commíssão para
conhecer-se a ímportancía dos onus do commercio mantrmo; ·que
as vossas instrucções recommendam desonerar ornais que fór POSM
sível, afim do alliviar o produeto nacional de despezas de seu trans..
norte.
.
... Pelo regulamento de 18-'16, as capltaniaa não eram repartíções
de arrecadação de rendas, mas tornaram-se em virtude do § Ic do
M't. 5° da, lei n. 3397, de 24 de novembro de 1888, que declarou
devorem os emolumentos cobrados pelos secretaPios das capitanias
dos portos fazer parte da receita do Estado, âeando o GoYeÍ'J~o
autorizado a marcar aos secretarias ordenados e graüâcações, o
que foi executado por decreto n. 10.236, de 7 de abril de 1889,
sendo por aviso-circular n, 1161, de 28 de junho de 1889, marcado
o processo para escrípturação e arrecadação dessas rendas.
.
Reforinado o regulamento de 1846 pelo annexo ao decreto
n. 3929, de 20 de fevereiro deWOI, teve a escrlpturação outro
systema, conservando-se, porém, a fórma de arrecadação, ficando
as mesmas tabellas das taxas alteradas em virtude da lei orçamentaría n. 141 t de 26 de dezembro de 1900, que augrnentou o seu
valor.
A commissão, em seu estudo, observou que a arrecadação das
rendas em pratica nas capítanias dos portos não obedecia a um
regímen de fiscalização que pudesse se oppor á malversão dos dínheíros publicos por parte do funccionario arrecadadorvque não
tivesse em maior estima as praticas cultuaos das virtudes moraes
necessarías para essa incumbencia.
Era este serviço desempenhado por um íunccíonarío que expedia todos osactos relativos á cobrança das taxas e que, ao mesmo
tempo, as arrecadava, sem para isso ser obrigado l.t prestação de
fiança, a que são sujeitos os demais arrecadadores das rendas publicas.
A escrípturaoão dos dinheiros arrecadados, que elle podia fazer
do modo que quizesso para justificar a sua carga, seguia' um, sys.:.
tema que dava lagar a que as repartições destinadas á tomada de
contas não pudessem conhecer os vicias de escrípta, porquanto sõ
lhes eram remettídos os Iívros-talões dos recibos de contas correu- .
tese os de remessa de dinheiros, todos escrípturados pelo arrecadador, quando deviam acompanhar todos os originarias desses documentos para o confronto necessario à sua fiscalização.
.
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A eommíssão, tomando na devida. consideração o assumpto,
tresalvitl'cs a seguir : ou de c()nfial',a arrecadação das taxas
ás repartições d e Fazenda na localidade, ,mediante guia expedida
pela capitania do porto. ou manter nesta dous ruuceíonaríos, -um
para. ascrlptnraçâo c outro para thesoureiro, tendo aquelle a escrípturação a seu cargo o a expedição de todos os actos sujeitos a paeamento de taxas o o tbcsoureíro a tunccão de as receber e arreeadar j ou finalmente estabelecer a cobrança das taxas em estam"
pilhas appostas aos documentos expedidos.
.
O primelro alvitre traria morosidade e embaraços no despacho
das _embarcações, pela necessidade de SOl' o expediente feito em
roparttções dístinctas, muitas vezes mstaltadas a grande dtstancia
uma da outra.
O segundo acarretaria augmento de pessoa 1, não símplíücando o
expediente nem a escrtptm-ação da secretaria que teria de manter
os mesmos jogos de livros que tanto a sobrecarregam de trabalho.
O terceiro, isto é, a cobrança das taxas por meio de estampilhas
appostas aos documentos, pareceu á commtssão o muí.s eüícaz, quer
como âsealíaação, q U01' C.IITW reductor do trabalho, por ser mais
expedito, permíttíndo supprímir jogos de Iivro s, o, portanto, roducção
40 despeza para a cobrança das ta-cas do expediente da. capitania.
E assim ponderando a commlssão o abraçou.
Entretanto, para. sua apphcacão faz-se preciso acto Iegislativo modificando o regtmen da arrecadação, declarando serem os
aotos expedidos sujeitos ás taxas em estampilhas, salvo a cobrança
de multas que deverá ser felh em espécie.
Essa. provldeneía tanto mais precisa EC faz quanto lHL conve..
nienoía de uníflcar-se a cobrança das taxas por taes actos, evitando
a duplícidade de pagamento, já- em estampilhas, como, em espécie,
a. exemplo do que se procedia quando cs emolumentos .pertenclam
ao secretario; e dahi parecer a commtssão ter sido o espírito do
legislador, quando tornou aquelles emolumentos remia do Estado,
fazel-os cobrar pela mesma 1'orma por que eram então cobrados nas
capitanias, que o faziam per meio de sellos em ostampllhas ou de
verba, pagos nas repartições de Fazenda.
Preferindo a cobrança das taxas em estampilhas, a. eommissão
systematisou a escrtpturação para sua arrecadação, para ser ,posta.
em pratica depois do acto legislativo que estabelecer aquella
cobrança, devendo até lá o serviço da arrecadação ser feito segundo
as r0gras que a commíssão designou nas dlsposições transitarias.
Do estudo da tabella das taxas cobradas pelas capitanias dos
POl'tOS., a commlssão concluiu que os serviços marítimos foram desproporcíonalrncntc taxados, ficando os elo trafego do porto monos
onerados quo os da cabotagem.
Observou também que as taxas cobradas nos consulados são
dift'el'entes dns pagas nas capitanias, quando ellas apenas deveriam
diíferir na cspecíe da moeda, sendo nos consulados o pagamento em
Ouro e nas capitanias em moeda corrente.
Assim sendo, não só para harmonizar os trabalhos ela cobrança
das taxas em estampilhas, como para proporcíonal-as á tmportancía
d-os serviços, confeccionou a comrnissão uma tabella para ser cobrada
tcv~
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pelas.,capitanias., a qual.sí vos.aprouver, submetterels á.dellberaçàú
do ·CongressoNacional.

Opina. a.commíssão que. a cobrança. de taxasPQr, estampílbas,
pe1:t tabella que propõe, em nada.diminuirá a renda, das capítauías,
antes melhorarã sua üscalízacão, podendo ser ainda, avaliado o
q~an:tum produzido pelo numero de.documentos expedidos e _que
1j.cam registrados nos respectivos talões, livros c a..rohivos, servindo
ainda pvra estatístíca dos serviços desempenhados pela repar-ti~.

..

Obediente as vossas ínsrnrcçõcs. a commlssão subordinou as
capitanias á autorídade do inspector de Portos e Costas, que exercerá sobre alias a sua. acção dírectora, e propõe que por 0110. sejam

fornecidos todos os.livros para o expediente dessas repartições, flcando assim assegurada a unifor-midade do systerna -de escríptnra.ção POI' mats exigido para esse ramo do publico serviço.
Releva ponderar que á commissão se afigura da mais ul~gen.t{}
necessidade ficarem as capitanias das diversas cireumscrípcões
da Rapublíou, subordínada s á, Capltania do Rio de Janeiro, cmquanto
não for creada a Inspectoria de Portos c Costas, pelo menos" como;
orgão informante e como elemento. ponderado» nas differentes
questões diarlamente suscitadas e consequentes podidos de soluções
ao Governo.
Accrosce consíderar que esta medida virá assüs alllviar a Secretaria de l~st[tdo, além de estabelecer bases seguras pare o verdadeiro desempenho dos multíplos e variados eervlços a cargo
dessas repar-tições e convém mesmo dizer ,que essa medida vem
desobrlgai- de alguma fórma o MlníaterIo da constante expedição
de avisos, elevando dess'avte extraordinariamente c Bem necessidade o acervo da legislação nacional.
Voltando ainda á momentunsa questão da cabotagem nacional,
íuforma a cornrnissão que s) deteve em estudar as causas pertur-

badoras do rezular desenvolvimento desse ramo da actí vídade pu-

blíca no sentúfo de impedir ou, pelo menos, desviar as: pel'tul.'bações
do trabalho marítimo, ora motivadas 1)':;1' exígeucías de soldadas,
ora pela diminuição de horas de trabalho.
: . Concluiu a commissão que nas mãos dos armadores e capitães
estão os meios mais crücazos para debellar si não oxtinguir OS·13m,.
pecllhos que, erroneamente, 811cs attríbuem, com apregoadas des..
culpas, a exaggoradas exigenclas do regulamento de 20 de fevereiro
J

de 1901.

De facto, pela, parte segunda do Codigo Cotumercial, compete
aos capitães contractarem li vrernente <."8 tripulações de seus navios,
sendo as clausulas desse conn-aoto ou ajusto obrígatorias pa"ra as
duas partes ajustantcs,
Pela legislação em vigor, c1"S contendas relativas aos actos e
contractos das tripolações escapam <:i. alçada das capitanias, sendo
deri rnidas em acções promovidas perante a Justiçi.t Federal, restando-lhes apenas a acção administrativa de registrar esses contractos
ou, algumas vezes, intervindo como elemento conciliador nas ',ccm"!" .
tendas das partes, quando por ellas solicitadas.
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dahí as dírâculdades para o maís f1'1100 que, l)0hJ,

f&lta de meios, se vê privado de pleitear seus direitos em vísta das
lleouliares complicações do processo judicial, occasíonando-Ihe, SO~
bretudo despezas superiores ao quan.tum da soldada. recíamada..
Accresce salientar a pratica abusiva de desembarque de. tri~

polantcs nos portos de escalas, com flagrante desrespeito ás obrí-

O'ações ajustadas, e isso, na pluralidade das vezes, motivado pelo
desregramento observado, na quasí totalidade dos navios mercantes
nacionaes, da subdivisão da autoridade principal dos capitães pelos

seus subordínadcs, sínão até pelos mais subalternos empregados
das agencias e escríptoríos,
Do exposto se infere que as anomalias apontadas teem eoncorrido muito mais para sobrecarregar o commercio marítimo do
que as tabellas de taxas de actos expedidos pelas capitanias e a
natural observancía de preceitos, aliás verificados em outras nações
marítimas.
A eroação dos tribunaes maritimos para derímh-em em processos summar-los as questões entre capitães e trlpolantes, para
julgn.r o punir as suas faltas como proflsslonaes, é medida que, no
pensar da commíssão, se impõe como garantia da navegaçãot e,
não a instituiu no regulamento das capitanias por SGr materta
dependente do Congresso Nacional.
Suggere, porém, data -cenía, a ídéa de ficarem os julgamentos dequestões entre os capitães e tripolantes confiadas ás capítanías, com
recurso para a Inspcctorla de Portos o Costas o na. parte referente
a er1'OS proflssíonacs confiadas a esta, com o recurso ex~officio
para o Conselho do Almirantado, devendo o processo ser iniciado nas
caDitanias ad-instar do que se pratica em outras nações que

manteem esses tribunaes,
A commíssão, tendo em consideração que com a soldada é o
navio obrigado a dar ao trlpolante a alimentação, a exemplo de
de outras nações, annexou ao regulamento das capitanias a tabella das vitua lhas que deve haver a bordo de cada llfLvio,paru,
a alimentação diaria de cada pessoa embarcada. E por essa fórIUa
estabelecida a l'<1ção devida a cada trípolante, 'fica satlsfeita uma
aspiração do pcsoal marttímo, evitada uma das causas allegadas
para e sa constante e condcmnavel mudança. do trípolautes dos

navios, com gravame papa o commercío marítimo, pelos dosembarques de trípolautes queixando-se de não lhes ser dada a bordo
alimentação proporcional ao trabalho exigido, fultando-se-lhe s
mesmo com ella em alguns navios.
A tabella organizada pela commissão e.-::tú. regulada pelas cxístentes na Armada" no Lloyd Brazileu-o o na Companhia de Navegação Costeira, para alimentação de Seu pessoal.
A commissão também consignou, a bom da segurança da nave...
gação, clausulas reguladoras elo transporte de mercaüoi-ías consíderadas perigosas e deixou á Inspectorla de Portos o 'Costasa designação dessas mercadorias. n.ttendendo a que, com as constantes
transformações das seíencías índustriaes, materías quo' hoje são
reputadas perigosas poderão, em pouco tempo, deixar de .o ser,
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e portanto, não oonvlr intercalaI-as no corpo do 'l'egulitmerito
POi: ser ussumpto mais' 'proprío para detalhes expostos em cir..
culai'cs.

E assim julga a commíssão ter cnmprido as vossas ordens.
Saúde e fl'atm'llidade.- Emílio de J~'i1'all<la Ferreira Canipetlo,
capitão de mar c guerl'a.-Oa'!"Zos de C. 111idosi, oapítão-tencnre
reíormadu.-Ce:so Iiamoe Roméro, 1 tenente reror.nado .-Igno.cio
Augusto Línharcs, lo tenente commís.acío .
(I

Reguhuuento das C;;"pitanias dos Portos
ao que se re.f'ere o decreto ll.o O~l'" desfa
data

TITULO I

DI\ organização e administração das Capitanias dos Por-tos

CAPITULO I
DA ORGANIZAÇÃO DAS CAPITANL\S

Art. 1. Ao Ministerio da Mur'Inha cabem a aUuJinistrJ.(;[to c"
direeção da marinha mercante, nel!u, comprehendida o casco, o pes..
soal e a navegação, a. policia naval e admmínlstraüva, o regl(I

men e a conservação da costa, rios, portos e lagoas nnvocavcts
abertos á navegação interestadual c intemacíonal, no qu : for ospeeificado neste regulamento.
A' Inspectoria dos Portos c coetas poi-toncerã ,J supertníen..
dencia desses servíços.
Al't.2. 0 O terrítorio da Repnblica, co.nprehendnfautas círcumsorlpçõcs para. o serviço naval, quantos sito os Iõstrulos marítimos e flnviaes da União.
Art. 3.° O domínio maeítlrno rluvíal da União cc.nm-ehentle ~
terrenos de marinha, os reservados ü, servidão J!Ul)liC<'1,~ os accroscídos e acerescídos de accrescidos de que trata o decreto n . 4, lOS,
de 22 de fevereiro de 18Cl8, os portos do mar, rios e Iagôas
franqueados â navegação e ao comrnercío marítimo íntorcstadual e
internacional e as águas terrítortaes da Repnblica ,
Art. 4.° Em cada ctrcumsoctpção funceionara uma capttanía
dO POI'to, com sede no porto de maior movimento maríümo, admíntstrada por orücíae r da activa ou re-fo!'mad;~s do corpo da armada,
Art. 5. o As eapitanías dos portos, como repartições rederaes,
exercem no domínio marrtírno e fluvial da. União a jurísdtccão
compativel com a natureza dos seus serviços e dentro dos limites
dessa jurtsdioção independem de quaesqucr outras ropartíções publícas, e estão dírectamente subordínadna i.~ ínspeetorín de Portos e
Costas.
AI't. 6. 0 As capitanias dos portos terã-o delegacías e agencias
onde fOl' necessanío estabelecel-as no interesse do commereio marítimo e da navegução, as quaes Ihes ücarão directamentc subordí-'
nadas.
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Art. 7 . c Nos poetos -estrangeíros cabe

a03

consnles os servíços

<111 marinha mercante especificados neste regulamento'.

CAPITULO II
DA OLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇO, A OAIWODAS OAPlTAKíAS

Art. 8. c Os serviços das capítantas dos portos comprehendom
t-, a policia naval, o regírnen e a conservação da costa portos
rios e lagoas navegavels da Republica ;
,~.
"2°, fi, inspeoção dos pharoos c o bullsarnento do. costa dos.
portos e rios c lagoas navegaveís:
1
3°, a Jnscrtpcão civil de propriedade dos navios mercantos

nacionaesj
4°, os actos e contractos referentes {LS emburcações mercantes'
nacionaes ;
.
.
5°, a man-ícula ou a lnsoripção maritlma de todos os Indtvíduos empregados no mar, ínclusí ve o pessoal marttimo de tOdU3
g'3 repartições federaes, estaduaes ou munícípaes ;
6°, o arrolamento das embarcações do trafego e da pesca c o
das do serviço das repartições publicas tederaes.ostaduaes e munteípaes, excepto as de guerra;
7°, a fiscalização da pesca i
8°, as vistorias das embarcações ;
9°, os 80CC01'1'08 navaes ;
10, o processo por tnrraccão deste regulamento;
11, os exames para obtenção da carta de erracs, mesa-o de
pequena cabotagem, praticas e pratícantes do machínístas j
12, a collecta das multas que constituem a receita eventual.
da. repartição;
13, 11 fiscalização da praticagem dos portos, bal'l'as,l'io;;, lagôas e costas;
14, 11 fiscalização das linhas subvencionadas pela União, quando
essa íncumbencia lhe. for dada.
CAPITULO III
DO PESSOAL DAS CAPITANIAS DOS PORTOS

Art , 9.° As capitanias de portos e suas delegacias serão de
tres categorias, conforme a. ímportancia c movimento do commereío marittrno de sua Iccalídade.
" Paragrapho uníco. A elevação da categoria das capítanias,
delegacias e agencias será feita por lei.
Art. 10. O pessoal das capitanias, delegacias e agencias destí..
nado. ao serviço da policia naval e do expediente da secretaria
será o de que trata o capitulo IV do titulo I e capítulos I ao VIII do
titulo II deste regulamento.
, .. § L o Exercerão a policia naval: os capitães de portos e dele",
gados, os ajudantes, patrões-mores, patrões, maohiuístas, foguístas, marinheiros e agentes.
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§ 2. o EXe;l>corão exclusivamente Oserviço do expedíento da se-

cretaria: os sec['etario$,otficia~s, amanuenses, porteíros e con-

tínuos-serventes.
Art. 11. Nas delegacias onde não houver ajudante, o delegado
aecumulara as funcções j assim como o secretario as do ofticial,
auxiliado pelo porteiro, sem prejuízo do serviço deste j o patrã,e.
exercera as íuncções de patrão-mõr e o continuo...serventeas do
porteiro, onde não houver taes empregados.

CAPITULO IV
DAS AGENCfAS

Art·, 12. Nos portos que. pela Importancia da navegação 011 do

commercío marítimo nãocomportem delegaclas, havera ageucias ~la

capitania confiadas a inferiores reformados da Armada ou aalgum
marítimo matriculado na capitania, da. eouflança do capitão. do
porto para. exercer na localidade a polícia naval que cabe ao cá..
pítão do porto do quem é preposto, 11 quem fica. díreetamente 8P.1)"
ordínado e do quem recebe as ordens para o serviço.
Art. 13. As agencias serão com frequenela ínspoccíonadas 1'1010

capitão do porto ou pelo ajudante que for designado.
Art, 14. O pessoal das afrencias podei'l.t. reunir qualquer ou..
tra proâssão que não seja a ao empregado publico federal.
Art. 15. Os livros para o expediente das agencias serão for..

necídos pela capítanía do porto.
Art. 16. As agencias serão creadas por proposta. ao Governo.
quo, si concordar, pedirã ao Congresso Nacional a néccssarta auto..
rização.
. Art. 17. O pessoal das agencias é de nomeação do mspector
do portos e costas por proposta do capitão do porto.
Art. 18, A cobrança das multas impostas pela agencia será.
feita p01' ordem do capitão do porto 11 quem serão remettidos os
autos da. ínrraoção.
.
Art. 19. Nas agencias as vístorías das embarcações S81'[0 feí..

tas por peritos nomeados pelo capitão do porto.

o

Art. 20. As agencias semestralmente reruetterão uo, capitão
do porto um relataria de todo o movímento da agencia .com indi..
cações de medidas tendentes ao melhoramento dos serviços-a seu
cargo e prestarão conta annual do serviço ao capitão .do porto.
Art. 21. Os agentes quando não forem praças reformadas pre-

starão fiança que será arbitrada pelo inspectorrde portos e' COB-

tas e não excederá de 500$, não podendo assumir ooxercIciodo
cargo sem haver entrado 'com ar respectiva ímportancía para a
repartição do 'Thesouro Federal que existi!' mais proxlma da loca..
lidade.
'
o
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CAPITULO V
DO MNl'EIUAL DAS CAPITANIAS E SUAS DEPENDENCUS

AI't. 22. As capitanias tel'ao as emba.rcações ,a vapor e a .re-q,ue forem necessartas para o serviço geral do DOI'to o matería1:'.Pa~a 0. s?ccorr9 naval, bombas e demais apparelhos par,& a
111~S

extmcçao de íncendíos.

A:~t::...23. As delegacias terão as embarcações apropriadas é,
na'vegaça?.dos .p~r~os onQl? funccionarem e (1. praticagem que nellaa
houver por ?,dmllllstraçao.
Serao também providas de material índíspensaveí ao serviço
de soecorros.
Art •. 24. As capítantas e delegacías occuparão ediftcio situado
nas pr-oxímldades do porto com acccmmodações para resídencía do
~ap~tão do porto e dos ajudantes, aquartelamento de seus ernpregàdos rníütares ou assemelhados o acondicionamento de todo o
material nautico e do íncendío ,
Terão também carreiras com coberturas para a conservação e
Íiiu1Jl:}:ta das embarcacões a remos e lanchas a, vapor.

TITULO

n

Do pessoal das capitanias e seus deveres
CAPITULO I
DO CAPITÃO DO PORTO

Art. 25. O capitão do porto, como chefe da capitania, exerce
autoridade s01Jl'0 o pessoalnella empregado, tendo por superior ímmedíato o inspector de Portos o Costas. o, no Estado do sua jurísdicção, é a primeira autoridade naval militar, excepto, quanto
;,), 'esta parte, se ua localidade ou no porto' houver outra em exercicio do funcções militar-es de commando de fOl"ça ou de chefe do
estabelecimento de marinha, de categoria superior.
Art. 26. Ao capitão do porto compete:
rOla policia, o regtmen e a conservação da costa, dos, portos

*lagôas
2°, admínistrar os serviços da capítanía ccom o auxilio do renavegavels ,

spectívo pessoal. cumprmdo é fazendo cumprtr -as disposições do
llresentorogl1lamotito ;
3~, manter a boa ordem nos trabalhos da capitania. e aclisci'pU~,
na,'êIítl'e"O'8 seusempregados ;
4:0., .r<líponder perante o ínspcctor do Portos o Cost"d pela fiel
eXé'cU~() dos servíços que ~dministr:al",;
59~ executar e fazer executar-as ordens

e Costas;

do ínspecror de Portos,
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6°, oscalar o pessoal que deve permanecer na capitania depois
das horas do expediente ;
7'\ corresponder-se directamente com todas as uutortdades ;
So, processar e decidir todas as questões relativas á. policia,
na vai Sem !)rejuizo das attríbuíções conferidas á policia do Districto
:F'ederal ou dos Estados;
9°, percorrer as repartições de sua depcndeucía, em correição,
duas vezes por armo, requisitando, si não tiver, os meios de transporte ao íuspector de Portos e Costas ;
10, presidir as vistorias a que. forem submettidaa ~s embar,
cacões e escalar para, esses serviço os ajudantes da capitania;
11, presidir as mesas de exame para praticos, mestre de pequena cabotagem, arraes e pcatícantés de macaínístas ;
12, presidir 08 leilões que se realizarem nas capitanias ;
13, providenciar sobre os destinos dos dínhetros arrecadados
pela" capitania, e sobro os inventarias dos responsaveís da Fazenda
Nacional, ordenando que, terminado cada exeroicto, os respectivos
Iivros de receita o despeza c seus auxiliares sejam remettidos4
tnspectorla de Portos e Costas;
14, empossar os empregados e tomar delles o compromisso
de bem servlrem ; e dar-lhes licença por motivo juatíücado, não
excedendo de 15 dias em cada anno :
15, nomear e contractar o poss ;(.1,1, cujo provimento lhe competir ,i
Iô, propoi- o pessoal td ineo Pi11'éL o serviço da capitania, cuja,
nomeação dependa do Ministro da Marinha, 011 do ínspector de
P"l'tos e Costas;
17, prover as falt:J,s ou impedimentos temporat-íos dos empregados que não tiverem substituto legal j
18, convocar e presidir o conselho de compras, quando lh~
competir ;
19, asslgnar os tCl'1110S de aber-tura dos livros da l'opartiÇião
ü bem assírn dos navios mercantes sujeitos 1:\, essa Icctna.lídade,
autorizando a rubrícar <113 folhas de-tos os oíftclaes da seeretaría,
e as daquelles os ajudantes;
20, autbeuticai- (.13 documentos que dependam da capítanía
para a arrecadação de impostos 1'OOc1'a-)s;
,
21, orgunlzar tabellas de freto para as embarcações do ira..
r(~go (1, porto, comprenendidos os rebocadores do barra lüra;
. 2!, IJl'OPOl' a adopção de melhoramentos aeonselbados pela.
cxperlencíu, .e dos j(t applícados em l'epal'tü..-õcs semelhantes dt~
outras mar-inhas, com bom extto ;
23, impor multas pelas infracções deste regulamento;
24, requísttat- o auxilio das autoridados ctvis e rnilitares e de,
'policia. quando lhe for preciso, para i'il"ZCl' effectívas as .dtsposiç99s
regutement rres ; prender e pu.dr os que as infringirom;,." ..
2·'5, apresentar unnualmente, em janeiro, ao ínspector de Portos
e cestas o relatório do anno anterior, do qual conste o estado dos
serviços, com Indicação das medidas que os tornem maís offic~~es;
2ô, ,mantm' em todas VA3 círeumetancías a autonomía 'dosen-

cargos da capitania;
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27, ,regularizar e decidir, em juizo verbal, a romunel'açã_o
devidi1 por salvamento e abalroamento que não excedam dé
1:000$000 ;

28, ministrar ao procurado~ seccional todas as Infor-mações l!f
documentos que forem nüCQSSarlOS para defender os íutcresses da
Fazenda Nacional ;
29, mandar autoar, n.os casos de desobedíeneía às suas ordens
OU do qualquer outro delicto, as pessoas quedelinquirem dentro d~
sdlâclo da capitania e remetter ~o juizo_criminal competente o
auto, com todos 08 documentos e Infor-mações neeeesarlas para este
lhes formar eulpa na torma da leí, dando de tudo conta i10 ínspc.ctor de Portos e Costas.
Nos casos de deltctos commettidos fora. da capitania mas em.

logal'es sujeitos á sua autoridade ou j urrsdioeão, o àuto será

lavrado pelo empregado mais graduado que estiver presenta ' e:
assíznado pelas testemunhas presenelaes do facto, e depois 1'0mettido ao capitão do porto, para, ulterior procedimcuto, na fórrna,
acima. citada.
Art. 27. O capitão do porto sómentc delegara poderes <1,0' ;,lj tt...
dantc, fúra dos CfBOS previstos neste rÚJulameoto, quando cstirQi:'
impedido.
AI"t. 28. O capitão do porto nas compras miudus J' \1\), o e·.\];IJdieute da e.ipitania, e consumo das embarcações ol'do.:'.\l'Ú que a aç..
quísícêo soja feih, dtrectamonte por empregados de suo. conrlança
~~g.undo O,S preç-os correntes do mercado o dentro (1<18 verbas orçp;-:mentn,!'hlS votadas, sem exceder em cada ll1CZ a duo.tocíma part:kl
fie cada verlm..
Ordloariamento~ porém, COl1VOOarêl. o, conselho do compras l~
cham:trá eonourrencla., procedendo do accôrdo com ai di,:-:po,'Jiç.õe-s
que rcsulam a espeelc.
. .
Al't. 29. O capitão do porto, além das condições do JH1vcgab:ILdedo, verlücada pelt!. commissão de vistorias. examíuar-a, antQ,':}
(la saliida dos navios u vapor ou a 'Vela uaojonues, :si estes
se acham em bom estado de ordem e asseio o apercebidos de sobresalentes o vtturuhas para a viagom ; si o serviço de mesa o camarotC8. o ontros corupartunentos do navio gar-antem o COnfll1'to e bom
estur dJ8 passagerrcs na Pl'0l)01'Qão de suas viagens; si <'18 accorn1ll.Jlb-Ç<ies destinadas. aos passagelros c trípoV1!)tos lhos siío aSSOXlI.
radas ; assim corno si todos t8 apparelhos. e meios de gt'tl'antins
,(}Xh;t0tlt~S a bordo dos navio '.
contru os accidentos do nu!'.
'i.nccmUo:3 c nauü-agros, parcb a aalvuçâo das mercadoi-ías c das l)C,~
80 (8 embarcadas, são snutcteuü-e para esse mister.
§ 1.'" Aos nivlos que não estiverem cnvententemente appareIhadosou estlvere:n com excesso de carga atem da linha de. n.gua..
ocapitão do port . l'üt:rarâ ou Jlcgarâ,o passe para n 8:tbid,t o mUIta.râ o commandante em 500$ a 1:080$ e di.tl'Ü parto da, occurrcnctu
ao insoeotor de Portos e Costas, quando se Urtttal' tio .liuhas snbvoneiouadas )leIa União.
§ 2. o O capitão do porto, q uando o navio tiver de sahlr à nort«,
escalarã o ajudante quo tenha do substituíl-o no ex i 1110 o prcvldenelas deste artigo.
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Art,. 30. Nas faltasdü trnpedímentos .temporartos, ,0 capitão
dó por'to será sUbstitUi. do pelo meta 'antigode S8.US. $,.jUdantes.• n:;:t
falta destes por um cffícial da força naval, existente 'no~pOrtOJ'
que for designado pelo comrnandante, 'o finalmente pelo patl'ãol.
lí!ór.

CAPITULO 11
DOS AJUDANTES

Art. 31. O i- ajudante, ou o .maís gruduadorou antigo dentre
os '~fficil1es que scrvil'em osso cargo, é I:JstXbstituto legalcioca,pitão
do 'porto, e tuncctonarã eomoâsoálda 'Fazenda Nacíonal, inspeccíonatido a carga dos responsaveís, o acondíctonamento do rnatertaí e
seu 'estado de conservação.
Art. 32. Incumbe mats ao i- ajudante:
lo, fazer o ínquer-ito 'pollclal militare 'da polícia naval por
'delegação do capitão do 'porto ;
2°, detalhar o serviço das rondas do pessoal e embarcações da
eapitaula.
Art. 33. Ao 2° ajudante compete encarregar-se do pessoal
marltímo da,capitania, provtdenciando para que os patrões e rnarinheiros, assím como os rnachinistas c foguístas conheçam bem
asobrigações que 'teem a cumprir.
Art. 34. Ao 3° ajudante compete encarregar-se de todas -as
embarcações da capitanía, providenciando para. que o material
estej'l bem cuidado.
Art. 35. São obrigações communs aos ajudantes:
i-, coadjuvar o capitão do porto no desempenho de suas attríbutções, cumprir c f~1zer cumprir as ordens que delle receber;
2°, manter a boa ordem no recinto da capitania, c a díseípllna do pessonl em todas as occasíões ;
3°, rondar Os ancoradouros uma ou mais vezes 'por dia, conforme o movimento do parto;
4°, permanecer na capitania no dia em que for escatado para,
attonder. durante ou fora das horas do expediente, ao serviço de
modo-quo naausencia do capitão do porto haja quem por elle
rssponde.:
5°, pernoítar na repartição quando houver accommodações

para isso;

6'>, acudir aos soccorros que a capitania tivel> de prestar, ainda.
que não resida no recinto del1a;
7°, permíttírque, tóra das .horas do expediente, atraquem ao
cãesda capitania, as embarcaçõea míudas doanavlos mercantes ou
quaesquer outras do trafego (to porto que tiverem de fi.l,z8t communícações urgentes ou-de pedir providencias ·:nocaso de sinistro,
no-porto j
8°, presidir as vistorias por ordem do capitão do porto ;
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_ go, attender ás reclamações sobre assumpto marítímo, e sí não
.puder fazel-o, por, ser a capítanía incompetente, encaminhar os
reclamantes, sobretudo estrangeiros, para a repartição ou estabe...
leúim,~nto q~e ,possa provi~eEciar a respeito;
10,' partIcipar, ao capitão do porto qualquer irreO'uiaridade na.
regfmen do porto, da qual resulte lnfraoção da policia naval, que
tenha chegado ao seu conhecímento por observação propría,
R?r denuncia da Imprensa, ou por informações do pessoa üde-

ugna.

CAPITULO li!
DOS

DELEGADOS

Art. 36. Aos delegados das capítauías compete:
I", cumprir e fazer cumprír as ordens do capitão do porto,
11 quem estão díreotamonte subordinados;
2°, exercer, por delegação, as funcções de capitão do porto,
com responsabilidade propría, onde estiver estabelecida a delegacia.
fazendo nella executar todas as disposições do presente regulamento
que lhe forem applícaveís ;
., 3°, correspónderern-se directamento com o. capítão do porto e
com as autorídadee Iocaos, sempre que for preciso, a bem do serviço
da delegacia.
Art. 37. Os empregados da delegacia exercitam as mesmas
funcções dos que lhes corrcspondam na capitania.
C.,PlTULO IV
DO PESSOAl, ,DA SEORETARIA

Art. 38. O secretario, quo exercera tambem a runcção de tliescuretro. ê responsavol pelos dinheiros arrecadados pela eapítania" pela boa, ordem e l'cgularidade dos trabalhos da seeretaría,
cujo expediente dh'Ige, distribue c executa de conformidade com o
que dispõe este regulamento, que cumprirá e fará cumprir exactamente pelos empregados da. secretarta.
Art. 39, Incumbe maís ao secretario:
l0, escriptural' o íuquerlto policial e os inquerltos em gera.!
sobre os sinistros no mar;
20, escI'iptm·i.1.1' os processos que tenham de ser decididos pelo
capitão do porto, e tomar por termo os recursos interpostos pelas
partes : . .
.
.
30,' redigir o conferir toda. a correspcndencía omelaI ~a

çapitania .e em geral
e~h1a

to~os

os actos expedidos pela

s~er~t~rla

asstgnatura do capítão do porto- ou de quem o substituir em
seus ímpedimentos ;
Executivo -
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4° t lavrar termos em livros ou fóra delles e iazel-os registl'ar·
"5°,

assígnar as certidões mandadas passar pelo capitã,o

porto;

do

-60, colligir dados para o relatcrío anuual da repartição,que
fa;rá. acompanhar de mappas, por aUe organizados, contendo o
numera de navios entrados e sahídoscomdeclaração das trípulações,
tonelagem, portos de procedencía e destino, e assim de todos os
individuos empregadcs na vida do mar, segundo a profissão de
cada um;
7°, propor ao capitão do porto as providencias conducentes ao
melhor andamento do serviço da secretaria;
8°, organizar annna.lmcnte a lista dos navias mercantes á vela,
e a vapor da marinha braztleira e a estatística dos naun-agioa
Decorridos, em igual período, nas costas comprchendídaa na círcumscrtpcão da capitania, para serem remcttídas <L lnspector-ia de
Portos e Costas;
go, arrecadar ,'LS multas cobradas pela oapttantae fazer entrog<1
da respectiva ímportancía ao Thesouro Federal, (La Dclegacías
Fiscaes, ás Mesas de Rendas c Cotlectorias, segundo o lagar em que
funccíonarem as capitanias;
lO, fazer as folhas de pagamento dos cmpreJP_'l"dos e demais
pessoal da capitania;
. 11, fazer a inscrípcão civil de propriedade dos navios mercantes nacíonaes e registrar todos os actos e contractos referentes aos

mesmos;

12, effectuar- a matricula ou inscripção morítdm.c da ge.rte do

.mar j

13, lavrar os termos das vistorias e expedir as oei-tídões respectivas j
.
14, receber, conferi!' c despachar os róes de equipagem dos lla~
víos entrados ou par,), sahir j
15, eífectuar o arrolamento das cmburcacõos elo tl'nfego do
porto e pesca e as demais sujeitas a essa. íormaítdade ;
16, passar '-\8 licenças de embarcações e as de qualquer outi'<.\
natureza, que forem despacha-tas pelo capitão do porto ~
17, encerrar, com 8lH assignatura, o ponto dos empregados a

4311e sujeitos ;
18, dtstrlbuu- o serviço pelos offlcíaes e amanuenses.
CAPITULO V
DJB OFFlCIAES E AilIANUENS;ES

Al't. 40. Aos ostctaca e amanuenses cumpre auxiliar O~ traba..
lhos da repai-tiçãnd : accôrdo com as Instruoçõea que receberem ôo
secretario.
Art. 41. Ao officlal compete substituir o.secretarío em 'seus
impedimentos c í'tl,lt<:1s.
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CAP1TUUJ VI
DO PORTEIRO (ENOARREGADO DE DIUOENOIAS)

Art. 42. O porteiro exercera também as runecões de orâcía! de
justiça da capitania o fará as intimações que lhe forem ordenadas
para a cobrança das multas por infracçâo deste regulamento ~
ainda tudu.s as diligencias policlaes que tenham por obiecto àuxiliar a inspecção da capitania sobre os individuas de profissã-o ma..
ritima e as embarcações em que elles forem empregados.
§ l.o ~'subordil1ado ao capitão do porto, do quem recebe as
ordens para effectuar as intimações sobre o pagamento de multas,
Iíl quaesquer outras que se tornarem necessarias.
§ 2.° Sobre as diligencias que tenha de etrectuar deve receber
as ínstrucções do capitão do porto, que rubricará as assígnadas pelo
secretario.
Art. 43. O porteiro, sem prejuízo .de suas obrigações especíaes,

auxiliara o secretario nos trabalhos de escrlpta, 881Upre que houTer muíta attluencía de expediente a despachar.
§ Lo E~ responsável pela mobilia, utonsilios e outros objectos
das salas do expediente, qU3 receberá. por inventario.
§ 2.° Quando houver mais de um porteiro, ao mais antigo
cabe a responsabilidade de que trata o paragraphoanterior,
bem como o pedido, recebimento e despeza da, verba para o
asseio da secretaria, que o farâ mensalmente, prestando contas ao
10 ajudante, antes de receber a quota do mez seguinte.
Ospedidos de dinheiro serão feitos, por escrípto, pelo porteíro e
rubricados pelo capitão do porto.
Art~ 44. Ao porteiro incumbe mais:
l ", cuidarna conservação e boa guarda (li), mobilia e quaesquer
outros objectos das salas do expediente;
2°, ter sempre providas do necessarío as mesas dos empregados;

3°, velar na políela e ordem das ante-salas c facilitar a entrada
e sahida das pessoas que tiverem negocio na capitania ;
4°, fechar, sellar e expedir a correspondencía ;
5°, transmittir aos empregados os recados, papeis e ordens ;
60, abrír- a repartição nos dias de serviço, uma hora antes da.
marcada para o começo dos trabalho" eG~traordinal'iamente,
quaudo ordeuar o capitão do pOI'!O ;
7°, fazer os leilões, na falta do respectivo leíloeíro.
Art. 45. Qnando funcclonar como orâcial de justiça, o porteiro
terâ direito ás custas que forem percebidas em ídentícos casos nos
juizos federaes, além dos vencimentos que lhe forem arbitrados,
. Art .. 46. Aos contínuos-ser-ventes incumbe o asseio e limpeza geral das salas e gabinetes dasecre.tal'ia, e coadjuvar o
encarregado das dilígenoías.
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CAPITULO

VII

DO PATRÃO-MÓR

Art. 47. Em toIas as eapítanías haverá um patrão-mó).' di..
rectamento subordiuado ao capitão do porto.
Art. 48. O patrão-mor tem sob SUO, dírecção todas as embai-..cações a remos e a vapor da capitania, que juntamente com o
material destinado ao serviço geral do porto e a 800C01'1'08 no
mal' lhe serão carregados por inventario.
.
Art. 49, A gente do serviço marítimo da capitania fica SU~
ordínada ao patrão-ruór,

Art. 50. Compete ao patrão-mó!':
1 dirigir todos os trabalhos da arte do marinheiro, que tive ..
rem de ser executados pela capitania, a, em geral, todos os ser(I,

viços de igual natureza ordenados pelo capitão do P01'tO j
20, prestar 800001'1'08, dentro ou fôra do porto I aos navios
30, fazer dentro do porto, no ancoradouro proprío, as amarra..
çõesfixas para 'os navios de guerra nacíonaes ;
40, ter sempre promptas as embarcações da capitania, safas
e claros os apparelnos do serviço maríttmo e de soccorro naval,
observando a este respeito as ínstrucções do ajudan te ;
50, cumprir as ordens do capitão do porto e as que lhe forem
dadas pelo ajudante, em qualquer círcumstancía ;
60, percorrer todas as manhãs os diversos ancoradourospara ínspeccíonar as amarrações das embarcações fundeadas,
as boíus, balisas e caos, dando parte do que verificar de anormal
ao-ajudante de serviço;
70, ter sob sua guarda 0.3 depositas de carvão pertencentes
ao Ministerio da Marinha, que lhe serão carregados por inventario.
Art. 51. O patrão-mor deve acondicionar todo o matel'ial de
sua responsabilidade nos depositas da capitania, arrumando e 1'0·
tulando os .apparelhos que não forem de uso diarlo,
.
Art. 52. Cumpre ao patrão-mor conservar em amarl'ações
prostmas da capitania, e de preferencía na doca que a esta per...
tencer, as embarcações que não estiverem nas carreiras sob coberta.
Art. 53. Nas capitanias, onde o secretarío não fôr eommíssa..
rio, serão os 'Pedidos de mantimentos, para as rações do pessoal
municiado e de sobresalentos para o serviço da. capitania. feitos
palo patrão-mór, seguindo-se para o recebimento e despezaos processos do regulamento d.o serviço de fazenda da arm~da,papa .0
que terá os livros respectivos. devendo annualmente prestar conta
',o

de sua gestão.

-

CAPITULO VUI
DA GENTE DO SERVIÇO NAVAl,

Aí>t. 54. Os patrões ao ser-viço das capitanias, subordínados
ao pessoal dirigente destas, toem por especial íneumbencía zelar
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pela conservação das embarcações que lhes forem confiadas. Pertencem" dírecção geral do patrão-mõi-, mas respondem perante o
ajudante pelo estado das embarcações e pela. disciplina de seus
tripolantes.
Art. 55. Nas fainas da capitania os patrões devem manter, a
todo transe, a ordem e a subordinação da gente que dirigem.
Paragrapho uníco. São encarregados de rondar os ancoradou..
ros e cães, conforme o detalhe desse serviço, organízado pelo prí..
melro ajudante, de quem receberão as ueceseartaa Instrucções, e
podem ser empregados em quaesquer diligencias de caracter naval
ou que tenham por fim auxiliar a policia do Irlstrieto Federal ou dos
Estados.
Art. 56. 0.-:5 patrões, por occasíão de 80COOl'1'o e. navlo.acodem
com (1, gente do serviço naval sob as ordens do pau-ão-mõr ,
Art. 57. Os patrões devem ter carta de arraes e possurr as
habilitações precisas para pílotear as embarcações da capitania
em qualquer expedição no íntertor do porto, podendo nessaqualídade SOl' chamados para ül,zer parte da commtssão de exame dos
candidatos ti carta, de arraes.
Art. 58. A marlnhagem para o serviço da capitania deve ser
eontractada entre os individuas de protlssão marltlma, de preferencia os que tiverem sido praça da armada com baixa 1)01' conclusão de tempo. Nos contracéos devem ser especificadas as obrtgações de cada um, as' soldadas, o t3111pO de serviço e o premio de
reengajamento, si houver essa clausula.
Paragrapho uníco . Incumbe especialmente á. m u-ínhagem tel'
as embarcações aprestadas e no mníor estado de asseio, assim como
conservar o seu aquarteíamento e rancho limpos e arejados,
Art. 59. Dentre os marinheiros serão ütados pejo ajnIants os
patrões das embarcações a remos.
Art. 60. A gente do serviço navai, pJl' oecasíão de incendío a
bordo ou na capitania, acudira com b.nubes de que esta. dispuzer e
poderá ser ntilizada. pOI' ordem .ío capitão do porto ou de quem
suas vezes flzer, na extincção de Incen-üos fora do recinto da eapítania si não houver no legar- sorvlço orgnnízado para os soecorros
dessa. natureza.
Art. 61. Os unachinistas e Jogulstas, coutraotados par.i servirem :nas embarcações da capitania, de ..empenharão suas obrigaÇÕes
de accôrdo com o que se acha estabelecido para os do Corpo de Ma~
ehimstas Navaes 110 respectivo regulamento.
Pertencem á dlrecção do patl'âo-lllÔl', como PC8$..J<tl do serviço
naval, mas são írnmedíatamente suborrltnados ao ajudante, perante
quem respondem pela Ilmpeza, couscrvacão e fuúcclonamento das
machínas das Iancha-, assim como pelo con.umo do combustível e
sobresalentes.
Devem obedecer aos p,tLeõê.> ,1,-\.s e.nuarcações em que ser-

vire:n.
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TITULO UI

CAPITULO I
DAS NOMEAÇ'ÕES E ADC\nSSÕES

Art. 62. O::; capítães dos portos serão nomeados, por decreto,
dentre os ofücíaes superiores da actíva ou reformados do corpo da.
armada, não podendo aquelles exercer a commtssãopor prazo maiorde tres annos.
Paragrapho unicc. NoDistricto Federal o cargo de capitão do
Jlorto é inheronte ao de sub-ínspector de Portos OCostas,
.
Art. 03. Os ajudantes e delegados serão nomeados, por de·
. ereto, dentre os oíficiaes superiores e subalternos da aetíva ou
reformados do corpo da armada.
Art. 64. 0.:3 secretaríos serão nomeados, por decreto, dentre. os
officiaes superlores ou subalternos do corpo de commíssaríos ou na
falta, por oüíciaea reformados do corpo da armada ou classes an..

nexas.

. Art. 65. Os ofâciaes serão nomeados por portada do Ministra:
da Marinha, de preferencia entre os offlcíaes subalternos reformados
do corpo da ,armada ou elasses annexas.
Art. 66.'Os arnanuenses serão nomeados, por portaria do Mi..
nístro da Marinha, dentre os offlcíaes ou· inferiores reformados ou
ex-ínfertores dos corpos de marinha.
Art. 67. 0;5' patrões-mores serão nomeados por portaria do
Ministro, dentre os do respectivo corpo.
Art. 68. Ospatrões serão nomeados por titulo do ínspector do
portos e costas, mediante proposta do capitão do porto, dentre as expraças dos corpos de marinha que se mostrarem habilitadas em
e~ame para arraes do porto,
Pa.ragrapho unico. Na ('alta. de ex-praças, nas condições exigidas, serão nomeados os arraes do porto, de morigerada condueta.
Art. 69. Os porteiros tencarrcgàdos de dílígencías) serão nomeadospor titulo doínspector de Portos e Costas,mediante proposta
do capitão do P01>to, dentre osinferiores reformados ou cx-ínteríores,
da armada, e na falta, dentre os matriculados na Capitania do
Porto, em condições de exercerem o cargo.
~rt. 70. Os contínuos-ser-ventos serão admíttídos pelo capitão
do porto, dentre as ex-praças da armada, o, na falta, dentre os matriculados na Capitania do Porto.
AI't. 71. Os machinistas, foguistas e marlnheiros ou remadores serão eontractados pelo capitão do porto por tempo nunca
inferlor a dezoito mezes, dentre 01 que se apresentarem .habilitados
para exercer essas funcções, dando-sepreferencia aos que Yt tiverem servido na, armada.
Art. 72. Os capitães de portos (offlciaes reformados), ajudantes,
delegados, secreta dos, otâciaes, patrões-mores, patrões, porteiros
e continuas-serventes servirão por tempo indeterminado.
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n

DO PONTO

Art. 73. Os empregados que servirem na. capitania ficarão sujeitos ao ponto, que assignarão, em Iívro próprio, até 15 minutos
depois da hOI'a marca-la pata começo do expediente da repartíção
e no neto de se retirarem findos os trabalhos.
Art. 74; O capitão do porto, c os ajudantes oütcíaes da actíva
não estão sujeitos ao ponto. por serem considerados sempre em
serviço como funccíonaríos militares.
Art. 75. Os empregados sujeitos ao ponto, que faltarem ao serviço, soffrerão desconto em seus vencimentos pela fórma seguinte : (~) o quo faltar som causa justificada perdeca o ordenado e a
gratificaç?[o da íuucção o não contarã as faltas como tempo de
serviço ;
b) o que f(~ltar, por motivo justtücado. perdera somente t~ grar
tlftoação ,
São motivos justlflcados
10. molestía ;
2(}, nojo ou gala.
No caso de molestia prolongada. o empregado justificará mensalmente as faltas com attestado de medico para continuar a perceber o ordenado integral;
c) ao que comparecer depois do encerrado o ponto, dentro da
IHI':ia. hora quo se seguir â fixada para o começo do expediente,
se justificar a demora, se deseontm-a somente um terço da gratíílcação ;
d) ao que entrar na repartição uma hora depols de encerrado
o ponto, se descontará metade da grattflcação do dia'.
e) o que se retirar com licença, uma, hora antes da tlxada para
o encerramento do expediente, perderá metade da gratlfíoação;
o o que se reti·:ar nas mesmas condições, meta hora antes,
perdera um torço da, gratificação;
/) o que, depois, de assígnar o ponto ou dopais de começado o expediente, se retirar, sem Iiccnça, perdel'{~ todos os vencimentos do dia; e os do seguinte, si for feriado, o si o fizer, com H~
cença, perderá toda a gratificação do dia ;
g) ao que comparecer depois de encenado o ponto, sem
motivo j ustiflcado, se descontaz-â todo o vencimento do dia.
Art. 76. O desconto por faltas interpoladas sera relativo 1.108dias em que CSti11 se derem, luas, si forem suecesslvas, se estenderá
também aos dias' que, não sendo de serviço, estejam comprehendídos
110 período das mesmas faltas.
.
Art. 71. Não soãrera desconto algum o que faitar a.ropaetiç"o:
.
a) por achar-se encarregado Dela Minístro de algum ira,bttlh&.

°

ou commíssão ;
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b) por motivo do serviço da. repartição, autorizado pelo inspa-,
dor ou pelo capitão do porto j
c) por estar servindo algum cargo gratuito e obrlgatorlo
em virtude de lei, e com o conhecimento do capitão do porto.
Art. 78. O expediente da repartição começará ás 10 horas U<1
-rnanhã e durará seis horas por dia" podendo nos climas quentes
como Maranhão, Pará e Amazonas ser feito em duas partes, de 8
horas ás II da manhã e de 2 ás 5 da tarde.
AI't. 79. O substituto do empregado que não perder sua gl'a~
tíücacão não perceberá outra que não seja a do seu cargo, mas
tel'â. a. do substítuído, si este não a perceber.
Art. 80. O empregado quo for designado organízarã no ultimo
dia do mez um resumo do ponto do accordo com as determinações
da circular de 29 de janeiro de 1878, que, depois do assignado pelo
secretario e rubricado pelo capitão do porto, Sel'(L enviado á repartição competente para. o devido pagamento.

CAPiTULO III
"DAS I,1CENÇAS E VENCDIENTOS

Art. 81. Os empregados mllitares das capítanías terão ltoença
e perceberão vencimentos de accôrdo com a lei n. 1453, de 9 de
janeiro de i900.
Em nenhuma hypothese a licença dará direito á percepção dct
gratificação de funceão.
Art. 82. Não tera lagar . conccsaão de Iícença ao empregado
que ainda não houver entrado no oxcrcicio de seu cargo.
Art. 83. Ficarão sem cffeíto as licenças de quo se não utmza~
rem os empregados dentro de 30 dias.
Art. 84. O capitão do porto poderá conceder Iícença t",,;,,: 15
dias por anuo aos empregados.
Art. 85. O empregado que, finda a licença, não se apresentar
para o serviço, perderá todos os vencimentos, e será ha vído como
tendo abandonado o emprego, salvo si, dentro de oito dias, provar
com attestado medico que o excesso de licença Ioi mot.va..do ])01'
molestía.
Art. 8ô. As licenças por motivo do molostía só SOI'ã,Q concedidas em vista de tnspecção de saudc,
Art. 87. Os empregados civis das capitanias, quanto ao tempo
de serviço, vitaliciedade, montep ia, aposentação, impostos sobre
vencimentos, faltas e licenças, terão seus direitos regulados por
disposições analogas tis estabelecidas no respectivo regulamento
para os empregados da Dírectoría de Contabilidade da. J.Ial'inb·a~
o. que correspondem .
., Art. 88. Os-reformados e os civis empregados nas capitanias'
perceberão vencimentos de accordo com 11 lei orçamentaría.
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CAPITULO IV
DA DISCIPLINA

E~I

GERAL E PENA,S DiSCIPLINARES

Art. 89. Todos os empregados das capíuauias são responsaveís
pelas faltas que commetterem no desempenho de suas obrigações e
deveres.
.
Art. 90. Os empregados das capitanias, militares: do serviço
activo da marinha. do guerra ficam sujeitos ás penas e processos
estabelecidos nos códigos e regulamentos proeessuaes militares
pelas tãitas e delíctos que commetterem.
Art. 91. Os reformados e demais empregados não militares
do serviço activo da marinha de guerra ficam sujeitos ás disposições dos respectivos codigos pelos delictos que eommetterem no
exercício de seu emprego e ás segulnte spenas discíplíuarcs nos casos
de negligencia, desobediencia, falta de cumprimento do deveres,
falta de comparecimento sem causa justificada por oito dias seguidos ou durante o mez, ou por 15 dias interpolados em dons mezes :
I) advertencía verbal no gabinete do chefe da repartição;
2) reprehensão no gabinete do chefe da repartição;
3) ad vertencia pOL' esorípto ;
4) suspensão até oito dias;
5) reprehsnsão por escrípto ;
ô) suspensão até quinze dias;
7) suspensão de quinze a noventa dias j
8) demissão do emprego.
Art. 92. São competentes para applícar penas disciplinares:
I) o Ministro da Marinha;
2) o ínapector de Portos e Costas j
3) os capitães de portos.
Paragrapho uníeo. O Ministro, todas as especírlcadas no <1rtlgo
auteríor ; o ínspeetor de Portos e Costas e o capitão do P01'to, todas
as especifícadas no mesmo artigo aos empregados de sua nomeação
privati va e somente as de ns. 1 a 6 inclusive aos quo não o forem.
Art. 93. Todas as penas disciplinares, excepcão das verbaes,
devem consta!' dos assentamentos do empregado.
Art. 94. A pena de suspensão importa no perdimento de
todos os vencimentos do empregado. correspondentes aos dias em
':que estiver susllenso, excepto do soldo ou de quaesquer outras
vantagens da reforma.
Paragrapho uníco, A pena do suspensão será sempre communícada â autoridade superior da que a houver applícado, com
as círcumstanclas que tenham occorrtdo.
Art. 95. Havera sempre l'OCUI'SO para a autoridade superior
da. pena cumprida por qualquer empregado.
Art. 9ô. A suspensão, nos casos: de prísão por qualquer motivo,
ou de cumprimento de pena que obste o desempenho das funcções do emprego; no de exercícío de qualquer cargo, iudustria ou
ocoupação que prive o empregado do exacso cumprimento de seus

deveres; no de pronuncia sustentada em crime commumou de~
o empregado se livre solto ou preso; e, final..
mente, quando se torne necessaría, ·como, medida preventiva ou
de segurança, só poderá ser detormína.la pelo Mtnlstrc da Marinha.
Paragrapho unico , No caso de suspensão, como medida preventíva o empregado perderá a grattücução, e, no de pronuncia,
ficará privado, além disso, de metade do ordenado até SOl' afinal
condemnado ou absolvido.
respóns~~bilidade, ou

CAl'ITULO V
DOS UNIFORulES

Al'L 07. Em todos os actos de serviço, os oüteiaes empregados
nas capítanías se apresentarão rigorosamente uniformizados.
Art. 98. O prattco da capjtanía que tiver honras militares
de offlclal em razão de seu cargo ou serviço, usará o uniforme
marcado para cs bonorai-íos no plano mandado adoptar pelos decretos em vigor.
Paragrapho unlco. Os que forem equipar-ados a of1'iCÜtOS tnforiol':}s do corpo de martuhelros nacionaes usarão os uniformes
respeotívce sem divisas.
Art. 99. Os patrões terão o uniforme de guardião do corpo
do officiaes marinheiros sem divisas.
Art. 100. O uniforme dos marinheiros ao sorviço das capitanias sera igual ao dos mai-inhelros nadíonaos, sem dístínctívos na gola (que tora dous cadarços brancos), e no braço.
§ 1. 0 Conformo a estação, usarão chapéo de palha ou bonet,
sondo este segundo o modelo daquolle uniforme, sem tope.
§ 2. o A fita do chapéo ou do bonet terã o distico om Iottras
douradas - CAPITANIA DO PORTO.

Art. 101. Os praticas, maehinístas
quanto a uniformes, o plano em vigor.

o foguistas observarão,

TITULO IV

Do expediente da secretar-ia
CilPITLLO I
DO 1'I1OPO DE rscmr-nrnxn os

LIVROS

Art. 102. Todo o expediente deveraser feito com slmplícldade
o darem, observando-se, quanto possivel, a maror uniformldadc
em seus detalues por maneira que os assumptos que gurtrdal'em
analogia sejam tratados segundo as mesmas regras.
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Art. 103. A escrípturacão da secretaria deverá SOl' feit<1em
livros das denominações seguintes:
Livro da conta corrente de muttas.
Livros do talões :
10, para cobrança de multas;
2°, de remessa do dinhoiros de multas.
Livro de intimações diversas.
Livros de licenças:
10, aunuaes das embarcações registra.das ;
2':" annuaes das embarcações arroladas;
3°, annuaes para estaleiros e oüíctnas de reparos e construcções
de embarcações;
4°, para descarregar cinzas, varrodtu-as e lixo;
5°, pari}, carregar e descarregar lastro;
6°, para 'fazer obras, encalhar nara limp3zC1, ou para entrar em
diques ou carreiras;
'. ' T°, para amarrações üxas de cascos ele embarcações {} corpos
fíuctuantes nos ancoradouros.
Li vros de matriculas:
i-, do pessoal empregado na vida do mar, inclusivo o pessoal
mar-ítimo das repartições publicas federaes, cstadoae- e munícípaes, excepto o pessoal contractado dos navios de guerra nacíonaes :
2°, do pessoal empregado na pesca.
Livros concernentes a embarcações:
l°, livro de registro dos navios ou de insci-lpcão civil do propriedade das embarcações nacíonacs (divisão A e B) ;
2", de arrolamento elas embarcações empregadas no trafeg» dos
portos, pesca e regatas (divisões C D E e F) ;
3°, livro das entradas o sahtdas dos navios nacíonaes ;
4°, livro das entradas e snhídas dos navlos estrangeiros;
5°, livro de termos de vistorias das embarcações ;
6°, livro pai'i.'l.. termo de ajuste de soldadas j
7°, livro para termo de dístracto ou rescisão do ajuste de sol.,l:

dadas'

8°: Iivro para termos do conferencia de rol de equipagem ;
O", livro para registro de cartas do pilotos;
10, livro pari.t regtsro de cartas de machinistas ;
11, livro para reg ístro de oarta: de mostre do pequena cabotagem;
12., livro para registro de cartas do pratícos j
13, livro de termo do exame do pratícante machluista ;
14, ltvro de termo de exame de mestre de pequena cabotagem;
15, livro do termo do exame do arraes o praticas;
15, livro do auto do mfrucção da; pollcia naval e imposição de
multas ;
17, livros do termos diversos;
18,·livl'o -do ponto;
19, livros de protocollos divetsos ;
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20. livros de SOOOO1'1'08 ;
21, livros de índices diversos;
22, livros copiadores ou registro de minutas;
23. li vro de pedidos de livros e mais artigos de expediente;
24, livro de despesa.
Art. 104. Os livros de talões não deverão ter mais de 50 folhas

numeradas, que devem ser rubricadas pelo capitão do porto.

Art. 105. Todos os livros que servirem no expeJiente da capitania deverão ser numerados e suas folhas rubricadas e ter OS

competentes termos de abertura e encerramento, e só poderão

servir os q uo obedecerem aos modelos mandados pela Inspectorla de
Portos e Costas.
Art. 103. Os livros e documentos recolhidos ao arehívo serão
methodicamente classificados, devendo o secretario organizar o inventaria dos mesmos para, facilitar as buscas.
Art. 107. Todos os UV1'OS da escnpturacão a cargo do secretaria constarão de inventario, que annualmcnte sel'á reformado.
Art. 108. Todos os Iívros, bem como os demais artigos de
expediente, das capitanias, serão fornecidos mediante pedido
escrípto pelo secretario, a quem ficarão carregados e dos quaes
obterá deepesa em livro proprio á proporção que forem gastos ou
'tiverem o destino deste regulamento, livro este (t, vista do qual
prestara annualmente conta.
As despezas serão dadas pelo l° aj udante e rubricadas pelo ea..
pítão do porto, e os pedidos assígnados pelo secretario e rubricados
pelo capitão do porto.
Art. 100. Nas capitanias em que os- secretaries forem commíssaríos, terão estes a seu cargo o pedídovdo muníctamento e
sobresalentes para o pessoal muntcíudo e 'serviços das capitanias,
para o que terá- os livros proprios de sua 'escripturação.
Art. 110. O modo de escrípturar os livros impressos pelos modelos approvados é indicado pela denominação de cada um delles,
Art. 111. Os actos offlcíaes serão registrados em livros, e aeorrespondenc.a recebida constara de protocollo, no qual se Iancarão as datas de entradas e salüdas dos papeis, e a solução e destiíIo que tenham tido os assumptos sobre que versarem.
CAPITULO 11
DA RECEITA E DESPEZA

Art. 112. Todos os papeis processados c expedidos pela oapítania pagarão as taxas, a que estiverem sujeitos, em estampilhas
federaes, de accôrdo com a lei do seIlo.
§ 1.0 O pagamento das multas por infracção deste regulamento,
os depositas e quantias- de qualquer outra natureza serão em
especíe,
_.
§ 2.° As estampilhas serão ínu tilizadas pelo $ecre~a.l'io na:
fórma das disposições em vigor, salvo o caso de papeis unicamente assignados pelo capitão do porto, que as ínutilízarã,
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Art. 113. Haverá em todas as capitanias um cofre, do qual
será clavicular.io o seeretarto, para ser nelíe recolhida a importancia das multas PO,l' ínrracçãó deste regulamento, assím como a
de qualquer outra proeedencla ,
Art. 114. O seeretarlo é o competente para receber os
dinheiros que tenham de ser ar-recadados e assume a responsabílídado delles .

Art. 115. O movimento de dinheiros é ínlciado nos livros..t alões, continuado nos de conta corrente e depois nos de remessa.
Art. 116. Só serão válidos os lançamentos que forem authen..
ticados pelo capítão do porto ou por quem o substituir em seus
impedimentos.
Art. 117. Os üvros-talões constam do recibo, que é a parte
que se corta ou destaca do livro, e do talão, que é a parte que.
fica e na qual se registram resumidamente os dizeres do reclbo ,
Art. 118. No livro de remessa, o talão o registro do dinheiro remettido e a parte que se destaca é a guia de remessa
que acompanha o dinheiro.
§ L Os dinheiros das multas serão trimensalmente remettidos para o Thesouro, no Rio de Janeiro, e para as repartições
de Fazenda nos Estados.
§ 2. O capitão do porto Iançarã o seu visto no recibo da.
entrega do díuhelro passado pela repartição competente, depois
deo conferir com o talão do' livro de remessa.
Art. 119. POl' meio de recibos destacados dos livres-talões,
numerados e rubricados, é que se etíectuarã a cobrança em,
ospecie das multas, procedendo-se executivamente, nos termos dr~
ligislação em vigor, contra os que se exírnh-ern ao respectivo
pagamento.
Art. 120. Os talões tambem numerados e rubricados, e.tre~'
atuado o seu Iançamento no livro de conta corrente, comprovarão
a responsabilidade do secretario.
, Art. 121. A f'd.lt<1 de entrega do recibo {~ parte de quem
houver sido cobrada a ímportancía em dinheiro, a não correspondenoía deste com a quantia inscripta no talão e o desentranhamento de qualquer dos talões interrompendo a sua numeração
implicarão a immediata responsabilidade do secretario.
Art. 122. As partes teom o direito de reclamar que lhes seja
entregue o recibo numerado e rubricado, e que corresponda com
a quantia ínscrípta no talão competente.
Art. 123. 03 livros de conta corrente de multas, de remessa de
dinheiro e os respectivos talões. serão remettidos em cada exer-cíelo à, Directoria. do Contabilidade da Marinha por íntermedío da.
Inspectoria de Portos e costas para o processo Iniclal da prestação
de contas.
§ I.' Também remeetera um balanço geral de todos os acsos
processados e expedidos pela capitania, para ser veríâcadaa 1'0..
celta produzida pela cobrança em estampilhas.
§'2.o Essa remessa será feita pelo correio mediante regístro o
'seurecebimento aceusara a Inspectoria de Portos e Costas.
é

{I

{I
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Art. 124. Os conhecimentos passados pelas repartições físcaes
com ovtato do capitão do porto, levados ao livro de conta cor:
l'ente pelo numero e ímportancía de cada um, comprovarão:a
despeza ,

Art. 125. No caso de ser aubsttt utdo o secretarto , as suá,
contas serão encen-adas e remettirlas á Dírectoría de Contabilidade
e o saldo respectivamente ao Thesouro e repar-tições de Fazenda.
Art. 126. A conta do secretario, como responaavel pelos dinheí1'08 collectados pela capitania, deve ser encerrada no fim de cada
exercicío, constando o encerramento de um termo lavrado no livro
de conta corrente e assignado pelo capitão do porto.
Art. 127. O visto das matriculas dos índívíduos empregados
na vida do mnr c a renovação de licença para embarcações, estaJeíros, offíclnas navaes e amarrações fixas, será annual e modíantr,
apresentação do documento do exercício anterior como prova de
quitação com a Fazenda, Nacional.
Paragrapho unico. Tacs vistos de matricula o renovações d,)
licenças serão feitos nos tres primeiros roOZQ8 do oxercieío 'o da
seguinte modo:
a) Em janeiro: visto das matriculas do pessoal embarcado nos
navios de h,trra-fól'{t (navios l'Jgistra.tlos, longo curso, gran.le e
pequena cabotagem).
O visto das matriculas elo pessoal embarcado nos navios de
barra-fura será feito no legar onde onntricul.r1o r-erlisou a sua
inseri pção ;
b) Em fevereiro: visto das matricntas do pessoal emprogalo
no trafego do porto e pesca;
c) Em março : renovação das licenças dos navios registrados c
das embarcações arrolada-s, dos estaleiros e oüicínas de construcções naVl1CS, amnrraeões fixas e corpos üuctuantos.
A renovação da-) licenças d03 navios será feita no lagar de seu
registro, ainda que não esteja o navio no porto.
Art. 128. As matrlculas e licenças não vísadas on renovadas
na época marcada ücarão sujcita"3 <10 acorescímo de 10 "l «, 15 r>/o e
20 % , si o visto ou' renovação 101' respectivamente feito nos 2°, 30
eu 40 trimestres do.exercícío,
Art'. 129 . Aa matrículas e licenças não visadas ou renovadas
ficarão sujeitas, além do accrescímo de sello mencionado, ás multas
estipuladas por ínfracção deste regulamento e da policia naval.
Paragrapho uníco , Estão isentos de renovação da licença os
navios que na época da renovação se acharem em reparos. provado
pela respectiva licença para concertos, devendo, entretanto, renovat-a, quando estejam promptos para navegar.
OcIPITULO 1II
DA APPUCAÇÃO DAS PE:"iAS POR INFRACgÃO DA POLICIA NAVAL

Al't. 130. As lnfracçõesda policiànavalestão sujeitas ás
multas pecnmarlas impostas pelo capitão elo porto DOS casos a'
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fôrmas estabelecidas neste regulamento e independente das multas
impostas pelos chefes de policia, por Infracções dos regulamentos
respectivos e das penas que pelos juizes competentes sejam applícadas para derinur questões de índemnízaçôes, damnos ou pagamentos não satisfeitos ou para punição de actos criminosos que eI!as
envolvam.
Art. 131. As multas commínadas neste regulamento serão
impostas em vista de processo administrativo, que terá por base o
auto,
Paragl'apho uníco . O auto é a formalidade substancíal do processo, sem o qual nenhuma multa podei-a ser ímposta, quaesquer
que sejam as provas colhidas.
Art. 132. O auto, base do processo, deverá ser lavrado com a
precisa clareza e íu.lívídualísação, deter-mínan.lo o Jocaí, hora,
nome do infI'actor,'natureza da ínn-accão, testemunhas, si houver,
a mais factos quo occorrerem,c bem como a pena em que o mú-ador tiver incorrido.
Art. 133. O auto 801'1.t lavrado pelo secretar-io e asslgnado pelo
capitão do porto c pelo Infractor-, si estiver prescnte"c tessemunhas, etc.
§ 1. o Lavrado o au to de inlracçâo, o capitão do porto mandará.
ímmedlatamcntc ínnmar o inf'rnctop, dando conhecunento da. falüJ,
autoada e da ímportnncla do, multa, paNt quo este. venha, no pri),zó
ímprorogavel de 10 dias, satisfazer a ímportancta respectiva.
§ 2. o A intimação será. feita pelo encarregado de diligencias ou
:por publicação de edital no Diorlo OfliGial e outros orgias de publicidade.
.
Art. 134. O p.aao de 10 dias do que trata. o ;;l"rtigo antecedente
será contado da notificação p.ilo encart-egado do dilígenctas ou da
data da publicação do edital,
Art. 135. Feita a intimação, devorá' o intimado pôr o competente ecíente com a sua assígnutura, e receberã , si o exigir, a contra~fé ao encar-regado de diligencias, que, por sua vez, certificará. a
intimação, o, no caso do intimado recusar-se ;)., lançar o ectente, fará
a competente declaração.
Apt. 136. Si, findoeste prazo, não jíver a. multa. sido satisfeita,
deverá serímmedtatamente remettída a cerüídão da divida â Dlrcctorra do Contencioso no Rio de Janeiro ou ás repartições de Fazenda
11°13 Estados para a, cobrança executiva.
Art. 137 A embarcação fica hypotheoadc ás multas impostas ao
respectivo capitão ou mestre, podendo ser apprehendlda mos casos
previstos neste regulamento.
Art, 138. As embarcações apprehendídas, por ínrracção ou nos
casos previstos neste regulamento. serão recolhidas ao depositada.
capitania durante o prazo de 15 dia:::, findo o qual, si os propríetarias não satisfizerem o pagamento das multas ou não legalizarem
os- documentos referentes a ellas, serão vendidas em leilão, . depois
ds. tres annunetos insertos, com íntervatto de oito dias, nos'jornaes
oflicia,es da,localidade.
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§ I. o Do producto do leilão a capitania deduzirá o Pagamento
das despesas, multas e estadias no deposito, e os saldos serão de-

positados no cofre da capitania á disposição do propríetarío.
§2.,o As embarcações recolhidas ao deposito pagarão quantia
estipulada e em proveito do deposito.
Art. 139. No caso de não residir o infractor na séde da repartição por onde correr o processo administrativo. de imposição de
multa, ae íntimações c mais actos serão exercidos por íiitermedto
da agencia do logar de sua residencja ou por editaes insertos tres
dias no Díario Official ou no Jornal da localidade do ínrractor ou
da localidade mais proxíma, SI nu sua resídencía não houver ..
CAPITULO IV
DO MODO DE INTERPOR E PROCESSAR OS RECURSOS

Art. 140. Das multas impostas pelo capitão do porto haver;>
recurso para. ínstaneía superior no prazo marcado no art. 133 e
não será acceito sem pagamento prévio de sua Importancía.
Art.' 141. O recurso perempto não será encaminhado á íns
taneía superior.
Art. 142. Os recursos serão dirigidos para as tnstancías seguintes :
a) capitão do porto;
b) ínspeetor dos Portos e Costas;
c) Ministro da Marinha.
Art. 143. O recurso de que podem usar as pessoas multadas
por infracção da policia naval ou disposições deste regulamento,
quando não se conformarem com as.decisões dos capitães ~e portos,
sera apresentado dentro do prazo improrogavel de 10 dias, contados da data da intimação ou da publicação do edital para o pagamento da multa, sob pena de tornar-se, findo aquelle prazo, a
decisão exequível ,
Art. 144. O recurso S81'Ú dirigido ao capitão do porto quando
a decisão recorrida fôr do delegado ou de qualquer dos agentes da
eapitania; ao ínspector de Portos e costas, quando for dos capitães de portos c, finalmente, ao Ministro da i\ütrinha corno ultima
ínstancía ,
Art. 145. No requerimento de recurso, aparte especíâcarã
as peças de que pretenda traslado para documental-o.
Art. 146. O secretario, depois de lavrar o termo de recurso,
entregará ao recorrente a petição despachada com 9S documentos
e traslàdos pedidos para, dentro de cinco dias depois dessa entrega,
que constara de recibo passado pela parte, se~em apresentadas:
t1B razões, instruídas com o dito traslado e mais documentos que
tiver. '
Art. 147. Autoados pelo secretario as razões, traslados e doe
oumentos c, por certidão, o termo de recurso, e a entrega da deoísão, si não constar do traslado, será o recurso concluso á autoridade;
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éuJil. .deeísão é recorrida, a qual, dentro de cinco dias, contados da
data desta entrega, poderá reformar a decisão recorrida ou mand(.~l'l.t seguir'
recurso para. a ínstaneía a quem é dirigido, fazendo'
juntar os traslados que julgaI' conveniente para. seu. despacho, que
fundamentará,
__ Art. 148. No caso de provimento do recurso, a autorldade recorrida mandará f<l,zer Ü. margem do termo da multa a annotação
da sentença conürmatíva ou absol vitoria proferida no recurso, fazondo-se, nu. ultima. hypothese, a. restituição da ímportaneía da
multa.
Art. 149. Haverã também recurso, para as mesmas ínstanelas,
das demais decisões dos capitães de portos, observando-se, porém,
as regras preestabelecides.
Art. 150. As eapítaatas não darão andamento a qualquer aeto
referente a individuas e de interesse dos mesmos, que estiverem
em debito com a. Fazenda, Na.ciona.l por falta de pagamento de ím..
postos ou multas, sem quo ]!l'imeir'amentesatisfaçam os respectivos
pagamentos.
Puragrapho unico. O secretario deverã organizar a lista. dos
devedores I.t Fazenda Nu.oionul, para fiel obscrvancía deste ar..
tigo.

°

CAPITULO V
no DEPOSITO B LEILõES

Art. 151. Iíavorã na capítanía um deposito destinado a te-ceber. guardar, conservar e ünü'cgar todas asembarctl,ções, eorpos ünctuantes c , em geral. todos os objectos suscepüveís de appre,:hel1são 011 encontrados em abandono o que, na llil'mu. deste regula~
'manto, tenham sido recolhidos ao deposito.
Art. 152. As embarcações e demais objectcs, consignados ao
deposito, serão conservados o guardados por pessoal ídoneo e sob a
responsabilidade do patrãc-mõr,
Paragt-apho uníco. Os bons recolhidos ao deposito só poderão
S\-1r nelle conservados até 15 dias, contados da. data da, entrega"
lindos os q uaos proceder-se-ha a leilão, que será annunciado no Diario
Official ou no jornal de maior clrculação da localidade, n-os vezes,
com intervnllo de oito dias.
Art. H'xL O leilão serã feito pOI' leiloeiro ou pelo encarregado
de.dlligencias e presídído pelo capitão do porto e após as publicaçõe.<:.l·de edítaos parn esse. fim.
..
Art. 154. Bem algum será Ievantado .do deposito sem ordem
dó capitão do porto e, em qualquer hypothese, sem que estejam
pãgàs a.~ muitas a despezas impostas 1)01' o:ite regulamento ..
,Art. 1;>5. As emb.rrcuç'ie , e objectos vendidos em leilão deveeão .:'01' retirados no prazo de 48 horas, sob pena de pagarem
estadía cu ·08 arrematantes perderem direito a ellas, si estenderemesse prazo are 15 dias.

°
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Art.156.0patrão.'";n1ór fará aesr:ripwrcação QIU livro: 131'0.'
prio. numerado.é rubmcado pelo capítão do porto. das entradas"
""Mdas dos bensreoolhídes e, bem assím, dos motivos Por qjlelbram
os J;ll~mos_entreg,ues' suaguarda.
Art. 157. A ordem de entrega dos bens. feil<, Pelo .capitão do
J'úrto;servir>1; de resalza >1; responsabilidade dopatrão-mór.
Art. i58. As embarcações pagarão. a titulo de deposito, 5 'I,
do seu valol', afinal apurado, além das despesas necessarías para
sua conservação.
Art. 159, Os 5 °/0 pagos de aecordo com o artigoprec~d(mtQ
s01!ãoeseri:pturados pelo. secretario e poderão ser applícados na
conservação e 'boas condições do deposito, como concertos de carã

reíras, coberturas, etc.

Art. 100. Os saldos. pertencentes aos proprietarlos dos bens
arrematados, serão recoíhídos ao cofre da. eapítauíc ,at.é o prazo
de;trEú mezeafíndo o qual, si não forem reclamados, serãoenvíados >1; repartição arreeadadova (art. 118) a titulo de deposito de
ausentes,
TITULO V

Da policia, do r-eçtmen e da conservação da costa, por-tos, rios e
laqôas naveçaveís

CAPITULO I
DOS PO]';tTOS, CAES, PRAIAS OU l\íAI{.GENS

Art. 161. O'capitão do 'Porto cuidara constantemente na couservação do porto, estabelecendo a policia activa nos ancoradouros,
oaes, pratas do Ilttoral, rios e lagoas e outras águas navegaveís
que communtquem com o porto, para que este esteja, sempre em
boas condições de limpeza, profundidade o sogurn.nç'1..
Art. 162. Para. fazer a policia naval haverá. rondas, distl'i..
buídas por detalhe do capitão do porto, que neítas empregará ~
~ssoal da capítnnta que não exerça funcções especíaes na. secreta..
:r.la- da repartíção ,
Art. 163. Os serviços de policia ou quaesquer outros que as
rep~ptíções federaes tnantíverem no porto serão dírectarnente su..
jeitos ãsautorldades respectívas, não cabendo aos funoctonaclos.da
capijania sínão auxiliai-os na execução dos regulamentos que regem
osmeemoe servtços.iquando o auxilio for reclamado; e.a elle se não
cpponham, na occq,sião, as obrigações privativas, da capitani~.
Art. 1,64-. O capItão do porto não intervirá nas visitas, buscas,
det,6nção, apprehensão ou captura de iudlviduos, mercadontas ou
objectos, em geral, nas diligencias que realizare m no 'mar, OS agentes

das.-repa,rtições,federa.esque tenham, nelle ju~isdicção:.definida,Ql1'
nos casos de contravenção de seus reg.ula.mentOs,;':mas- não" deve
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consentiI', por pretexto algum, que em todas. as diligencias eu em
trua1quer círcumstancla os. reterídos. agentes lancem.,mão,. de-;.Ine~
didas que attentem contra as prercgatívas da-seu cargo;,,'como
chefe da capitania, ou que lhe invadam, attribuições:, '11 cujo.cercsamento, aliãs, é' de sua obrigação oppor- toda rosistanciaJegaI.
Art. 165. l!:' prohíbído fazer quaesquer construcções;aterros e
obras sobre o mar, rios navegáveis e seus. braços, sobre.os terrenos
de,marinha e reservados para a servidão publíea, sem. que:seja.
d'-ecla.radu pelas capitanias: qUR taeaobras não prejudicam OB pontos
e sua navegação nem damntflcam os' estabelecimentos da;União,
para. o que a repartição competente lhes remetterá a. informar os
requeríraent.s pedindo ausoníseção parit construií...as ..
§ 1.0 Quando se tr<tti1r de obras .publicaRfeJera,es, Di aurcrldade competente oommunícara (li capitanía a, natureza das obras e
a época em que vão ser iniciadas, devendo, tarnbem, si for possível,
enviar uma cópia das- plantas;
§2.0, As declaraçõ.Bsdas,capita.uia:;serão sempre: baseadas em
estudos sobre o terreno,
Art'. 166. Todas' as eonatruoções ou obras partículares ou publicas, feitas som observancta das regras deste regulamento, serão
logo embargadas, eo propríetarlo, quando se tratar de obras partlculares, pa.gar<:i a multa de 500$ a I :000$ e será compellído a
demolir as obras e a índemnízar o darnno que, porventura, causarem com a obstrucção. do porto,
§ 1.0 O capitão. do porto mandara Iawrar os autos da Infraação'e os competentes termos.de embargo, âoando tambem. os in..
fractores sujeitos ás custas do.processo.:
.
§ 2~() No caso:de, desobediencla, o capitão do porto úll1J;megará
os moias coercitivos da [orça publica que tiver requisitado Q qUQ
deixará no.locatase ser' c,u'inprida, a, intimação. .
.
§, 3~ o No" caso do propríetanío das obras não as demolir, o.oa..
pitão do porto maudarã eifcc.tuar Q serviço e cobrara do pro-

príeíario, pelosmeio , 106ae.3Jo~p(l.:~ameuto das despesas.
AI't. 167. E' expressamente prohíbírta a construcção: de.eercadae ou eurraes de peixe-nos portos, rios, lagôas e canaes ao

longo d<:t costa.
Os ínfractores pagarão a multa de 500$. [l; 1:-000$. e serão
presos por 15 a ao dias. sendo', além disso, obrigados a: demo..
Iil-as.
Paragrapho uníco .. A capitallia apprehenderã as embarcações
encont-radas nas cercadas ou conduzindo accessortos para uso das
mesmas ou materíaes para sua c.onstrucção.
Igualmente appnelrenderã. todo Q materia~ encontrado; nas
praias 011 margens. de .1'.i(1)S,reconhecidamente: destinado: /l·.·.e,on..
strueeão de cercadas de apanhar peixe.
Art,. 168. Pa;ra'c.onhec_cr'sL ha. OUi não conveníencía . em au-

torisar as licenças; para eonstrucções de aterros a: obras isobre
o mar, deve.t o, eapítão do. porta, ou o ajudante por, eUe;:,desi~
gnado, .transporteasse ao 10c9.l1 destinado pelo. petícíoaarío

pa.rllia_constEllcçã<l.pJ1ojeclada e; aUiproc.edel1Aa.. exameamí-

nucíosos, cuja preliminar serã a conservação do. pnr,toi'emdorl.as
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as 'condições de navegabilldade, tendo tambem em vista as condiç@cS estrategícas ou outras necossldades, como collocação de
puarões, obras publicas. etc.
Art. 169. As licenças passadis para taes obras s01'lio regístl,:'tdas na. cipitania e as obras não poderão ser ínícladus sem o eshbJ1::.ni(lo no ai-tigo a.n~ -rloi-, S.)}) [lOJa. de 50,S a 200$ de multa..
Al't. 170. D::I.8 impugnações de Ilcenças para coustrucções de
atcn-os e obras sobre o mar dara a capítanla do porto commu...
ntcaçãc á Inspectorla de Portos e Costas, pondo-a ao corrente dos
fundamentos da impugnação.
Paragrapho u.iíco. A~ construcções denegadas poderão SOl' levadas n. eífetto, por concessão da lnspectoria de Portos e Costas, si
esta julgar improcedente a impugnação.
Art. 171. As eonstrucções de obras ou aterros a que se referem os artigos anteríores só poderão ser realizadas em terrenos
previamente aforados de eoníormídade com a legt-Iação em vigor.
Art. 172. Os terrenos de ruurtnha a que se referem os artigos;
anteriores são 08 que, banhados pelo mar ou rios navogavets, vão
ate á dístaucia de 33 metro; para a parte de terra.contados do ponto
onde chega o prêa-mar médio.
A:'t. 178. Os terrenos reservados para a servidão publica são
G13 que existem nas margens dos rios uavegavets e dos que se tazom
liaYO,;~~vJis e que, banhados poías aguas dos ditos rios, fóra do al,
canoa das marés, vão até <L di-tancia de 15'1\4 para a pa.rte de terra,
contados do ponto médio das enchentes ordínarías.
Art. 174, Terrenos acorescídos aos de marinha são os que, natural ou al'tiftei.l",ente, se ti verem formado além do ponto determinado nos artigos anteriores para o lado do mar ou das águas dos
rios.
Ai-t, ns. O limite que separa o domínio marítimo do domínío
ânvíal, para o effeito de medír-se edemarcar~se 33 metros ou
15rn,4. coutorrne os terrenos estiverem dentro ou fóra dos alcances
das marés, sera indicado pelo ponto onde as aguas deixarem de
SeI' salgadas,
Art. 176. Como complemento do artigo 165, oompete ãs capitaaias de portos informar sobre quaesquer concessões de marinhas e
acerescídos,tendo em muita. utteução que, com o deferlmento dellas,
não só sejam satisfeitos por completo O~ requisitos do sobredito
artigo. como não, ven~lam a sol1'1'o1' a belleza natural do porto, o alinhameuto e regulartdade do lS'JUS caos e edificações,
Art. 177. As despezas de coudueção e outras. feitas pelos oüícíaes encarrogados de examinarem tanto os Iogares onde se protendam effectuar construcções, como os terrenos de marínhas c
outros de que tratam 08 artigos anteriores, devom ser feitasvpor
.
conta dos requerentes.
,
Art, 178, Ninguem poderá encalhar embarcações, ou fazer
eutraI' em diques, para qualquer atreito, ou effectuar concertos,
sem licença da capitania, sob pena de 12$a 36$ de multa.
§ 1. o Nessas licenças devei-a constar o prazo para realização
dos concertos ou obras, devendo ser renovada a Iicença, si terminar
e prazo marcado,

xcros
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§ ,2. 0 A capitania marcarã Jogarproprío para as pequenas em..
barcações,encalharem afim de limpar e pintar, não podendo-cada
uma dessas embarcações demorar encalhada mais de h'es,- dias,
sendo dispensadas de licença para o encalhe.
Art. 179. Nenhum estaleiro ou ofllctna de ropa1'os o oonstru..
cção de embarcações poderá funceíonarrsetn Iiceuça da capitania.
Essa licença será reformada a.nnualmente na opoca marcada. sob
pena da multa e accrescí mos estabelecidos.
Art. 180. Os propriotartos e o pessoal de estalou-os c offlcínas
navaes ficarão sujeitos a este regulamento, menos quanto ás exígencias de matricula.
Art. 181. Ninguém poderá construir embarcações som possuir
titulo de constructor e sem licença da. capitania, devendo, quando
se tratar de navios, preceder Ilcença da Iuspectoria do Portos e
Costas. Os ínrractores pagarão a multa de lOOS a 500$000.
Paragrapho unico. As licenças para taos constrllc~~ÕOS serão
gratuitas e terão os favores concedidos por lei.
.
Art. 182. Toda embarcação que esüvcr com agua alRrüt e for
a pique por descuido de sou proprietarlo, on.pitãoou mosn-o, sera o
proprtetarío ohI'igado a suspender e encalhar para _concerto ou desmancho, marcando-lhe a capitania Pl'(l,ZO para isso ; si, expirado o
.prazo, não ior levantada a embarcação, SOl"{l, constdorada em aban.dono, passando <to domínio da capitania, que poclm'1Í; arrematar cO
desmancho ou tomal-o ti, si. Em todo caso, o propríetarío, capitão ou
mestre não ficará íseuto de pagamento que cubra as despezas do
trabalho, si houver <iefieU, além da multa de 1:000$ a 2:000$000.
Al't. 183. Todas as vezes que a capitania tiver conheclmeüto de
.que uma embarcação está com agua aberta, mandara examinal-a
c, veríücando a asserção, intimará o capitão ou mestre ou o ·,pro~
príetario a enoallral-aparu effcctuar os concertos d~ que nécessítar.
.
Si a intimação não for attendída DO prazo indicado, o serviço de
encalhe será ímmedíutamente Coito p8ht capitania, quo cobrara as
despezas de quem de direito, além da multa de 500S a i '000$000.
Paragrapho uníco, Sendo navio estrangeiro, serão, os 1'8s13ectívos consules notificados dentro dos prazos marcados por offlcio
do capitão do p -rto, p",ra os fins de direito.
Al't. 184. E' prohtbido lançar entulhos, cinzas, varreduras ou
quaesquer ímmundictes nos caes ou praias dos portos, fóra dos 10-.
gares ,pal'c1 isso destínados pelas camaras munícípaes de accôrdo
com as capítanías. Os tnú-aetoros serão obrtgado c além da multa
de 50$ a 100$. a remover o entulho, si fôr possível fazel-o ; mas
quando não o seja ou se ignore quem praticou o despejo os agentes
da capitania 11<\. secção respectiva mandarão intimar. os encarregado,') d~ limpeza publica para que est-eseffectuem unmed iatarnente
a remoção.
Art. 1f0. Níuguem poderá depositar madeiras Das praias,
nem conservar nellas ou uos caes ob:ectos que embaracem a ser-.
vídão publica por mais de tres dias, sem licença municipal, deveu ..
do 11 capitania ser ouvida para dizer si, dur-ante aquelle tempo ou
'11.~m delle, o deposito ou demora de taes 'objectos é ou não .prejudícíal ao embarque e desembarque de pessoas e bàgagens.ve em
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geral, ao ti'afago da sec9ão.'Ein todo ecaso, a. ca.pitania não, consentirá quaesquer deposítos nos caes, príncípalmente de objectos
de' muito peso ; e, quanto ás praias, s"ómenteos autorizará.
além do ponto a que chegue 'a, maré no prea-mar de ,agItas vivas
para. evitar oaccumulo de areias, emprejuízo do porto.
Os ínfractores pagarão' uma multa de 50,~,e serãe obrígados a
remover as areias amontoadas. pagando mais a despesa da remoção, si esta fór feita pela capitania.
Art. 186. As embarcações que se amarrarem a quatro cabos
Junto de praias, não lançarão ancoras que no préa...mar fiquem cobertas ; mas fal-o-hão em logar onde estejam sempre á "Vista
para, e-vitar' o damno que disso possa resultar ás embarcações do
trafego.
Os infractores pctgarão a multa de 12$ a 36$ e fícam obrigados
'
a reparar o damno.
Art. 187. E' prohibido lançar ao mar ou rio, de bordo dos navios ou de quaesquer embarcações, lixo, cinzas, varreduras dopo..
rão, lastro, etc., para. cujo vasadouro as capitanias, de accôrdo
com as autoridades sanítarías, designarão local adequado.
Os infract ores pagarão a multa de 500$ a 1:000$000.
Paragrapho uníco, Toda embarcação que tiver de descarregar
cinzas é obrigada a. requerer licença á capitania. Tal licença p<11'<1
os navios de longo curso ou cabotagem durará o tempo índtspensa..
vel para o desembarque j e para as embarcações do trafego do
porto será mensal. Si os proprietarlos das cinzas desejarem deposíta,.l·J,s em Jogares por clles indicados, as capitanias concederão
licenças especiaes, depois de voríücar que não occorre algum íncon..
veníente, Neste caso a licença durará todo o exercicío, findo, o qual
será renovada, sob pena de 12$a36$de multa.
Art. 188. A capítanía deverá manter' um serviço com embar..
caçõss apropriadas para a remoção diaria do üxo.warreduras, cinzas, lastro, etc" dosna.vias de guerra e mercantes surtos no porto,
mediante taxa que fôl' estipulada,
§ l.0 Esse serviço será adjudicado a quem, em ooncurrencía
publica, se propuzer effectual-o mediante contracto, 011) cujas elausulas figurarão a taxa a cobrar, o prazo de duração e o deposito de
garantia para fiel execução do serviço.
As propostas obedecerão ao processo geral das concurrencias
publicas, ficando a minuta do contracto sujeítu [t approvação da
Inspectoría de Portos e Costas, que julgará da licitação,
§ 2. o A concurrcncía publica para o serviço de lixo serã aberta
seis mezes antes de termínar o prazo do c.mtracro existente.
Art. 189. E' vedada a extracção de areias das praias e em geral quaesquer excavações do littoral dos portos e suas enseadas.
As capitanias devem cooperar para 11 conservacão das praias em
beneficio da hygiene e dos pontos de embarque e desembarque que
ellas cffeeecerem . Os ínrractores pagarão a multa de 100$ a
500$000,
Paragrupho unlco. Nas praias longlnquas ou fôra dos portos-ou
naquellas em que as excavações não-possam por modo algum influir
no regirnen das aguas, as capitanias não as impedirão, excepto as.

areia;s,·ttlona,zitiêasot! de moldagern, sâflv(j·licença especial do' Go-

vemo.

Art. 190. E',prohibido éfl'éctu.tir dragagens, .roeegas e qnaesque!" outras excavàções ou arrastos no fundo do mal' sem Hcença dt

capitania, sob pena de multa de 50$ a 100$ e apprehensão dasem-

barca'ções encontradas nesse servíço.

Art. 191. Os capitães de portos proporão á InspectOl'1á' <!é' 1>61'"
tos e Costas todas as medidas relativas
conservaoão ~osJ)ortos,
rWs, ancoradeuros e eanaes, que possam ser levadas, a ~ffeitd, sern
ã

embargo das obras de melhoramento, a cargo do Mlnisteria dâ
ViaçãO'.

Art. 192. Todas as vezes que' o regímen ou conservação dos
portos venha a ser perturbado por obras publicas ou particulares;
os 'capi~"ães dos portos se apressarãe en1-, dar, disso conhecimento á
ínspe'6toria de Portos e costas',l),ddendó" d'esd~_ log~ etnbaf"gar' as

que' não forem mandada. elTectnar pela Ministe~ia da Viaçião e
Obras Publicas, que deverá commuetcaraó Mínísterio da Nfarinha
~S' obras mandadas effectuar.
CAPITULO II
DOS ANCORADOUROS

Al't. 193. O capitão do porta, de accôrdo com a AlfíJ,rtdég'íJ"

designal'áancol'adourospara franquia, carga e descarga, sendoestes: ultfnros ancoradouros snbdtvfdídos para navios que tenham
de, carregá'r ou descarregar- g-ênero' de, faeil.combustão,' o' pàrá
aquelles cUja carga não fóI' sujeítà à direttos da AIfande~a.
§ 1 ~ c Tainb~m as capit8:l1ias designarão ancoradouros ~ra, os
navios velhos; para os que tenham de fabricar o' -pal'a; aquelles que
nãotiverem destino o tenham de: ser desmanchados.
§ 2. il 1\8 cabreas, alvarengas, ,barcaças, sayeiros,' depostto fluetuantc, dragas o outras emba:r:ea~ões empregadas no trat'eg'o' do
PO'i'to, ,:mal'rar-sé-hão onde fôr desígnadó' pela Capitánla; do Porto i>

do modo prescrípto por ella.
Art. 194. A capitame ma;ud~rá publicar, em 3di~a'éS, a desí~iiaçãó'- desses ancoradouros « hémas'~.;i'nl dos eanaés quê' 'estabelecerpa;l'a' facilidade e seguraneadá navegação'.
Art. IG5. Os navios: de guel'ra terão' ancoradouro espeeíal,
fora dos destinados aos, navios, mercantes, nos, portos onde para
iss'o',ho:U:Vêl', espaço; e naquelles e~ que não ,houver" -occuparão
'O' aúéol'wdouro de franquia, :ficarrdo om distanciai conveníente elA

um a; outm navio.
Art. 106:" 'Não é permitttdo aos navios d-e gúel'l"a" MU'SeI'Val"

durante a. noite embarcações míudas amarradas na, popa" fazer
f3xerc'i-cios ao'alvo li? aneoradouro de íabríco e lançar' dentro do
porto'cinzas, várred'uras, etc,
A:rt,. 197~. Nenhum navio mercante; tendo a bordovmateriaa
explosivas; ,podel'á transpor- o ancoradouro- de franquÍ?;' Sem as
descarregar, effeetuando essa operaçãó no Iogar expressamente
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designado pelas capítaníaa e nos portos onde não houver deposito
especial p.11'a taes artigos, em embarcações fechadas ou cobertas
com encerados, as quaes deverão arvor-ar l)«.lldeira encarnada c
881' acompauhadas por agentes da, Alfaudega quando hl'gü-rcm de
hordo.
Os que assim não procederem vaga.r7(o 500~~ u-I :OOO~ do multa
e serão obrigados a voltar para o ancoradouro de franqnln,
Art. 198. Todo navio de guerra, quo tenha, de ir l>H,nlJ o aneoradouro de fabrico, não o poderá ÍilZel' sem remover de bordo
com. as mesmas precauções do artigo anteuor c sob a v igtluncia do
rcspeetí vo pessoal a pólvora e artíftcíos de gUCt'l'(t lJ<.1.-fH, o competente
deposito, que lhe sorá indicado, si fôr cstmngelro, pala Capitania
do Porto.
Art. 199. Todo navio mercante, em carga ou-descarga, deve
ter dentro os paus de bujarrona e giba; c. quando estiver amarrado
de pôpa e prõa, tora tambem a retranca dentro c as vergas dcsamàntilhadas e não poderá. largar o panno.
Só na vospora da sabida para o ancoradouro de Iranquia, afim
de envergar panno, poderá amantilhar as vergas e doit8Jl' fOl'['\,
os paus, menos o da giba. quo só o porá quando se [\,c11<11' no retorico ancoradouro.
O inf'ractor incorrerá na multa de 12$ B, 368000.
Art. 208. As capitanias empregarãolodos os estorços para que
sejam rigorosamente observadas as medidas aconsolhadaa pela ropartição sanítaria, considerando-as obrtgatorias P~M'(), todos os câcítos.
Art. 201. Todos os navios nos dlfferentes ancoradouros são
obrigados a auxtlrar-ee mutuamente no aeto de amarrar, ou
desamarrar, recebendo espias, arriando amar-ra, praticando quaes..
quer manobras indicadas pelas neceseídados de momento.
Os que sonegarem a esses auxtltos serão rcsponsavoís pelos
darnnos causados e sujeitos 1;1, multa de 5C$ a 100$000.
,
Art. 202. Nenhum navio poderá pôr seu hclice em movimento
estando atracado aos caes ou pontes, ou tendo embarcações ,miudas
atracadas ao costado, quando nos ancoradouros, só o podendo fazel'
depois de completamente sares, sob pena de pagarem a I11tÜÜ" de 12$
a 36$ e mdeniuízarem os damnos causados.
Art. 203. E' prouibido a todo e qualquer navío dar tiros ou
salvar, não estando no ancoradouro de franquia. Os infractores incorrerão na multa de 50$ a 100$ e índemuízarão os prejuízos, 131
houver.
Art. 204. O serviço de carga e doscarga.ãuoítc, sómente podei-a
ser feito com llcença da Alíandega, não podando ser nelle empregadas luzes descobertas que ponham em risco as embarcações. Os Infractores serão multados em 12$a 36$, além da obrig-ação de indemnízarem o damno ,
.
Art. 205. Nenhum navio mercante podcra ter SUfl,S embarcações mtudas amarradas sínão aos portalós nOB ancoradouros do
carga e descarga. No de franquia lhe será parmíttído ter a lancha
pela pôpa., Os íntractores serão multados de 12$, a 36$ si da,inírac,ção não houver resultado prejuízo ãs embarcaçoes do trafego.
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AI't. 206. Sóruento ás embarcações dos navios do guorra.. ás
das capitanias, alrandcga, policia, Q saúdo, no sOl'vioo do rond.a ou
qualquer outro, sora permittido andar pelos ancoradouros de cargac descarga depois do toque do recolher.
Qualquer bote ou oscalor, encontrado, som licença da Alfan.. ·
dega, dopais daquolla hora serà apprchcndido c o dono multado em
12$ a 36$, além da pena em que houver incorrido polo.ccgulameutç
da .Alfaudega.
Art. 207. E' também prohibído, Incorrendo os inú-actorcs
na multa do 12$ a 30$, aos botes, canoas ou quaesqucr outras ombarcaçõos pescar entre 03 navios nos ancoradouros, prtneípalmentc
it TIoUe com fachos, ou commcrctar com orlas sem Ilconça..
Art. 208. As embar-cações do tralego do porto, empregadas na
carga o descarga, não poderão carregar além da linha d'água
que estiver marcada, c estando estanques.
O patrão que contravíer S01'6. muttado de 1f'$a 36$000.
Art. ~09. 'Nenhuma embarcação podcnt SOl' rc1)ocadrt som, t,OI' 11
'lJordoum homem matriculado o capaz para governar. largar o
1'OC01J01' cabos, et e., sob pena de 12$ a 30$ do multa.
Art. 210. As embarcações, encontradas SOUl trlpolação nos ancoradouros, serão consídcr adas em abandono, devendo as capítantas apprehendol-as c aununcíar por cditaes durante tros dias.
Paragrapho uníco . EXc8ptllam-sc as que osüvercm carL~ogD,das
sob 11 vigílaricla do Registro da ALfandoga c as ombarcações descarregadas (I.ne ostí verem em ancoradonro para ellas destinado.
:. Quinze ( ias dopoís. não apparecondo os donos das embarcações,
serão estas vendidas em leilão publico, ju-celdirlc pelo capitão cio
porto e previamente annunelado tres vezes, com uitcr-vallo de oito
dias, no Díorío Officú!l ou jornal do maior circulação.
Art. 211. Nenhum navio poderá dar as ancoras, 'no' acto do
amart-ar. outra dÍl'ocçã:J quo não seja a adaptada pelo USD do porto.
Os lnjractorcs, além da obrigaçâo do desamarrarem para dar ás
suas ancoras a dirccão conveniente, incorrerão na multa. do 12$ a,
36$000.
Art. 212. Os navios ruercantcs nã i poderão ter f61'a suas embarcacõos mlndua (({~IJOi8 do tiro de recolher, salvo por motivo extraordínario, que justificarão, ou com licença da Alfândega da
qual tenham conhecimento as capímnías, sob pena de 12$ a 36$ de
multa.
Art. 213. Nlnguom podei-a rocegur ancoras perdidas, SBm
licença da capltuna, e esta só a concederá durante 15 dias.
A ancora encontrada deve SOl' examinada para. BO reconhecer
si realmente pertence a quem roccgou. Na caso negativo, ftcarã
depositada na capitania para ser entregue ao seu legitimo dono,
pagas as despozas com o trabalho d11 rOCO,ia, sob pena do 50$ ~~

100$de multa,
Art. 214. Todo nquelte que pretender desmanchar ou arruzar
o seu: navio poderá requerer á capitania que lho seja marcado o
Jogar onde o possa fazer.
A capitania, deferindo o requerimento, mandara lavrar o termo..
no qual se obrigue o propríctarío, dentro do prazo estríctamcnte
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necOOSM~iOta etfeetUa,f O desmancho OU. arr,azamento.se~ deixar
ob.!"età\,lgum. que srruine o r>0tto, depositando no cofre da ca.pita,nia
aq1XantIa arbitrada pelo calutao do porto, corresPOlIdon.te á. t<>nelagllm da embarcação. Concluído o desmancho ou arr!\zameutó •
preenchidas as condições estipuladas no termo. â qüant~âdeIio~itatl~,
c~;tuo

garantia deste, será. r'estituida~ No caso contrario,

s6IY1~Ilte

será; restituido e excedente da despeza realizada com a remoção
dos·destroços por conta da capitania.
Os Jnfractores pagarão 50$ a. 100$de multa e serão compellidos
a satisfa;zer os preceitos exigidos•
. . Art. 215. E' prohíbído aos calafates, par occasião do fabrico
dos navios, aceenderem fogo nas lanchas. ou pranchas do calafete,
para derreter breu, ou píxe, sem as terem, em distancia dellas,
pelo menos, o comprimento de uma amarra.
Os íntractoros serão multados de 12$ a 36$000.
Art. 216. O dono ou conslgnatarío, cujo navio, por motivc rle
sahida urgente e precipitada ou por qualquer outro motivo, tiver
de~X:adono ancoradouro

ancoras e amarras, sera obngado a sus-

pendel-as no prazo de 48 horas, sob pena de multa, que será do
50$ a 100$, si o não üzor, além de indemnizar fi. despeza realizada
pela capitania com o trabalho de veniâcaçâo do lagar onde ficarem
as ancoras e amarras e sua consequento suspensão.
Art. 217. A decencía do traje é obrigatoría para quantos
frequentarem os ancoradouros, quer seja ou não dos navios e embarcações do trafego,
Os que infringirem esta disposição, ao ponto de se apresentarem
em estado de nudez, o capitão do porto os: mandará entregar á
policia local, multando ainda os que aggravarem a acção deshonesta com perturbação da ordem nos mesmos ancoradouros.
Art. 218. As embarcações nacionaes e estrangeiras deverão
observar com toda a exactídão as regras dos portos.
Para não allegarem ignorancía, encontrarão taes regra~
nas capitanias, não só em portuguez, como traduzidas em varias
Iinguas, affixadas em quadro ao alcance do publico.
CAPITULO III
DAS REGRAS PARA AS EMBARCAÇÕES DO TRAFEGO

Art. 219. 03 tiros de recolher e de alvorada índicnm aos que
trafegam nos portos:
O primeiro, a interrupção das communtcações ; o segundo, o
seu restabelecímento ,
Onde não houver os tiros de recolher e de alvorada, a interrupção das communícações e o seu restabelecimento se farão ás
horas correspondentes a esses tiros.
Paragrapno unico, Exeeptua-se, no primeiro caso, a licença 'da
alfanclega ou causa extraordtnaría, como perigo no mar, par), justíâcar a ínfracção.
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Art. 220. Não estão sujeitas a estasregras :
l°, as embarcações qUBconduzempl1Ssageiros para pontos cer-

tos e horaríoa approvados;
,. _2°, as embarcações destinadas ao tl\tnsporte de verduras e
outros generos para o mercado;
3°-,as ernbareações de pesea..
Taes embarcações, porém, não poderão permanecer por pretexto algum nos ancoradouros sob a fiscalização da alfandega.
Os contraventores serão multados de 12$ a 36$000.
Art. 221. Os rebocadores para viagem de curta dístancía poderão sahtc dos pertos par'a o serviço de reboque a qualquer hora,
independentemente de qualquer formalidade.
Art. 222. Depois do sol posto não é permittido embarcar c
desembarcar sinão nos cães príucípaes do porto onde a policia
tenha estabelecido postos de vígtlaacía, aos quaes os agentes da
capitania prestarão auxilio na. manutenção da ordem entre os em-barcad-iços e passageiros.
O contruventoi- pagará a multa de 12$ a 36$000.
Art. 223. Quer d.e dia, quer á noite, quaesquer embarcações
mludas, sejam ou não mercantes, quer andem ou não a rrete, seM
jam de serviço publico ou particular, não poderão conservar-se
atracadas ou amarradas ás escadas dos navios ou cães sínão o
tempo Indispensavel para embarcar e desembarcar as pessoas ou
obiectos que conduzirem, e as' que tenham de esperar ficarão ao
largo, em distancia. que não estorve a passagem das outras, e só
poderão atracar quando largar a que estiver na oocasião atracada.
O contraventor ser{~ multado em 12$ a 3ê*'OOO.
Ar't. 224. As mesmas embarcações a que se refere o artigo anterior. quando mercantes e andem a freto, não poderão sahir fóra
doslimites do ancoradouro sem licença da alfandega ,
AI't. 225. Ao pôr do sol, todas as embarcações a frete, que não
tiverem a respectiva Iicença, irão estacionar no ancoradouro de
sua secção. O infractor mcorrera na multa de 12$ a 36$000.
Art. 226. O arraes ou remador que, intimado para comparecer
â capitania, não o fizer no prazo da intimação, ficará sujeito á
prisão por desobedíencía,
Art. 227. As lanchas a vapor e rebocadores, que tl'l:~feO'a,rem
entre os ancoradouros, deverão moderar a marcha, de modo que
não excedam a de uma embarcação a remos, ao approxímar-se dos
navios, cães, pontes ou molhes onde tenham de atracar ou de largar os reboques, e não fal'ão- uso de apitos que nã : sejam de accôrdo
com osregulamentos. Do mesmo modo procederão nas passagens
estreitas e frequentes ou de muita agglomeração, para não põrem
em risco as embarcações menores. Os ínfractores serão multados
em 12$ a 36~000. podendo a capitania, conforme a gravidade das
eírcumstancías, suspender, sem cassar a matrícula, os patrõesou
arraes, os quaes ficarão sujeitos ao dôbro da multa, na retncídencía, Art. 228. Todas as embarcações licenciadas para conduzir
passageiros ou carga, â excepção das movidas a vapor que estão
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sujeites a vistoria, deverão apresentar-se nas ciJlpita,nia.~; P[l,-1'tL SOl,'
~n8l?ecoionaclas, logo que receberem orJem. "."
.
O contraventor pagará de 12.." a 30$ de multa.
Art. 229. O capttêo do porto, sempre que os pol'itüs julgarCI1i
em mas condições qua.lquer em barcação.. devera. ordenar o ,

de que carecer, flcundo as mesmas sujeitas

~1,

.ulücnção da efüclcncla dos concertos. .
Si O·; peritos julgat-em a embarcação em

l'eptH'O$

novo exame para, ve,
cúnlLç~Õ(bde

.
nJ,of:;up-

portar concertos, o capitão do 'porto intimará o proprietarto a {1es..

manchar. marcando prazó ímprorognvel pnra 1::;SO.
Si, expirado o prazo, a embarcaçãonão estiver de.sm;uH'hrtc,h".o
eapítão da p-u-te procederá de conformidade com o dj~po-'t(),i~O

~·wt ..21'1.

Art. 230. Todas a,~ embarcaoões ti" frota terão o UU!Yl.Gl'O (lo tri}}Olnntús detcrmínado nas.liocnçns, nas qnaes também se cspocí-

ficarão o numero do passagolrus e o peso

<11:),

carga que puderem

conduzir, de accorrlo com as lotações marcadas 1)01' occasiâo do ar-

rolamento.
O patrão que sobrecarregar sua ernbarcacâu com outras
bagagens, quando csteji1 com a ctLl'ga completa.. de passageiro» que
conduaír, íncorrera nu multa.. de 12$ o 36$000.
ArL 231. Nenhuma embarcaoào miúda, do sorriço 1}llbiico,

partíeular 011

ii~erC{lnte,

sorti, deixada atracada, ou amarruda aos

caos ou em outro qualquer ponto de embarque e desembarque,
sem .ter J, bordo ])910 mODuS um individuo de sua tl'l1!(}b,ç~o ;
o, si a embarca.ção for a vapor, só estacíonacn ~1O largo.
O ínft'acto r il1001'1'erÔ.. na, multa.. do 12$ a 3G$ e fi, embarcação
sent , apprehendída,
A\·t. 232. Nenhurna, embarcação, con-luzlndo :pe.scas ou bar

gagens, permanecer.t atracada ao costado dos navios, pr-incipal-

mente ás G,',c;Hlas de bota-íórn, por menor quo se.J(~ a <:dllucnda de
outras embarcações do mesmo gcnero. mais tempo elo qHO o procíso pern em barcai- ou desembarcar as pessoas, cm-re.ar OH doscarregur as bagagens. O infr.ictor iucorrera na multa de 112$

a 36$000.

Art. 233. QU<1lqucr reclamação cu disputu, entre passageiros

e trrpolantes, ou entre ü1dividuos de cada, uma destas classes,
será. levada. ao conhecimento da capitania pela parto queixosa ou
pelos agentes (h capitania para SOl' decidida summariamente 1)010
capitão do porto.
Art. 23<1. Osvpa.trões das embarcações do tI'afogo são obrigados a dar parte ti, capitania do qualquer- incidente que occorra
com os .passagoíros ou com o:; tripola.ntos, ou entre uns o outros,
e 11 procurar a estação policial mais próxima de suas secções

'Para ontregarem q naesquer objectos esquecidos pelos passageiros

que conduzirem, sob pena. de multa de 50$ a 100$000.
Art. 235. A,'j embarcações míudas, á noite, movendo-ee .a

remos ou a vela, deverão ter sempre prompta.ia .mão, uma fauterna de luz branca para ser mostrada a tempo de evitar abalrosmanto de algum navio que vá sobro ellas, sob penado multa de
12$ a 36$ o o pagamento dos damnos causados.
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AI't. 236. AS lanchas .a vapor e os' rebocadores, quando an-

daI'em â noite, deverão tl'azer as tros luzes regulamentares, sob

pena de multa de 12$ a 36$000.
AI't. 237. As lanchas que, pela pe1uenezde suas dimensões,
não poderem ter fixas as luzes dos lados, usarão, abaixo da luz
branca, â prôa, uma, lanterna de duas cores quo apresente para.
vante da linha do través de boreste fi, luz verde e para o outro
bOi; lo, na mesma posição, a luz vermelha, de accôrdo com o re.peetívo regulamento, sob pena de IB$ a 36$ de multa.
A1't. 238. As embarcações debaixo de cerração, nevoeiros ou
fortes aguaceiros, quer de dia, quer á noite, devem dar sígna! de
sua passagem ou presença por meio de sino, buzina ou apito e moderar a marcha, sob pena de multa de 12$ a 36$ e pagamento dós
damnos causados.
Art. 239. As embarcações, pertencentes ás repartições publicas'
(divisão C, classe X, divisão D, classe Vll1) ficam sujeitas a todas
as regras deste regulamento na parte que lhes for applloavel,
CAPITULO IV
DA TABELLA DOS FRETES

Al't.240. A tabella.. de freto, para as embarcações do tnfl}go
especialmente as emprega-las na conducção de l),~s)ageit'Js e, b·.l,gagens (divisão C, classe IV, -Itvísâo D, class is I e IH) .çcrâ Ol'gi1!'liz:,1da,
pelas oapituuía.s de accôrdc com os tnteresses do pnbli :o r, dOJ PI'i):

prietal'iGs.

Arto 2·11. A lotação de passageiros deve SC!' tal que, em

C~:3')

algum, elles possam atravancar- a embarcação, impodin.dowlhe as

manobras, nem sobrecarregal-a com bagagens quo poulia:ll;,.;n'a8:u
risco 'do sossobrar.
Art. 242. Só poderão fazer o transporte de paSS:1~e:rose sues
bagagens as embarcações para esse fim licenciadas e cujos proprío-,
tarios declurem aeceuar a tabolta 1e n-eto Ol'gJ..lÜZ:'!,',1c1 pe:a ca),t,.

tania.

.

,

Art. 243. Todas as crnbareações a. frete deverão t~n' a, bordo 1J..
competente tabella appcovuda pela cupltanla o em, logar que
possa, ser vista pelo pass.igeíro, sob pena de multa de 1'.t- ~ í.\.. :~(j$ ·~ÜO.
it.<'t. 244. Nas barras perigosas ou naquellas e.n qu J o sor-vlço do
reboque pertença. ti.. AS.:lOCÜH;iLo de Pra.ticagem , haverá LaJ)Jli;~.~ esnecíaes para cada Iocalidade, marc.mdo 11-'3 tcxus quo se dnvom pnp~r,
Art. 245. Em occasíão do te:np)l'J.l ou no caso de ~:.lnjstrJ no
marv quaurlo seja preciso o servleo de r-ebocadores, SOl',i est.) feito

mediante ajusu».

AI't. 24(:1. As questões suscitadas ent1'd pa.:;;:ngcit'o) o trip)ltt!ltes.sobre pagamentos de frete, 801'[1,0 stFi1mal'ia,mC:I\;C decicrda:.f
pelo capitão do porto.
Ai't.' 247. Igualmente procedera o capitão do p.ir lo 8;)1)1'0 o
pa;gamentodevhl0 aos rebocadores pOI' contractos de S.tlvameutoc
:t'eitosno mar em occasião de sinistro, quando a qu{\nLÍ('l. aju~hÁa.
não exceder de I :000:í0'OOO.
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CAPITULO V

no

LAf;TRO, DOS NAVIOS

Art. 248. Toda embarcação que quizer motter lastro. alliviar
ou descarregar o que tiver, requererá a capitania licença para o'
fazer, mencionando 11, quantídade e' qualidade do lastro. A ca.pi...
tania concedera.a llceriça índicando o logar para esseftm .
A embarcação Iícenciada para reccber tastro poderá empregar
para o transporto do mesmo as suas embarcações mtudasou fretar'
O11,tra.s para transportal-o ,
Art. 240. A carga ou descurga de pedras, carvão, tijQlos.. ou
areia ,para, lastro se!',teffectuada estendendo-se encerados 'ou
,,~la' ao longo do costado da embarcação até o fundo da.lancha
que os.ror entregar ou receber, afim de não cahírem ao mar 0Jl
rio. sob pena de multa de 100$ a 200$. observando-se a mesma
regra quando o desembarque for para molhes ou caes.
Art. 250. E' prohlbido embarcar ou desembarcar lastro durante
a noite, e igualmente Iançal-o ao, mar ou rio ou canaes ou em,
qualquer legar do ancoradouro, e da mesma fôrma a varredura do
:eorão apos a descarga do tastro. Os tnfractores, no primeiro caso,
ficarão sujeitos (I, multa de 200$, 0, no segundo, de 500$ a
1:000$000.
Art. 2.51. Será perrnittido ás embarcações baldearem entre si
os lastros, precedendo licença da capitania, e, tomando as cautelas
que esta ordenar para não damníüoar o porta, sob pena de multa,
do 12$ a 36$000.
Al't. 252. A capttan!a dará passe de sabida do ancoradouro'.
uaru metter Iaetro, precedendo licença daalfc~ndcga.
"' Os que sahu'em sem a licença serão multados em 50$ a 200$000.
Art. 253. As embarcaçôes do tr,lfcgo, qno carregarem pedra,
tijolos. telhas, ladrilhes e outros objectos submersíveis e os
deixarem oahir ao mar ou rio, quer seJ~ por falta. de p recauçõos
na carga ou dcsearga, ou no transporte delles, ficarão sujeitas á
multa de 50$ a lOO;'. conforme a quantidade lançada ao fundo. si
não justificarem que os alijaram por aceídente imprevisto.
Art. 254. Os agentes da capítanía, que. Rresenciarem ou
tiverem noticia. de qualquer das Infracções especificadas nos al'tigós'
auteriores, devem participar ímmedtatamonte ao capitão do porto
ou ao ajudante de serviço.
Por igual devem fazel-o todos os mantímos, corno Interessados
na, conservação do porto.
Art. 255. As Iicenças de lastro serão apresentadas na capitania
do porto onde se recebeu o lastro, por occasíão da sahída, .para
serem visadas, e a do porto do destino para consontímentode sua;
descarga, sob pena de-multa de 500$ fi, 1:000$.; si não, íorsmpreen..
clridae essas exlgencías.
.

1615
CAPlTUL.O VI
DAS ENTRADAS E SAHIDAS

.

DOS

NAVlOSN<\OI<>NA:I~S

E ESTRANGElR9S

Art. 2QG. Os navios mercantes nacíonues e estrangeiros não

ooqe;rij,o entrar nos portos ou delles sahír, ancorar OT.;1 illudar de
ancoradouros. em geral operar qualquer movimento nas ~~ijas
te,rgltppiag:$" ;;!iuã.o .de conformidade com.este regularnento ,
p~ragra~ho

iç~d.", a

uníco. Todo o navio em lllovimentQdeverú' ter
l)",ndeil'. da respeeüva nação, sol) pena 40 12$ a 3.e$ de

muna ,
4rt. 257. O capitão do navios estrangeiros

OH nacíonaes de
IqJ;l:gQ c:urso, ou de grande cabotagem. dentro (las 24b,ora:s depois

de declarado o navio em livre pratíca, iJ:á & ç.íwit~n~a d~ra
f;}p.tra,da dello, rormalídado que consiste .ern deJ~laral': o.mome
(Slé. " vapor ou. I), vela e U03!O el),soqual o seu 1),l'I'IJ,rel!t9),
to,u~I~g'~mde registro, fOrça da maehína, propulsor, armaçao,
nacíónàlídadc, praça do registro, capitão, própríetarto, consignat~l'io, procedencía, trlpolação, passageiros e carga °
Destas declarações se fará em Iivro proprlo, 'sQgijIldo o ma..
dela, o competente lançamento, assígnado pelo capitão.
§ I. '. O capitão deverá fl),zer tambem decl"rações sobre quaesqu.er: factos que possam interessar á segurança da na,vQg~ç~,
como sejam ulterações nos regimcns de vpharées ; encontros dlj
derelictos, mudança de balisas, bolas de marcação, etc.
_ ,§ 2.° Si o capitão não puder ir á eapitaníaç rnaudar-ã as declaraç9:cs por esenpto, por sí assignadas.
,
§ 3.° O consignatariodeste,por si ou POI' sou: preposto, assí..
gnara o Iauçamento pelo capitão. quo não puder comparecer.
Art. 258. O capitão de navios nacionaes ou estrangeiros ,d~
longo curso ou de grande cabotagem que tenha desal1ir, deverá comparecer nu, capitania com os despachos para serem
examinados. Estando correntes, isto <3, achando-se o navio completamente desembaraçado pelas reparüeõe 1 físcaes e pela. policia
do Districto Federal ou dos b:stados, se lançarão, cm livro proprío,
conforme o modelo, as declarações do numero de passageiros, a
carga, porto de destino e data da sahída, observando-se mais
o mesmo processo, si o capitão não comparecer e for represent,1l,do...pelo oonstgnatarío.
Aill$C,ripçí1o das declarações de entradas e sahídas não são
sll..Í~ütf1s, a p~gMnento 40 taxas, serãogratuit~s, e o não cumpriInevto4Gstas form"lid44es sujeiti\rá os capitães (, multa do 50$000
a 100$000.
4:rt. 250, Gump,rida essa formalída-le, o capitão ou quem o rePJ'ºseri,t.a;p recebera 0,« passe », documeoto.assígnádo pelo capitão do
port~.lJ,Íim 4e que Onavío Po$$1), sahír- (modelo!!. 6).
. _4l?t. 260. Os Ya.pQ~G$ 4Q Ptt.~aK~iros" . _d~ ünhas re~i11a1'e:s~~:,'P0"
darão 'ser despachados' como esperodos; ficando, porém, obrigados'ás
disposições dos artigos anteriores; as declarações preditas -serão
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C11t110 apresentadas pelo agente ou conaígnatarío, quando a entrada
Da sahida se der em dia feriado.
Art. 261. Opasse deverá ser restituído ao íuuccíonar-lo da ca.~
Fita,nia. que se achar presente a, borla ou apresentado dentro d~
24 horas. na ausencia deste. á. capitania (lo porto, pelo consignatardo, para confroutar-se a relação lÍO:3 passageiros, nelle transerfpta, com ao que as empresas de navegação devem apresentar ao
capitã,') do porto pura authentlcar, atiro do pOI' ellas se effectuar
ih cobrança do imposto de transporte.
Art. 262. Todo o navio a quem a C"1'itania do Porto houver
negado passe, por qualquer motivo, ou nao o tenha obtido, e sahirdo porto, íncorrerã na multa de 1:000$ a 2:000$, pela qual
responderá o seu agente ou oouslgnatarío,
Art. 263. Os navios poderão sahirçdepoís de despachados, a
qualquer hora do dia Ou da noite, salvo as exigcncías das pratí..
oagons ou.da polícia do Districto Federal ou dos Estados.
Art. 264. A embarcação fica, hypotbecada tis multas _por,este
rezulamento impostas ao respectivo capitão e não será desembal>J,ç(\,da pn,l'[t sQ,hü' do porto sem preceder pagamento dasmultàs.
§ 1.0 Quanto aos vapores de passageiros de linhas regulares,
que rrequcntam os portos da Republica, os [l,gente~das companhias re':i,pectiv<191',:sDonsabilizar-se-hão polo pagamento das multas,
afim do evitav-se demora no desembaraço dos ditos vapores, os
quaes, depois de havere.u recebido as malas do Correio, não poderão SOl' detidos paI' qualquer pretexto nos portos, além da hora
fixada paI>;:t sua pàrtída, salvo o caso do força maior ou impedi..
menta legal.
§ 2.0 Os agentes das companute.s de paquetes de linhas ragu'lares est,-\lwlccidas entro a. República c os portos estrangeiros,
. tssi()·~arão termo rcsponsabíüzando-so pelo 'Pagamento de quaes
q1l0r multua ou direitos qu.e, em virtude deste regulamento, iorem
(tovidos pelos cornmandautea.
Este termo sera renovado todas as \'CZüB que houve!' substí..

tuíçâo dos a..;cntc'.::..
TITULO VI

Da pesca.

CAPITULO

uxico

Art, 215. A pesca nas costas, portos, rios e lagoas navogavels c
nas aguas torrttoríacs da Republloa, sõ lioderli, ser exercida por
tndtvtduos matriculados como pescadores o em embarcações nacíonaes prevlnmeute rogtstradas ou nrrcladas nas capítanías dos
portos.
Art. W. s:« embarcações estrangen-as é prohibldo o exercício
da pesca nas costas, portos, rios o lagoas navegaveís e aguas terrrtorlaes da Repnblica, sob-pena de contrabando e daapplícação 'de
precettoe que forem estabelecidos em regulamento espeetal sobre a
pesca.

1617

cACTOS 00 P"DER· EXECUTIVO

Art. 287. O registra ou o ar-rolamento-das embarcações, as vístonas, o modo de consütuir as equipagens e lotações e a matricula
d08 pescadores serão feitos do conformidade com as disposições
contidas neste regulamento.
Art. 268. As capitanias de porias são incumbidas da âscalízação da pesca e r-egular-se-hão por um regulamento especial de
pesca,
Art. 269. A pesca feita sem embarcação, com eaníço e anzol, é
fuculta,tiva. a todas as pessoas residentes no territorio nacional; sem
outros onus ou restríccão que as medidas de polícia na val e as. de
protecção.ao peíxe, consignadas nos regulamentos de pesca.
Art. 270. As embarcações de pesca são obrlgadas a Iícenoe e a,
chapa conforme o modelo annexo, devendo essa licença ser dada gratuítamente, observada, porém. a· disposição do art. 127.
Art. 271. E' expressamente prohíbído na pesca o emprego de
bombas de dynamite ou de redes de arrastão. Os que forem encontrados lançando ao mar ou rios taes instrumentos prohibidos serão
multados em 500$ e presos por 15 dias, sendo a, redes appreheadidas e inutilizadas.
TITULO VII

DOs prejutsos ou damnos causados pelos navios entre si
dentro do porto

CAPITULO I
DOS

DA~INOS

ú,\USAD03 POR NAvrOS EM

~1OVDII~:'\TO

Art. 272. Para evitar os abalroamentos no mar, dentro do
poeta ou fôra delle, Ú entrada ou sahida do barras, canaes ou passagens estreitas, maís ainda, entre pontas, deverão os capitães ou
mestres observar as ngri1s estabelecidas na Conferencia Internacional de Washington, que o docreto n. 1988, de 14 de marco de
1895, mandou executar para os navios em movimento.
Art. 273. Si, occorrendo a abalroação no alto mar, o navio
abalroado for obrigado a procurar porto de arrdbada para poder
concertar, e se perder nesta, derrota, a perda do navio presume-se
causada pela abalroação.
Art. 274., Todas as perdas resultantes de abalroação pertencem á classe de avarias particulares ou simples; exceptua-sa o
untoo caso em que o navio, para evitar damno maior de 'uma.
abalroação imminente, pica as amarras e abalrôa a outro 'para
sua proprlasalvação , Os darnnos que o navio ou a carga nesto
caso soffrel'em serão repartidos pelo navío, fi'etc e cargapoI'
avaria grossa.
Executivo - tW7
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CAPITULO H
;098

DAIIINOS CA.USADOS POR NAVIOS FUNDEADOS, Q.U CAUSADOS POR:-.
Oc0ASIÃO DE TI~:-'lPORAL, OU POR 0IRCmrSTA.NClAS EXTRAORDI~
'NlA1t!'kS

Art. 275. Achando-se um navio com pouco fundo, o capitão
ou mostre terá o direito, em caso de perigo, de exigir que o na.vio
!rgoximo suspenda ou ponha a sua ancora a pique para lhe dar
passagem; uma vez que este o possi faz0:!.' sem risco.
Paragrapho unico. O navio ancorado deve ser índemnizado
pelo' outro da avaria que tiver soffrido p rra lhe evitar o perígo

ãmmínente.

Art. 276. To,10 o navío fundeado, logo que delle-se approxíme

,olltra,. velejado, deverá prolongar com o costado as embarcações

mfudas. que.estiverem amarrfl;(hl,s, na. POP:1...
Não.c fazendo, perd.erá, o dh'eito á índemntsução do,d.amno, no
caso d-e, havel-o.; e s9rá cbrlgadoa, rcpacnr a.. avarh quo o velejado
possa 80111:'81' por se-uelhante falho
Art. 277. Tolo o navio mal fundeado ou amarrado rosponaavel pelo damno que causar aquelle com qual abalroar,
Art. 278. Toda vez que navio garrar para cima, de outro
em occasião de temporal ou de muita correnteza, no caso de ter
sído por descuido, on porque as ancoras não sejam proporcíoaaes
ao navio, será eüe obrigado á reparação do damuo ,
Art. 279. Si um navio, nas mesmas círcumstancías, abalroar
outro, impelfido por terceiro, será est: obrigado (1, repa-ração do
damno, si tiver garrndo por descuido ou per falta ele ancor.is que

°

°

é

o aguentem.
Veri âcaudo-se, porém, que o navio, não obstante haver lanceado 1.\,0 mar todas as ancoras, ainda. contluuou IX garral" não

hav.u-ã direito (,i, reparação do damno , Todavia, poderá haver
.eircu rnstancías em q ue
darnno seja ratearío palos deus.
Art. 280.., Toda vez quo um navio, (to amarrar ou dcsamar:rar, ao;:droar outro. porque um terceiro se negasse [l, prestar os
auxilíos re)lpl'OCOS a que são obrígados tcdos os navios no ancoradouro, não haverá direíto a haver delle reparação (lo damno, P.1::V~
sim daquelle que negou auxilio.
Art. 281.' Nos casos de damuo por abalroamento, quer' estejam-os navios em movímentoc quer fundeados, ou em oceasíão de
mao tempo; ainda que não sujeitos á ímmedíata jurtsIlcção das
capitanias', podem os capitães dos portos Interpôr a 81Ft autoridade
e bons offlclos, por accôrdo e solicitação das partes, mesmo na

°

°

pendencta

,(h~,

aeção judíclar-la,

:' Art. 282. Em caso-de noeessídade-cu quando as ordens dadas
para:se-gu1'<1nçi1 de umnavio.no porto, não: forem cu-nprldas, a capitania tem" a faculdade de' fazer- amarrar ou de.:~a,m;a:rra;r os
na-v-Los 8Gb. sua a.,~btoridade,. l'cforçar a' amarração c executar
qu~e8C1l1er. manobras uecessar las p0l? conta: do: navío, que Indemní:z.ará' as despesas feit[l,g e ficará sujeito á. multa de lOOS, a 500$
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pela falta.de segurança em, que se achar o navio c pagamento dos
damnos e avarias que causal'.
Paragrapho unteo•. Em caso de extrema urgencía sem outra.
formalid-ade que sua determinação verbal, a Capitania do Porto
péde fazer cortar as amarras dos navios que a trípolação se tenha.
recusado Iargnr.
.
Mt. 283. 'fado navio que hão tivertl'ipolação deve ter a bordo
um guarda, sob pena de 50$ a 100$ de multa.
SI o navío se achar ancorado 8111 um canal de passagem ou
na, vizinhança de molhes ou caos ou de qualquer outro logar, em
que haja necessidade de se largar ancora ou arriar amarra deve
ter sempre a bordo o nurnero de homens precisos para essa maDobra, sob pena de 50$ a lOO<~ de multa, e ficará sujeito ao pagamonto dos damnos e avarias que por esta falta, hou-ver.
>:>
TITULO

VIII

Dos soccorros em ccoasíão de Incendíos, perigo naval, dos naufr-açíos e salvados

CAPITULO UNICO

Art. 2840. P01' occasião de iuceudio a bordo, as embarcações
que estiverem proxírnas daquellaa em que se tiver manifestado o
íncendío, deverão se aíastar-, e as que ficarem iôra do alcance',
deixando a. bordo a gente necessaría para sua guarda e segurança,
prestarão logo todo o auxillo de que puderam díspor.
Art. 285. Os capitães ou mestres, logo que observaremo signal
de Ineendío.icstando cm ter-ra, recolher-se-hão ímmediatamente a
seus-navios; onde permanecerão até cessar o perigo.
Art. 286. Todas as vezes que algum navio se achar em perigo,
tiver de pedir' auxilio de DUtl"OS navios ou de terra, fttrá uso dos
seguintes siguaes, junto:') ou separadamente, a saber:
1/' Um tiro de peça ou de outro signal. explosivo, disparado de
minuto em minuto,. pouco mais ou menos. ;
2.° O signal de soccorro do Codigo Internacional representado
pelas bandeiras N C ;
3. o O signal de SOCC01'l'O pa.ra grande distancia, formado por
:uma;, bandeira quadrada, tendo por cima ou por baixouma espbera
ou qualquer objecto apparentaudo a rorma de uma osphera ;
4. 0 sons continuados. produzidos por qualquer dos instrumentos:
com que se fazem os signaes de cerração.
De noite:
}.o Um th-o de peço, ou outro slgnal explosivo, dísparado. de
minuto em minuto, pouco mais ou menos;
2. 0 ' ohammas a b·::rrdo do.navio, como asque,por.exeriJ.,plo,pb4em
ser produzidas por um barril de azeite oude alcatrãé arcle.Iido;
3.°, Foguetes ou bombas, lançando Iagnimas de qualquer côr ou
espocíe, atiradúsum a um de cadarez e com pequenos íntérvallos;
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4," Sons continuados, produzidos por meio do qualquerínstrumento com quo 1:;0 fazem os signaes de cerração.
Art. 287. O oapltãc do porto, independente do auxilio quo

possa ser prestado P01' outra repartição ou ínstítutoãoparo, esse

tím creada, logo que chegar a bordo do navio incendiado com os
seus a)ldantcs, patrão-rnor e marlnhagem e o materíal preciso,'
ao me-mo tempo que lhe appücar as bombas, erl.1pl'egará. todos os
meios de o tirar de entro os outros, mandando rebocal-o para lugar
onde não os prejudique; c, quando não haja probabüldade do'o
salvar, dará suas ordens para encalhal-o em praia ou corôa
proxima ,
Si a rapidez do íucendio não permíttir que ísso Se faça e correr
o risco de se propagar, ameaçando os outros.mavios, o capitão 'do
porto o mandará metter a pique, tomando, porém, as providencias
para ser posto a nado, extíncto que soja o íncendio.

Art. 288. No caso de achar-se uma embarcação em perigo ou.

pedindo soccorro, além das providencias dircctamente a seu cargo,
poderão os capitães dos portos dispor. de quaesquer embarcaçõesmiudas do trafego c do pessoal nellas empregado para a soccorrer,
sendo posteriormente indemmzadas as despezas pela embarcação
soccorrída.
Art. 289. Os pratícos deverão se apresentar ao capitão do
porto com as embarcações e a gente de que puderem dispor para
acudir ao íncendío, E si não o fizerem incorrerão nas penas do
seu regulamento, conformo as círcurnstancías.
Art. 290. Por occasião de mau tempo, logo que se observe
alguma embarcaçâo em perigo, ou com sígnal pedindo soccorro,
o capitão do porto mandara aprestar rebocadores, e lanchas providas de todo o material naval reclamado pela. natureza do sínístro, para. irem. sob sua direcção ou de seus ajudantes, com-o
patrão-mor e martnhagem, prestar 80CC01'1'o ao navio que o houver

pedido.

§l.0 Os praticas, sempre que seja. possível, se apresentarão
para receber as ordens do capitão do porto.
§ 2. 0 A gente que fol' mandada a 80CC01'1'O será paga. pelo
navio soccorrido.
§' 3.0 O aluguel do materíal empregado será igualmente
pago pelo navio, conforme a. tabelía ,
Art. 291. Quando nos casos de íncendío ou naufragío não inter~
vierem as autoridades civis competentes, os capitães dos pertos
providenciarão sobre a guarda dos salvados, que ficarão á dísposícão das mesmas autoridades.
Art. 292. O capítão ou mestre de navio nacional que encontrar
outro qualquer navio, ainda mesmo estrangeiro, em perigo' de se
perder, deve ir em seu auxilio e prestar-lhe os 80('001'ros possiveís

que forem podidos.
Art. 293. O capitão ou mestre de navio nacional que tivel'
prest~~l<) soccorro a outro, tel'i direito a uma recompensa pelos
damnose prejuízos que soífrei-.
§ 1. o Si os soccorros forem prestados com rísco para 0,navio
ou pessoas, será devida além dos damnos o prejuízos causados ãs

A~úSDOPODEn EXE~
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pessoas que expuseram suas vidas, uma recompensa pecuníaría
que não exceda de 10 a 50 % do valor dos salvados.
§ 2. o O pagamento tacito dos damnos como recompensa pc·
cuniaria fica garantido pelo navio, frete e carga, devendo ser con-

tempiado depois das despezas [udíctarías e antes de outros privi-

legias admittídos em lei.
Art. 294. Nos casos de nautragíos ou de outros sinistros OCC01~
ridos nas águas territoriaes, nas costas, portos e. rios devem ser
avisadas as autci-ídades físcaes para os effeítos das respectivas leis.
§ 1.' A's autoridades civis da localidade cabe tomar as pri-

meiras providencias para acautelarem os Interesses não só âscaes
comoparticulares, até que á localidade compareçam as autoridades marítimas e âscaes, as quaes desde logo assumirão a dírecção
do serviço de salvamento e arrecadação dos salvados.
§ 2. o A autoridade que proceder ao salvamento poderá requísítar força publica e o serviço de qualquer pessoa.
Art. 295. Nenhum contraoto ou compromisso de recompensa
para auxilio de salvamento, quer do navio, quer da carga, quer
das pessoas, será obrigatorío, si for feito em pleno mar ou no: momenta do sinistro.

.

Art. 296. A tr-lpolação do navio é obrigada a trabalhar no

salvamento do navio, apparelbos e carga.
Art. 297. A autoridade marítima ou da localidade que proceder ao serviço do salvamento entregará os salvados a autoridade
fiscal que comparecer ao lagar, Iímíraudo-se desde então a prestar
a esta todo o auxilto que for pedido afim de garantir os interesses ãseaes.
Art. 298. Si alguern puder salvar o navio, fragmento ou
carga abandonados no alto mal' ou nas costas, entregando tudo
immediatamento.e sem desfalque ao juiz federal.xla éeccãc, haverá. um premio de. 10 a 50 % de seu valor: deixando do fazer a
entrega. incorrerá nas penas crhninaes impostas a03 que não

entregam a coma alheia perdida.

Paragrapho uníco. Si o navio for encontrado (\, vísta de terra,
aquelle que o salvar terá. direito ao reembolso das despesas, e a
uma recompensa pecuníarla que lhe fOI' arbitrada de accôrdo com

este artigo.

.

Art. 299. O salarío que vencerem as pessoas empregadas no
serviço do salvamento do navio ou carga, e bem assim os premias
que se deverem nos casos em que estes puderem ter lagar, serão
regulados por arbitras, tendo-se em constdorucão o perigo o a natureza do serviço, promptídão com que este for prestado, e a âdeIídade com que as pessoas nelle empregadas houverem feito entrega. dos objectos salvados.
Paragrapho unico, Os empegados que, além do seu dever offíelal, concorrerem para o salvamento das mercadorias, t2em juz 11
uma gratificação dos respectivos donos, de quem as deverão haver
pelos meios competentes, quando dellcs não consigam.
.
Art. 300. Nlnguem põde arrecadar as razendua naufragadas no
mar ou nas praias, estando presente o capitão ou quem suas vezes
fizer, sem consentimento seu.
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TITULO IX

Do balisamento ,e mumtnaçãc

OAP1TULO UNlCO

Art.. 3Dl. Nas costas portos, rios ou Iagoas emqnc, para ss ..
gurança da navegação, forem neceseartas botas, batísas oii .outroa
qllaes~ueí' signaes que lndlquem perigo submerso, os capitãesdos
portosmandar.ão collocar, de accôrdo com as instrucçõesda Repartição da Carta Maritima, á qual compete asslgnalar o baüsamento
nos mappas e cartas destinados á navegação, c exercerão sobre esta
serviço a maior vígllancla ,
Art. 302. Os capitães dos portos também ínspeccionarão as
bóias que assígnalarn encanamentos e cabes submarInos, e as que
demarcam o quadro em que são rectíücadas as agulhas dos navios.
de guerra, ou,os pontos pelos quaes estes medem a velocidade nas
experjenolaa officiaes do marcha.
Al't.SúS. Todo o navio que tomar alguma baia não destinada,
á arnarcação fica sujeito d. multa de 100$ por hora ou frncção de.
hora que nella se demorar.
Em caso de força maior, q ue justificará, lhe será relevada a
multa, com a obrigação de desamarrar ímmedtatamentc.
Art. S04. Todo aquolle que damníflcar as bolas, balísas ou concorrer para mudar a posição deltas, será ohrigado a ropar3,1' o
darnno ou repol-as em seus legares, ficando ainda sujeito á multade ,50$ a 100$ pela ínrracção ,
§ L o Si o trabalho de co11000..9ão e rectífícação das baias for
feito pela capitania, será esta índemuízada pelo infractor, segundo;
a avahação dos peritos.
§ 2. 0 Si do desvio dEI,S balas Ou ba.lísas resultar e:':J.llheou perda
de navio, ou qualquer outro stmstro marrtímo, aquelle que o houvor oausadovaíém da, multa e reparação do damno, ficará suleíto
á. aoção penal pelo juizo competente.
Art. 305. Fóra do Districto Federal, o i postos meteorologtcos,
atalnías e todos os sígnacs ou marcas de praticagem dos portos e
barras tambem ftcarão sob immediata ínspecção das capitantaa. as
quaes, quanto a conservação dos portos.procederão de accôrdo com
as instrucções da Repartição da Carta Marttlma ,
Art. 306:. A inspecção dos pharóes da eosta.rportos e barras
ficará. a cargo dos capitães d·} portos, excepto no Distl'ictoFe~
deral ou onde a Repar tíção da. Carta. :'-'Jaritima tenha a sua séde,
os quaes os admlntstram, fiscalizando os ser-viços pertencentes á
íllumínação aórcspeetívo pessoal, por maneira que seJam dereal
ütilidade para' a, navegação.
.
Art. 307. Os eaprtães dos portos provídencíarêo, nos casos
urgentes e fora do Districto Federal, sobr-a o aprovisionamento dos
pharóes ; ordenarão os reparos lnadíavels nas torres e apparelhos
de luz j contratarão pharolelros c demíttn-ão os que mal servinem.;
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mantendoera tudo as ínstrucções que Ibes forem vmlníetradas pela
Repartição da Garta.Madtima, a.cujc éhere darão couheclmenso.de
quanto houverem.resolvído e executado,
Não obstante, se absterão de raz.e!' ,alierações ou .moríifíoaçõesnos pharées sem.annuencía prévíadaqaelta r~pa.t'tL9ão.
Art. 308. Não ê permtttldoestebeleccr, dentro QU fóra dos
portos, luzes, .phat'oos,bo'ias ou q;naesqu81' ,sígn;:ws,quopossam .ín,
teressar D; navc.saçãoisem conseutlmentoiexpnesso da Repar-tição
da Carta Maritima, nem aut.n-lzação das capitanias.
Apt. 309. O capitão do porto providenciara sobre o aeondíclonamento e conservação dos apparelhos dc duz o mais matertaes
de coustrucção ou consumo destinados aos pharões xie sua círcumsct-ípcão, excepto no Dlstricto Pederul .
Art. 310. 03 capitães dos portos communícarão ao chefe da

Reparttção d':t Carta 'Marttírna toda) as informações concernentes
á ill urmnação c baüsamcuto, hem assím os que forem 'de interesse geral V111'a a navegação.
Quando esta necessidade for decal'acteruL'geut~, 03 .capítães

dos portos farão as communioaçõos depois (redar publicídade á,.
noticia maritíma.
Art. 311. Os capitães dos portos nas respectivns círcurnscrtpções;
excepto no Dlstrícto Federal, admíutstram os serviços 'de Illu..
mlnação c b:t1isame:nto como auxíliurea d<1Róp<'1rtiçiã'o da Carta
?l1a.rit(ma. mas não dependem delta, nem lhe são subordtnados,
por mais graduado que seja o respectivo chefe.
TITULO X

Da mar ínna mer-canüe nacional
GAPrrULO i
DO srono DG

CON~lTl'(JrR

A. }L\IUXl1A MERCA::;TI;; N,\.CIONAL

Art. 312. A marinha mercante nacional sJráconshtuWa,pél0'
conjuncto das embarcações pertencentes a parüculares, que tenham sattsfetto todas as condições exigidas pelas leis da, RepublicCt c pelo presente rogutamonto para poderernrser considecadas
bmaileteas c arvorar o pa vilhão nacional, o pelo pessoal nellas

embarcado.

Art. 313. ES,\;lI1:-!, embarcações podem ser de qualquer Iórrna e

dimensões c empregar-se na navegação o nos serviços quo seus
proprtetaríos julgarem mais conveniente. (Código Comrnercial ,

art,459.)

Art. 3-14. Todo o serviço teehníco e administrativo está acargoda Inspectoria do Portos e Costas.
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Art. 315. A navegação de cabotagem só poderá SOl' feita ))01'
navtos naeíonaes préviarnente registrados. (Lei de cab., art. ro . )
Paragrapho untco, Aos navios das nações Itmítropbes é per-

míttída a navegação dos rios e aguas interiores nos termos das

convenções e tratados existentes. (Lei de cabotagem, art. 6'.)
Art. 316. A navegação de cabotagem é a que tem por fim "
communícação e o commorcío directo entre os portos da Republíca,
das aguas destes e dos ríos que percorrem o seu territorio. (Lei de
cab .. art. 2'.)
Art. 317. A navegação de pequena cabotagem é a que é feita
entre os portos de uma circumscrípção marítima, ou entre as duas
circumscripções Iimitrophes, P9uCO distantes, por navios não cxce~
dentes de 400 toneladas de registro.
Art. 318. Aos navios estrangeiros é prohíbídc o commereío de
cabotagem, sob as penas de contrabando, sendo-lbes, entretanto,

permtttído:
a) carregar ou descarregar mercadorias e objectos portencontes á administração publica;
b) entrar em um porto por franquia e seguir com sua cairga
para outro, dentro do prazo regulamentar;
c) entrar por inteiro em um porto e seguir para outro com

a mesma carj:a no todo ou em parte despachada para o consumo
ou exportaçao;
d) tran;portar de uns para outros portos da Republtc i passageiros de qua.lquerclasse e procedencia e suas bagagens, animaes e
volumes classificados como encommenda ou produotos agrícolas e
fabris, de fucil deterioração e valores amoe lados;
e) receber em mais de um porto gcneros mànutacturados ou
produzidos no paiz, afim de expor-tal-os para fora da Repnblica ;
1) levar soccorro ao qualquer Est:tdo ou ponto da República TIOS
casos de fome, peste ou outra calamidade;
g) transportar quaesquer cargas de UUc3 portos para oit ros
nos casos de guerra externa, commoção intestina, vexames e prejuizos causados á navegação e comrnercio marítímo nactonaI por
cruzeiros ou: forças estrangeiras, embora não haja deolaraçào de
guerra, (LeI de cab., art. 40 . )
Art. 319. As mercadorias conduzidas de um porto da !tBllu,
bllca por navios estrangeiros podem ser vendidas em outros, no caso
de arrlbada forçada, varação ou força maior. (Lei de eab., art. -5<>.)
CAPITULO li
CLASSIF1CAÇIo DAS E)lBAROAÇÕE;:; N'AO,IONA8S

Art. 320. Para todos os eífeítos do presente regulamento, as
embarcações nacíonaes, exeeptuadas as de guerra, sã] classificadas do seguinte modo:
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Divisão A

CLASSE I - Vapores que navegam para o estrangeiro e transportam emigrantes.
CLASSE II - Vapores que navegam para o estrangeiro e transportam passageiros,
CLASSE m - Vapores que navegam para o estrangeiro e não
transportam passageiros.
CLASSE Iv-Vapores que fazem somente a grande cabotagem e
transportam passageiros.
.

CLASSE v-Vapores que fazem somente a grande cabotagezn e

não transportam passageiros,
CLASSE vr-svapores que fazem sómente a pequena cabotagem
o transportam passageiros.
CLASSE VII-Vapores que fazem sómente a pequena cabotagem
e não transportam passagelros.. '
CLASS0 VIII-Vapores que fazem somente a navegação fluvial
ou das lagoas navegaveis e transportam passageiros.
CLASSE IX- vapores que fazem somente a navegação fluvial
ou das lagoas navegaveis e não transportam passageiros.
OI.ASSE x-:..Vapores que fazem a pesca em alto mal',
CLASSE XI-Vapores de recreio que navegam em alto mar.
CLASSE XII-Vapores destinados ao serviço de reboques ou salvamento da. costa.
CLASSE XIII-Vapores ao serviço publico das repartições fedoraes ou estadoaes.
Divisão B

CLASSE I-Navios á vela que navegam para oestrange21'O .8'
Ja>ansportam passageíros.:
CLASSE lI-Navios á vela que navegam para o estrangeiro e
não transportam passageiros,
CLASSE UI-Navios á veta que fazem somente a grandecabotagem e transportam passageiros.
CLASSE Iv-Navios â vela que f'd.zem somente a grande cabo.tagem e não transportam passageiros,
CLASSE v-s-Navíos á vela que fazem somente a pequena cabotagem e transportam passageiros.
_ OLASSE vI-Navios á vela que fazem somente a. pequeno, cabo..
·tagem e não transportam pas-ageiros.
CLASSE vII-Navios á vela que fazem somente a navegação úuvíal ou das Iagôas navegaveís e transportam passageíros.
CLASSE VIU ·-Na.viosá vela que fazem somente a navegação fíuvial ou daslagôas navegavels e não transportam passageiros.
CLASSE IX- Navios de pesca á vela em alto mar.
CI<ASSE x - Navios de recreio á vela que navegam em alto
mar.

CLASSE xI-Navios

de regata á vela que navegam ernalto mar,
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CLASSE I......,Embar,caçõ,es a vaporarupregadas exclusivarnentr, no
interior dosportos e rios e que transportam passageiros.
.cLASSE II...-.ReuQcadores que sahem a cnrta distanciado ipOl·toS..
CLASSE ur-Rebocadores e LInchas cmpl'cgadasexclusivament,e
nos serviços dos portos c rios.
or,ASSE rv-e-Lanchas a gazolilul" naphta ip·:'tro:eo onelectricas
empregadas exclusív arncnte no interior dos portos c rios e q 110trans:
portam passageiros .
.CLASSE v-Lanchas a gazolina., naphta, petreleo, ,gaz ou fluidos e
eíectncas empregadas exclusivamente no Interior dos rios e que
não transportam passagelros.

ceASSE vr-vDraga.
CLASSE YII-Cttbreas e

guindastes.

CLASSE VIII - Bat-ons de agui1.

lx-Lameiros.
x-Embarcaçõo.:;a vapor 011 movidas por outro meio ao
serviço de repartíçõespuhllcas Iederaes, estadoaes 0(1 mu.ucipaes.
CLASSE xI---:-Bate-ostacas,.
,CLASSE
CLASSE

Dú>isüo D
CLA:~SE l-.Elubarcn,çôes á veli1empl'egad:~s exclusivamente no
ínterlor dos porto) c rlos e que transportam passageiros.
CLASST~ Jl-Embarcações á vela empregadas exclusívamente no
interior dos portos e rios e que não transportam passageiros.
CLASSE III-l~Ihbarc()ções ;;Í, velae a remos empregadas exeluaívamente no interior dos portos e que tnansportam passageiros e
suas cargas ou bagagens.
CLASSE Iv~PontõeB, saveiros e catraias.
CI,ASSE v-gmbarcações de pequeno cornmercto maa-íümo.
CLASSE v:-}1jmbarc,açõos: de regatas á vela no interior dos
portos.
_
.
CLASSE VII-ElWbarca.çõ.es de regata a remos.
CLASSE VIII-Sinos hydraulícose corpos fluctuantcs.
CLASSE Ix-J,jmba-rcaçõ,es á vé1u. ou remos.ao serviço das repar...
tições publicas federaes, est.idoaes ou mumcípnes.

Div'isao

]f;

CLASSE I-Embarcações que fazem a pesca na costa.
CLAsSru lI-Embarcações que fazem a pesca no intlwior dos
p » tos.
cr.ssss IlI-El11bam,ações quo fazem a pesca fluvial.

Art. 321. As embarcacões:portenceotcs As, divisões A ,{} B,:03tão
sujeitas ao registro eas das divlsões. -O, D c- ,g ao arrolamento, de
conformidade com tVI regras e preceitos cstabelecklos. (Reg. de
cab.,-art. 16.)
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CAPITULO III
DO ESTr\DG CiVIL 'DOS NAVIOS

Art. 322. Podem obter o iitnlo de nacional:
a) os navios construidos na Republica ;
b) os construidos no estrangeiro o legalmente adquiridos;

c) os quo forern capturados ao inimigo o considerados boa
prêsa ;
cl) os que forem encontrados em abandono em alto mar;
e) os que forem couüscados por contravenção ás lcts da Republica;
f) OSqUB for0111 a.Iqulrtdos por braztlch'os em virtude do doação ou venda judícíaría ou doação in solutuan . (Codigo Cornmerclal,
arts. 457.458 e 450.)
Art.3'Z3. Para que um navio mercante sejv, considerado nacional e .possa gozar dos prívílcgtosque 80 relacionam com o titulo
de nacional deverá- reunir as .condtcõcs seguíntos.:
a) ser do inteiI,'a propriedade do cidadão· hrazilciro,residonte
ou não no territorío da Republlca, ou de sociedade ou empresa
com sede no mesmo tcrrltorto egerída exclusivamente por cidadão
brazüerro ;
,b}Jer capitão ou mestre brazi.eiro ;
c) teg pelo menos dons terços do .sua equipagem formados :por

l)rõ3ozileiros ;

§'l.·Para os e/feitos deste regulamento,.pelaexpressão «cidadão hraztleiro x entendo-se :
a) as pessoas de ambos O'] sexos e de qualquerIdade :
b) a mulher brazíleíra casada com estrangeiro, si, 'pelo contracto ante-nupcial, além de não haver commuafião de-bens, lhe
couber a administra.. ção pessoal e dtrecta d0S ,qu-.e,aho "..forem
propríos.
§ 2. o Consldera-se nacíonal:
a) a sociedade em nome collcoflvo, crú com111a'J1~Ut-a':s'implest

ou de capital e indusrría collectíva consütuída. em t€rrjtol'io ela
Republica, não podendo, porém, fazer commerc:o rná:l'Í;t1,mode eabotagem sem.quo seja cidadão braalleirc o gerente.sociüo,u,'não ;
b) a sociedade em nome collectlvo, ou commandttarsímples,
constttnída exclusivamente por braztletros, fór~t,tloteI'1'Horio,da
Republíca, si tiver o seu éontractoarchlvado 11o'Bl'azH, aürma
inscripta. e a gel'BllCia confiada, a brazilelro':
c) ti, sociedade anonyma OH em commaudlta por 'ac~õe'J . constítu idas em pai» estraugetro, si, obtida autortzação para f.l'l.necl0'na.1'
na Republieu, tl'ansl'ol'ü·pl.wa .o territorio,cleHastm s.ét1:e .,ativBI'
pordirectores ou socíos geeontes cüladãos bl~Z:iI'oi1:'o$. ·{Loi du.'cab.,
art. 30 o reg. de cab., art. 5".)
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Art. 321. O navio perde a. nacionalidade brazlleira :
pela venda a estrangeiro ;
b) pela presa feita pelo inimigo, em caso de guerm quando a
captura for julgada boa presa;
c) por ter sido confiscado no estrangeiro;
d) .por se ter extinguido por naufragio, incendío ou por nã-o
havei- noticia delle por mais de d011s annos ;
6) quando o seu propríetarío deixar de ser cidadão bl'azileh'r).
(Cod. com., arts.457 e 720.)
a)

CAPITULO IV
DO REGISTRO DOS NA.VIOS MERCANTES

Art. 325., Todo o navio nacional deverá ser registrado, CJUR
Iorme o presente regulamento, Das capitanias dos portos onde tiTel>
domicilio o propi-íetarío, Exceptuam-se as seguintes embarcaçõês
"que estão isentas do registro, mas que estão sujeitas a arrolamentO
'B que são consideradas essencialmente nacíonaes, qualquer que
seja o seu propríetario, e como tal não podem içar outra bandeira
que não seja a nacional :
li) os navios que fazem a pesca. nas costas;
b) os vapores de reboque, de coberta ou não, empregados no
serviço dos portos ou rios navegaveís :
c) as embarcações á vela e a vapor, destínadas no lnteriordos
portos ao transporte de passageiros e bagagens, ao serviço de carga
e descarga e ao transporte de mercadorías ;
d) as embarcações ao serviço das associações depraticagera e

as de recreio;

e) as eanôas, botes, eatratas, Igar-ítés, chalanas e outras
aemelhantes.
§ L.o Nos portos onde não houver capitania do porto, o registro
do navio poderá ser feIto:
nas delegacias das capitanias dos portos;
b nas alíandegas c mesas de rendas,' onde não exístirem
aqu las repartições ;
c) nas delegacias do Thesouro Federal, onde não hOUVC1i repartição aduaneira;
d) nos consulados brasíleíros de Montevidéo, Buenos Aires,
Assumpção e Iqnitos, si os navios tiverem sido adquírldos nas re~
pnblícas Iimitrophes, Oriental do Uruguay, Argentina, do Paragua.y
ou do Perü, (Reg. de cab,', art. 7'.)
§ 2.' Quando o propríetario residir fora da Republíea, o vegistro do navío deverá ser feito no Districto Federal. (Reg. dó
·cab., art. g,.)
Art. 326. O navio que não estiver registrado de accôrdo com
o presente regulamento não poderá Ser desembaraçado pelas capitantas de portos.

~
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Art. 327.. navio poderã ser ímpedído de sahír de um porto
até que o capitão apresente o título do registro, SI a capitania do
porto o exigir.
Art. 328. As capitanias c delegacias dos portos terão um livro
de registro da íoscrlpção civil de propriedade dos navios naeíonaes
onde serão feitos os lançamentos de accôrdo com as dispn.;ioões
seguintes:
'
a) nome do navio, seu typo de construccão, sua, classe o sua
armação, o numero do cobertas que ti ver;
b) suas dimensões princípaes, em medidas metrtcas, sua tonelagem bruta, abaixo do convcz e Iíqut.a comprovadas por certidão
de arqueação com referencia ti sua data;
c) lagar onde foi construido, nomes dos: constructores, qualidade dos príneípaes materíaes empregados na sua construeção e
data em que foi lançado ao mar;
d) nome do eonstructor da machína, typo e força em cavallos
nomtnaes, typo e numero das caldeiras, com indicação de. pressão
do regímen e systema de propulsor;
.
e) nação a que pertencia, nomes que teve anteriormente o o
titulo por força do qual passou a ser propriedade brazfleíra, si
tiver elle sido construido no estrangeiro;
f) nome do proprietarlo ou dos proprietarios,eom indicação da
parte que couber a cada um dos associados e seus respectivos do"micilios ;
g) a especíücacão do quinhão de cada comparte, si for mais de
um proprietario e a época de sua acquíslção com rcferencia á natureza e data do titulo, que deverá acompanhar a. petição do re-gistro;
h) época de sua acquisição com referencia á natureza' e data
da escriptura, que deverá acompanhar a petição para o registro,
que é a ínacrípcão civil da propriedade do navio. (Arts. 461,462 e
465do Cod, Com. e reg. de cab., art. 10.)
Art. 329. A arqueação será feita por empregados das alfandegas, conforme a legislação em vigor, ou por pessoas competsntes..
ela escolha dos consules brazlleíros ou outros runccíonaríos a quem
incumba o registro nos portos em quo não houver repartição
"
aduaneira.
Paragrapho uníco. Todas as despesas correrão por conta do
propríetarío , (Reg. de cab., art. 19.)
v ,
4rt. ·330. Todo o navio, antes de ser registrado, deve ser
examtnado pela cornmíssão do vistorias, á qual se apresentarão.os
planos do navio, si estiver conforme as disposições do presento regulamento. Fin. do o exame., a commíssão fará lavrar no livro proprío
o respectívo termo, fazendo também neste constar: o estado do
casco! maohínas, caldeiras, maohinismos, apparelho, esealeres,
marcas, assim como qualquer outra particularidade descrtptíva do
navío que possa ser exigida para registro, numero de passagelros
~lW o'navío podorã transportar, declarando, si necessarío," o numero dos quo devo transportar nos camarotes, na coberta e no

convez ,

.

.
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pa:ragralJho uníco. Deste termo se extrahirâ uma 'certidão
para ser annexada ao requerímento pedindo a registra. (Reg. de
cab., art. li, paragrapho umco.)
Art. 331. Um navio para ser registrado devor<l ser pl'évíamente marcado de modo visível e duravel e a contento da capitania do porto do moda seguinte :
a) nome do navio ccllocado de ambos os lados da prôa o na,
pôpa, onde também será marcado o porto de registro j esses nomes

serão ínscríptos em caracteres romanos de eôr clara sobre fund(l
escuro ou de côr escura sobre fundo claro c deverão ficar
dístínctamente visíveis. As menores lettras não deverão tel'
menos de quatro pollegadas (iO centímetros de altura) ;
b) o numero offioíal do navio e o numerotndícatívo de Sua tonelagem regtstrada serão gravados no: vão da escotilha. do porão

de ré;
c) uma escala, em medida motríca H ?m l?êS; indlcativa do
calado de agua, será marcada de cada lado, do tJlha~mar e do
cadaste, em lettras romanas ou· em algarismos do deus centimetros
de-altura. no mínímo ; as partCsíRfcriorcs das reforldas lettNs e
algarismos devendo coíneídír com a linha de agua acima 'l'efi'!rtda_'
testas Iettras ou algarísmoa serão gr~tvados ou pintadosde branc~
ê' sobre:' fundo escuro ou vermelho;
cl) a marca do rranco bordo (lüiha da maxíma carga) úo
accórdo com o presente regulamento, pintada de branco sobre o
fundo escuro ou vermelho.
Art. 332. Si a escala indicativa; do calado do navio fór d.~
41uahuer mo elo ínexacta ou susceptível ele polcr induzir em erro,
oproprtetarío do navio será passível ele uma multa do 100$ a
5005000.
"Art. 3:33. As marcas exigidas' nos precedentes artigos devCl'ã.:)
ser conservadas cuidadosamente: e nenhuma modificação SGl'(l nellas
feita sem a competente autorizacão.
Art. 334. {}. proprietarto, capitão ou ,mestre quo deixar ele
marcar- o navio _pelo modo indicado no-art. 331 ou de' conservar a
marca; que per,mittil'. qUG esta ~:eja encoberta, retirada, alterada
ou apagada, qualquer que seja o íntuíto. será passíve l de uma
multa do 100$ a 200$000.
Art. 335. A c.ipítania elo porto, tendo conheclmento 1)01' seus
agentes ou pela commissão de vistoria de que o navio esta insutâeíente ou ínoxactamente on-irca.do, poderá impedir a sahida,
até que tenha sido, remediada a Insuffícieneia ou ínexactidão da

marca.

Art. 336. O' ,pedido de rcg:istr0: será feito medíaute requerímento á au toridade competente pelo P'l~oprietari() ou' seu representante legal. Havendo maí s ele um propríetaeio, em nome' do
que tiver' maior' quinhão Oi sendo iguaes os quinhões, no do; representante da matoría, O' prévíamente escolhtdo peles interessados,
Quando o' pedido' de registro for feito pelo representante do proprieiario, deverá ser apresentada a procuração legalizada por taoe1liao publico. (Reg. de cab., art; 8'.)
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Art. 337. Ao requerimento pedindoregístro sc devcra-juntan:
a)

uma declaração assignada peta propríeturío merrcíonando

todas' as indicações exigidas no art. 338';
b)- certidão de idade ou documento iegaI que prove" qualtdade
de cidadão brasilclro do propríetarío ou dipe'ctor gerente j
c) certidão do termo de arqueação feita pela Alf"nrIeg" ;
d) esertptura pubríca ali titlllo por onde mostre que houvs a
proprtedadé ;
e) certidão da vistoria.
Art. 338. Provando-se que alguma embarcação registrada
como nacional não o é, c que o registro foi obtido subreptícíamente ou que perdeu a mais do seis mezes as condições precisas
para a SUl. nacionalização, o capitão do porto devorá proceder á
sua apprehensãov pol-a á dísposíção do juiz seccional e tcl-a.provísoríamente sob sua guarda, até ser nomeado deposita rio derinitivo. (Reg. de cab., "r'i. 12.)
A:rt. 339. O;> agentes da Capítan!a do Porto,. 03 praticas da.
costa e das barras e outros 810 obrlgados a denunciar á Capitania
do Ponto as embarcações que incidirem nas disposíeões do, artigo
anterior.
.
.
Art. 3 !O. Nenhum navio poderá, ser construido na Republíca S8m ],:H'Ó via licença da Inspoctoria de Portos e oossas, ,i
qual deverão SOl' apresentados os planos do navio para serem
àpprovados, sendo gratuito todo serviço referente a este assumpto.
Art. 341. Nenhum navio poderá ser desmanchado, 320m que
previamente seja. cancellado sou regist.t'o. (Reg.. de cab., al,'t-, 1<1.)
Pi.ll'agrapho· unico.. Serão canceilados os reg)stpos denavtca que
tiverem perdido a qualidade de brazilelros, .que tl!vere.ni .de ser
desmanchados ou. quo não houver noticia por mais de, dons annos,
devendo o titulo SOl' archl vado na capitania do ponto que o
expediu. (Reg. de eab., arts. 14 e 15.)
Art. 342. Nenhuma mudança de nome de navio ser(~ feita sem
precede!' autorização. da capitania onde estiver elle l'Jgistrado" ou"Ido o Inspector de Portos e Costas.
Art, 343. Sempre que o navio mudar de capitão, scrã esta,
alteração annotada no registro, pela autorldado quo tiver a seu
cargo a matricula dos navios, no porto onde a mudança tiver
lagar. (Cod. Com., art , 463.)
'. ArG. 344. No caso de sel.' uma emoarcação vendida a es
t1'aIlgeiro, devorá (~ retirada da bandeira. preceder requerimento
"CapitanIa do Porto. (Reg. de eab., art. 24.)
Art.-345., .A: Capitania. elo; Porto~ não consentira na:: traJisf,J;"
l'enci(1l~,o!r na bOJixt't· do r'egJstro:- som que: tenham: sido,pagas as-sol..
dadas; vencidas na- ultima Viagem, devídas au-ípctação; 011";80113;
que tenha aldo. lJealizado o deposito; da qll'W!itia suâtctente para
w

esse. fim.

Art. 346. Depoís de feitoo-régistI'o dc um navio, a capttanía dó
Porto' ou a l'oparti·ç.ão queflzer o seu l'egistro dal~a umdocumenúo
denominado «Titulo de registro- », em que serão feitas as decla-
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rações relativas á sua entrada no livro respectivo; esse título

servirá também para' comprovai' a nacionalidade do navio.
Art. 347. O capitão ou mestre ou o proprietario do navio
que, para íazel-o navegar, se servir de um titulo de registro
que não tenha sido legalmente concedido ao referido navio,
será por essa ínfracção sujeito a uma. multa de 1:000$ a 2:000~,
procedendo-se. no mais de conformidade com o disposto no, artigo 337.
Art. 348. No caso do perda ou extravie do titulo de registro
deverã o propríetarío requerer outro á Capitania do Porto de seu
registro, a, qual dará em substituição do primitivo um novo titulo

com a declaração de segunda. via, dando di8S0 conhecimento

(~

In-

spectoría de Portos e costas. Nestn. segunda via se deverão Iançar
todas as annotacões constantes do registro.
AI't. 349. Si a perda ou extravio se verificar em porto estrangeíro o capitão fàrá uma declaracão, commnnícando o facto ao
agente consular do referido porto, quo, segundo o caso, dará
um titulo provisorio contendo uma exposição das circumstanctas
ocoorridas.
Paragrapho unico. O titulo provisorio devera ser apresentado
li, capitania do porto de regtstro dentro do prazo de 48 horas
depois da chegada do navio a esse porto, sou pena de multa de 100$
a 200$000.
Art. 350. As modificações por que passar a embarcação serão
lançada. no verso do titulo do regístro pela capitania do porto
de seu. l'egistro ou por uma. outra onde se verificarem as modificações.
Art. 351. Sempre que se dei' uma modificação na propriedade
de um navio, o capitão ou mestre devera apresentar Immedíatamente depois da mudança, si ella se der no porto de registro do
navio, o titulo de registro ít capitania. do porto de registro e logo
que regressar a esse porto, si ti, mudança se der durante a sua auseneia e si, conforme o artigo precedente, não tiver ainda sido feita
a annotação.
Art. 352. A capitania do porto, que houver sido avisada pela
de registro de um navio para fazel' essa aunotação, pode exigir
do capitão ou mestre a apresentação do titulo de registro, de
modo que o navio não seja Impedido de sahir, e o capitão não pôde
deixar de satisfazer' esta exígencía, sob pena de multa de 500$
" I: 000$000.
Art, 353. No caso de um navio registrado perder-se, íncendíar-.
se, naufragar ou haver sido aprisionado pelo inimigo ou deixado.
por motivo de mudança de pessoas que não tenham as qualidades
exigidas por lei ou por outros motivos, ele ser nacional, o propríetaria do navio ou de uma parte delle deverá, logo que tiver oonhe
cimento do Íi.tcto, dar aviso á capitania do' porto em que foi registrado, afim de se íazer annotação no seu registro.
Neste caso, a menos que o titulo de registro teuha sido perdido
ou destruldo, o capitão do navio deverá immediatamente apresentai-o á capitania do porto de registro para fãzel' annotação, si
o facto se der durante a sua permanencía nesse porto, e dentro da
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48 horas depois da, chegada ao 1'010ri<10 porto, si elle se

a sua auscncia ,

dOl'

,Iura.nte

Al't 354. O proprletarío, capltão ou mestre quo deixar de sa·
tista.zer· 11'3 presccipções do precedente artigo será passível, por

ínrracção, do uma multa de 100$ a 500$000.

Art, 335. As alienações de embarcações brazlleíras destinadas
á navegação de alto mar só poderão eüectuar-se por escrípturapublica, na qual se deverá inserir o teor do seu registro, com toda.s
as ,annotaçõos quê nolle houver, sob pena. de nullídaue. Todos
os aprestos, apparethos e mais pertences existentes a. bordo ao
tempo de sua venda, são considerados como a ellas pertencentes,
ainda quo delies não so faça expressa menção; salvo havendo
no oontraeto clausula em contrario. (Cod. comm., art. 468.)
Art. 356. No caso de venda voluntarla, a propriedade da em..
barcação passa para o comprador com todos os seus encargos, salvo
os dirertos dos credores privilegiados que nella tiverem hypotheea

tacita , (CO<!. (',aIU., art. 470.)

Art. 357. A trausrsrcncla ou transmissão de propriedade da
embarcação srr;t requerida, no porto em que se realizar o fitcto,
á autoridade encarregada do registro o matricula" na. conformidade
deste regulamento, fa7,cndo·sc a averbação, sob pena (h~ não valer
contra terceiros.
Arto H5:~. Quando so üzor a transfcrencla de um lH1Y:orogis~
trado ou parto dello, o comprador so tora direito, corno própriotàrio do reter.do navio, dopeis que cllc ou o representante, quando
se tratar de associação, tiver assígnado uma declaração de que
'eI10, se acha uns condtçõee exigidas pola lei para SOl' proprtotarlo
de- um navio brazrlctro, cu, si 80 tratar de uma ussoclação, dos
dados ro;atiros[i organlzação e aos negocias da referída associação
que demonstrem que ot!a está apta para SOl' proprletaría de um
navio .brazüoiro o do que pessoa atsumn sem os requisitos da lei
têm um dlrcito a titulo de pl'opricdi.tdo 80:11'0 um Interesse legal eu
um heueflc'o no navio OtJ 0111 parte dcllc.
,
Art. 359, A escrtptura de venda deverá SOl' apresentada á
capitania do porto de regi .tro, afim .de SOl' archivada depois de
annotados no livro de re.;istl'o o dia e hora da apresentação e o
nome do pro;;H'jctado d) navio ou parto delle.
As annotações relatívas a OdSa,S escrípturas serão teitas no
l1Vl'O de l'o,,,i$tl'o pela ordem do sua apresentação á capitania do
.porto,
Art. 3'·~. Quando o du'eitc de propríedade sobro (.111 navio ou
parto delle fOI' transferido a uma pessoa apta para ser propríetarta
de um nado ln'az.Ioiro, la!' motivo de casamento, fallocimonto,
fallencía de un propríetarlo registrado, ou por motivos e modos
de transmissão não es)cwificados no presente regulamento, a reterid,_t pess..a dovorei declarar autheutiea essa transmissão, assíznaudo urna deelaração ldentlflcando o navio o contendo as diversas
âeclarJ,ções exínídas pelo presente regulamento para. uma transreronda, o modo °polo C1 ual a. propriedade foi transmlttida e [J, pessoa
".~ quem o foi.
Execu\ivo _ 1901
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§ 1.° Si arti'ansmissão tiver' Iogar .por motivo de ca::.;amerito
essn. deolai-ação deverá ser acompanhada de uma :e6pia' "t1,~
ccHídão do có\sàmeIÍto 'o indicar a identidade da' '1uúlho"l' pro..
pri8tal'ia.
§ 2. o Si tiver legar- 'por causatle falleeimeuto, a declá,l"a~ãd'-de
tl"aps:nisBão deverá ser acompanhada do acto da. representação ou

de-um oxtracto ofüeíal. do' dito acto .
'§ 3.° -Si tiver logar.por causa de Iallencía, essa dcclaração-ds,

vérá'r,sel' acompannadade prova admíssíve; nesse momento perante
os tríbunaes corno prova-do titulo de pessoas que agem em virtude
d-e'uroa'fallencia.,
.
Art. Sôl.DeVdis dereeebida ipela capitania do porto a declaração \ de," -transmissão, acompanhada dos,documentos a que 'se refliu'em: os.a.rtigns precedentes, sqr6, ínscrípto no livro do reg-istro o
nome da. pessoa quo tívee dirélto, em virtude' da tran13.rp.issâo,
'éÓtÇ.o;}jro}Jrietal'ia' do nãvlo c~jo, propriedade .lhe .foi t~a~8n~ittida •
. Quando se t1'u.tar de mais de uma pessoa, sot'ao insertptos 'os
nomes de tod,as a.s.pessoas quo tívcrem díreito.tmae, qualquer' que
seJ,a';.Q seu numeroç deverão SOl' consideradas como fazendo', uma Só
pe,~ào~'em face da disposição deste regulamentosobre o numeroda
p'~~?as que podem. ter .direito a SOl' regtstcadas como propríetartas. (Cod. Com.. art. 464.)
Art. 362. Um navio ou' parte dolle pôde SOl' dado corno penhor
em garantia dO:Í1l1l emprestímo OH de um outro acto a titulo onel~os?,e o .tituloque ~r~al' OS:3[\, garantia só ])6(1e SOl' passado por
:escript\lra publica, que 'dDv~rA contor a quantia o juros do emprestí'taot'o-pru,zo part); o' 1?a'g;a\nen~o e mo.lo de' fuzol-o, e penas em que
Jncol'rer, por fálta de cumprimento, a16m do qÜG constar de seu" re:grstro~ (Cod, Com.,tú't. :468.)
Art. 363. .A csor-lpbúrn de que trata. o t"rtigoali.terior deverá
ser, ímmodtatamcntc apresentada á capitania elo porto, .quefarâ
o' devido lancamento no livro de rCS'if5tro o no V01'SO do titulo ,'de
'registro c f;.~r(" nelle, o que, é e.eencial, a declaração do dia e hbÍ'a.
em quo foi regisku.uo, par[\, a gn.ra,ntb do credor, o penhor quo
·terá: a sua lu'ioridttde'da data do registro' e não dê\ data do -acto,
:Al't. 364. Estas 'escriptnrD.sdo penhor serão lusorrptas nos
'livros de l>egistro'pela ordem curonologica ele sua apresentação á,
capitania do porto para' serem l'cgistl'adas"
Art. 365. Quando um-penhor assim registrado tiver sldo li,
quídado, a 'capitania 'do :f;l0rto, á apresentação da prova legal~9
lluita-ºã.o e requcrhnento uo pi-oprtetarío. mencíonara no livro'de
l;eg~'stro que oroíerídopeubor fiJi, llq uidado.
'9 ciedor"mgnoraticio'nãa poderá,P?lo effeito lia penhor.vsor
consfderado CY,I}10 r>ropl'ie-to,l'io do navio ou -pnrte, nem o devedor
como tendo 'perdido a propriedade.
; Art. ,36ô. Nenhuma modificação no navio que aftecte as índí~'f1ções do 'registro poderá ser 'feita som prévia permissão ,da capítania: do 'por 00.
"'",", A1't.,367 . Quando um 'navio :l'egistl>ado for 'mollíncadoa'poiito
de"nâo' se achar 'niaisconíoi'meas tndícacões do registro relati;va.mente á sua tonelagem e á sua designação, a capitania do 'porto
>
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que.permíttiu essa. modificação fi1rá examinar pelos encarregados
Oitá, confoeme com a;1q,ue.;Jôm~:pe:dida,
dando della conhectmento á capitania do ,porto:de:rogistroVsi;.o

das:,:visto~ü\'s:si a,.. mesma.

facto ·se<der eH1 entr-a .capítanía.
·Al't. '368. Na falta de licença para essa modificação, o navio-

snrá couslderado como não registrado devtdamente e o' proprtetarío
ou rcapítão 01.1 mostre SGr(~ passível de uma 'multa 'de 5005; a
1\'1'100$000.
Àrt. 369. Pnra o registro dn modlfícação en um 'ttavio,'o"titulode ,registros{',rã,:apresentado,,á, capitania,' do ('f>opto c :p'ára!que
nélla sejn annotada a mcdítícação-que sera registl'ada.{)no:'l'cspeéttvo
Iívro.
.st essa mcdíücação ..se doi' em um vportoquo não's0§,ao deregistro do navío.vacapítama ',do,porto,quo, penmíttíu ,)t~r'rnoditi
cação d~tl'á conhecírncntoa doporo dc.)}egist!'o;ào, navio 'pttra..:qu0·

sejam feUas as.annoraçõcs .no regtstro.

.

,.Art. ,.370. Ol'.egistro de um U<1YÍo põdossr trwl1:3ferülo!de um
porto <1 outro, .mediante requerimento (~ca.pitanJa.'do"'P0rto deseu
regístro..e cacomp:1nhado,d~ uma .dcclaração escrípta :,de~to~las as
pessoas constantes do registro como tendo U·11l Intercsseeo.navío
como proprieta,rio"cl'-odol':pignol'aticio ou por qnalqueroutco 'tituloregistrado ; mas essa transrerencia não .podera, de modo algum,
ferir os ,direitos das rof01'idD,s..pessoas ou de algumadelle.s, Estes
direitos subsistirão, atodos osi'espeítcs, como si a referida transforencia não nvessesklo feita. Antes da trausfet-éucla o propi-íetario devera .provar que u tl'ipo!ttQão estt1, paga das.soídadusvenct-

elas na ultlmn viagem ou depositar o sou equlvalentc.cm.dtnhojro ..
. Art. 371. ,Qu,uulo ,~e.3to pedido fo~' .concediclopclo.-aapttão do
porto.de.regísn-o, ostc.dara I\,vtso.a do -novoporto ederegistro :!pedido com .nma. ccpín de todas
j

,

.,,[l,S

illdic~tçÕeB

rcLufi:Vi'.Si'ao uavíoe

COIU.OS uomos de- toda; as uessoas :cGDsti1-ntes,do registro como-tendo

interesse no ra vlo.

gnoraticío .

,";0.: a,

como prcpríetar!o, seja. cornocredor. 1?1-

Art. 37.2.0 titulo de reg i-tro do navio, neste caso, ue-:v:el'á' ser
entregue á, capltania do porto (do ,)JOYO registro) 'quo. o :J1Sl1lette:r-á
<t do antie;o porto para SOl' archiva-lo .
·Art. 373. 'Depois 'do te!' í-eceludo o,~ documentos citados nos
n,digos.pl'CC;)rLcntc.',', ucapitania do nOYOp01>to d'e':re:gistro, 'de :::'ecordo-com o "tuulo-e com-as Iuform.rçõ-s quo Iheroram l'o.Ulettidas
pelo-do ?nt-Igol'orto 'de registro,' dara um 'novo titulo, '(10 l~e.gisJr(),.
providenciando para, que seja nnmcdíatamente sur.st1t:UiUa·ha~tôpa
(l.::nlarca.<'dovói'to;',de 'registro,' e remettei-ã o antigo <'ti"tul0 á eapit',tüia' q ue o :h,v'ii':'t concedido; afírn 'de ser arohivarlo.
Art. 37cj, O vondedordeumnnvío é otrigâdo a 'da'i> ao comprador uma.nota.,poreHc.assJgnada de todos 'os'é1'edíltos'}Jr1viIcgiadcs a que Q,;:meuna-embarcação possa achar-se obrigada, ',a,:"'qfüál
deverá ser,incol':l){,rada.aoTog.istro do navio. 'A falta::da:deolara1~.ão·
de algum credito ;prlv·jlegi-ado induz presumpcão de-má :'fé da
par~e-do. vendedor. c~:mtl'a o 'qual o ?oUlprad~}{·:po~er(í. in;t~Iltar a
accao .cruuínal (lHO se.Ja:comp2tento, S1 for olJrl-gado-,ao"rpagairtinuto.de algum creditonãodeelarado. (Cod. Com.

"art.'476.)
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Al>t. 375. Vendendo-se algum navio em viagem, perteneem ao
comprador os fretes que vencer nesta vlagom ; 1'11[1,8, si .na da.tado
(~,)ntracto o navíotívei- chezado ao Iogar de seu destino, serão do
vendedor', salvo convenção em co.rtrarío. (Cod , com., art. 469.)
Art. 3iG., No caso de vende volnntai-i i , a propriedade da emh vrc.cção pas ,I), para o comprador com todos os -eus encargos, salvo
os dtroítos dos credores pridlegi:.vto.3 que nella tiverem hypotheoa

taoíta.

T<t6S

são:

1. Os salaríos devidos por serviços prestados ao navio, comprehendidos 08 de salvados e pilotagem.
Il, Todos os direitos de porto e impostos de navegação.
ELO; vencimentos de depositarias, e despezas necessarias feitas
n-a guarda do navio, comprehendído o aluguel dos armazens de deposito dos aprestos c apparelhos do 111eSmO navio.
IV. Tod:l,s as despesas do custeio do navio e suas pertenças, que
houverem sido feitas para a suv guarda e conservação depois da
ultima, viagem e durante a sua.c rtada no porto da. venda.
V.M soldadas do capitão, oríícíaes e gente da trípolação, vencidas na ultima víage n.
VI. O principal e 'Premio (1".-; letras de risco, tomadas 'P810 -oau.tão s .bro o casco c appn.relh is 0:1 sobre os fretes du-anto a ulttlna. viage:n, sendo o c.uteacto celebrado e assignado antes do navio
p;1rtü' do porto onde t:ti?SObl'igaçõe5 f.wem contrahtdas.
VIl~
principal c premio de letras de Fisco. tornadas sobre o
casco e apparelhos o u fl\-;tes, ftnt's de começar a ultima.. viagem no

°

port i da carza.

, .

VlII. As quantias emprestadas ao capitão ou devídus P-')!, elle,
contrahulas para o custeio e concerto do navio durante a ultima.
viagem com os respectivos premias de seguro, quando em virtude
de hes 'emprestímos o capitão houver evitado firmar letras de rísco. (Cod. CvID., art. 470.)
IX. Faltas na. entrega da car-ga, premios de seguro sobre o navio
ou fretes c avarias or.linu-ías, e tudo que respeitar' ti última viagem somente , (Co.l. Con., art . 470.)
Art, 377. São Igaatmente privilojladas, ainda que fOSS:3U1
contrahrdas anteriormente 11 ultima viagem:
i-, as dividas p.ovenícntes tio contracto da construecão do
navio e juros respectivos, por t .mpo do tros annoa, a contar do dia
em que a construcção üc.c- [lC~b:lda;
2°, as desieza.s do concerto do navio c seus apparelhos e jUl'OS
respectvos, por tomp» dos deus ultlmos annos, 1.1., contar do dia em
que o concerto terminou. (CJd. Com" art. 471.)
Art. 378. O,) créditos prc.ivcili::nte.-:: das dividas específícadas no
artigo precelente e nos 1l.:3~ 4, O, 7 C 8 do art. 376 Só serão considerndos
como prívtlegíaIos quando tiverem sido registrados na Capib..uia
do Porto em tampo utíl, e 18 SUi.1B ímportancías se acharem annotadas no registro da embarcação. A'J mesmas dividas, sendo contruhidas fõra, da Republiea, Só serão attendidas achando-se autheutíeadas com o « vísto » do respectivo consul, (Cod. com., art. 472·;)
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Ar!. 379. Os credores contemplados nos arts. 376 o 377 preferem
(fntre SI pela Ol'd0ll?-uos numeres em quo est-ão coljocados: as divldàs
contempladas debaixo do mesmo-numero o contrahidas no mesmo
porto rrecooorão entre si pela ordem em que 'ficam clq.S8itioàdàS~"8
entr~rao ~m concurso, sendo de ídeutíca natureza ; pcrémvsí dívídas ícentícas se fizerem por necessidade em outros portos, ou no
m~mo porto a, ~ue voltar o na VlO. as poster! TO:' prefet-lrão ás anterlores. (Cod. Com .. art. 473.)
Art 380. Em sef;."uimento dos creditas meneí.. .nados nos arts. 376
o 377 são também prlvilegiados o preço da compra. do navio não
pago c 08 juros respectivos por tempo de tros annos, a contar-da data
ao instrumento do contracto ; corntanto, porém, quo tacs credttca
constem de documentos escriptos, registrados na, Capitania do
Porto em tempo util, e a sua írnportancía se ache annota ~,l, no regis..
tro da embarcação. (Cod • com., art. 474.)
Art. 381. No caso de quebra ou insolvoncín do armado!' do natio, todos os creditas a cargo da cmsarcacão. quo -o acharem nas
precisas círcumstauclas dos arts. 376, 377 e 380, preferir'ão sobre o
preço do navio a outros credores da massa. (Cod . COiU.,· art',.475.)
Art. 382. Nas vendas judtcíaes extingue-se toda a rosponsabíIidade da embarcação para com todos e quaesquer credores, desde
a data do termo de arrematação, o fica subsistindo somente sobre o
preço ernquanto este se não levanta.
Todavia, si do registro constar que este ostá obrigado por algum credito privilegiado, o preço da arrematação será conservado
em deposito, em tanto quanto baste para solução dos cre.Iltos privilegiados constantes do registro ; e não podcra levantar-se entes
de expirar o prazo da prescripção dos creditas privilegiados, ou
mostrar que estão todos pagos, ainda mesmo que o exequénte sej~l,
credor privilegiado. salvo prestando fiança ídonea ; pena de nulIi..
dade do levantamento do deposito, competindo ao credor prejudicado aeção para haver de quem indevidamente nouvor recebido, e de
perdas e damnos solidariamente contra o juiz e escrivão' que tive..
rem passado e assígnado a ordem ou mandato. (Cod. oom.,
art. 477.)
Art. 383. Ainda que as embarcações sejam rsputadaa bens moveís, comtudo nas vendas judiciaes so guardarão as regras que as
leis prescrevem para as arrematações dos bens de raiz, devendo
as ditas vendas, alem da affíxaçâo dos edítaes nos Jogares publicas,
e particularmente nas praças do commercío, ser publicadas por
tres annuncios insertos. com Intervallo de oito dias, nos joruaes do
lagar que habitualmente publicarem annuncíos, e não os havendo,
nos do Jogar mns vizinho. Nas mesmas vendas, as custas [udíc.aes do processo da execução e arrematação preterem a t"-)dos' os
creditas privilegiados. (Cod, Com.• art. 478.)
_
Art. 384. Emquanto durar a responsabilídade da embarcação
por obrigações privilegiadas, pode estn ser embargada e deüda, a
requerimento de credores que apresentarem tltuloa Iegaes (art. 410,f
471 e 414 do Cod. com.), em qualquer ponto da República
onde se achar, estando sem carga, ou não tendo recebido a bordo
mais da quarta parte da que corresponder (~ sua lotação; o embar-
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ego; porérnvnão secaadmrsstver-achando-se a- embarea'Ção- cem'd(ls-

:p.achos·'n~cessa;rios ,para poder-serdeclãrada desimp'e~ida:l"qualq\ler"
Qlle::·seja. o 'estado' dá carga" salvo ·si' a - divida proceder- dé·fol'n~ci'"

nI,e1\tds tertos no mesmo porto" e pxra a mesma viagem.' (eM'..

oom-, arI;479;)
A'rt. 385; Nenhuma embarcação pôde ser' embargadaou detída:
por- divida 'não privilegiada, salvo no 'poi-to de sua matric:;tla',: -e:'
mesmo neste, unicamente nos casos em que. 08- devedores 'sã:Q'poÍ"

obrigados a' prestar- caução em- juizo. achando-se- pré:viamente intentada, as acções competentes; (cod. Com.', 3ir:t; 480.}'
Art. 383. Nenhum navio, pÓ,de:'ser'detidó ou embaegado, nem;
executado na' sua totalidade; por dlvldas parüicularesde<um com-:
parte; poderá, porém, ter lagar, a execuçao no-valor do' qtlh1,b%0::
-do devedor, sem 'prej uizo da livre navegação do-mesmo- navio,'
prestando os maí s compartes fíauça.idonea: (Cotl. C01\1;, arte 483'.)
, Art. 387; Os documentos-que devem ficar archivados 'nfl,'Ca.p'i~
.dir~ito

taniado Porto são os-seguintes : esorrptnrc de-venda ou transrníssão ,ou'de' penhor'; as declarações exigidas pelo presente' regulamentoe o termo de vistoria, arqueaçâocetc., e os dasoutras díví-

das privilegiadas.
Art, 388. Um navio brazileiro não poderá ser desígnado- P9r'
outro' nome que não seja aquelle pelo qual foi designado 'no .momento dosou registro e nenhuma'. mudança de nomc-poderã ser
feita sem prévio consentimento' da Capltania do: Porto de-registro
e mediante rcquenmento a Inspectoría de POl'tos'e~costa~,;, que; si
julgar o pedido 'razoavel, poderá' admíttil-o e ordenarentão que a

notificação della sejapublicada de modo e na rorma que jlllg"~
mais conveniente. (Cod. com., art. 461, § 6'.)
"
Art. 389; Quando a mudança de Domo do um' mvío f or p8rf}li-t~'
tida, esse nome será ímmedíatamente modifi-cado, no Hvro'dQ'
regísn-o, no titulo de re~jstro, na-prô,i e na pôpcdomcemc navio;
Art. 390; Si ficar suntcíentemente provado á Inspectorla de 'flor;

tos e costas que o nome de um· navio foi alterado sem' suaautori-.
zação, eUaordenará, que o novo nome seja substituído pelo-que o
navio antes tinha j esta correcção devera SOl' feitano livro de re.gistro, na certidão e no navio,' C'-O infractor sord.' passível-da multa

de I OO~ a 5005000,
ArL 391. "Quando um navio, depois de haver sido' l'Bgist·:t:atlb;
deixar de sel-cvninguem poderá regístral-oe nenhuma. capitania,
tendo scíencía do facto, o 'farl:Í, registrar SOl) OUÜ'O nome quenão
sej~: o prímttívo, <1, menos que não" haja prévia autorlzação 'da-Inspectoría de Portos e Costas'.
.

, Art'.' 392. Um numeroqualquer de púSS'HtS podera, se:' regisüradõcomo co-propríetaeío de um navio', de uma oumaíspartesde um navio, mas esses co-proprtetarlos serão consíderadoscomeconstituindo' uma só pessoa e não terão direito de dispor separadamente-de um, Interesse ou de uma parte de interesse no' , ui vio.
para.o quaiferam regtstrados, semconsentímento- dos' outros,
Uma' asoclação pode ser registrada como, 'proprief,apia sob o
seunome de associação, desde que esteja legalmente constituída- e
-que tenha aut-orização para nmccíonae na Republica'.
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CAPITULO V
DOS f'ROPRlETARIOS DOS NAVIOS

Art,. 393. Todos os cídadãos.brazüetros, com excepçãc dos. correteres e leiloeiros, podem adquírtr c possuir embarcações brasí..
Ieiras, masa sua. armação e expedíçâc.sõpodem gyrar sob o nome
o responsabtlídade de um propdeto.rIo ou comparte, al'.m~dpr ou
.caaxa, que tenha as qualidades requeridas; para, ser commerctante,
sendo, entretanto, díspensavel que .seja. comrnercíante matrâeulado.
{CocL com., arts. 59,68 o 424.)
. Art. 394. Todos os propnetarcos. e compartes são solídaría-

mente,responsaveís :

a) pelas dividas que o capitão contrahir par-a conçf}~'tQ:I\, ha;bilitar;e,aprovisionar o navio, sem qU3 esta respqnsa,hili4a:,de I!óss'à
S9:t' .i1l1dicla, allegando-se que. o capitão excedeu os liill. ites dás~s1;l,~s
faculdades ou ínstrucçõos, si oscredores provarem quea quantia
pedída rot emprcgada a beneficia di{ n a v i o ; '
b) pelosprejulzos que causar a terceiro por falta da dfligencía
que é obrigado a empregar para boa guarda, acondiclonamento.e
conservação dos effeítos recebídos a borco.
Esta, .l'esponsabilidade cessa, fazendo aquellos abandono . d?:
navio efretes vencidos o a veueen na respectiva viagem, não sende
permíttído o abandono ao proprietario ou comparte que for ao
mesmo tempo capitão do navío ;
o) . P.810S prejuizos e avartes.causadosa outras, ombaroaeões e
ao matúrialdo balísamonto dos 'portos pelo navío ;
.
d)' pelas ínfracções do presente régulamento. (Cod . com.,
.art , 494.)
CAPITULO VI
DA, TRIPOLAÇXO

Art. 39,;;>. Todo: navio nacional deverá tor a trIpçlação

<.';om~

posta de pessoal devidamente habtlitado.e matrIculado nas capi.ta.:-;

niasdos, portos, de accôrdo, com o presente regulumento, d.eN?udo
dous terços della, pelo menos, SBI' de brazjlelros.
Art. 396. Os propríetaríos e capitães de navios; deverão tr~"7
polar 0$, seus navios CO,ll1: O, pessoal quo;julgarem neeesaarío para,
o serviço dos mesmos e que for surfícíonte, para garantir, a segu-.
rança da navegação, de accôrdo com as capitanias dos portos.
A,rrt. 397., Todo navio registrado deverá ter o capit,ão. o-r
mestre. brasiletro.
Art. 398. b capitão de um navio dasclassesI, II e JJl da d.i"'sãQ,
A edas.elassea I e Il d~ divisão H,deverCI" ter ear-ta de. <<:saüi:t~p de
Iongo.curso ». e ter cornmandado, durante um.anno, navio ,dp,gN.n.j"litl
cabotagem...ou ter servido como,ímmedlato, durante dous annos, em;
navio de longo CUl'SO: em.viagem.
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§ L" O capitão do um navio das classes IV o V da divisão A
dOl--értt ter carta de 1<) piloto e ter commandad i, durante um
anno, navio de pequena cabotagem ou te!' sorvido como irnma,
dia to, durante dons annos, em navio de grande cabotagem em
viagem.
§ 2.' O capitão de um navio das classes VI, VII, X. XI, XU e
XIII da, divisão .i\. e das classes UI, IV, IX e XI da dívísão B dever('t
~er ú;1,rtn. do l° piloto e ter servido como ímmediato, durante dons
annos, e.n navio de pequena cabotagem.
§ 3.° O capitão de um navio das classes VIlI c IX da dlvlaão A
deverá ter carta de lo piloto ou de piloto fluviu.l, mas si o navío
lU1VDg<U' somente nas águas de um mesmo Estado, o capitão deverã
ter pelo menos, carta de mestre.
§ 4.' O mestre de um navio das classes V, VI, VII c VIII da
divísão B deverá ter carta de mestre devidamente habílttado..
conforme a classe do 'navio.
§ 5.° Os navios das classes I e II da divisão A deverão ter,
além do capitão, mais tres otriciaes, devendo o primeiro offícíal ou
immediato ter carta deI o piloto, pelo menos.
,
§ 6. 0 Os navios das classes IH, IV e V da divisão A deverão
ter, além do capitão, mais dons offlciaes, devendo o primeiro ofâcíal ou ímmedíato ter carta de 1° pil Jto.
§ 7,° Os navios das classes I e II da divisão B deverão ter.
~Jêm do capitão, mais um offlclal com carh de lo ou 20 piloto.
§. 8.'.lOs navios das classes VI e VII da divisão A deverã r ter,
além do capitão, mais um ofüoíal com carta de 2° piloto, pelo
menos.
§ 9.' Os navios das classes VIll e IX da divisão A deverão ter,
além do capitão, mais um ou dons praticas, ou pilotos fluviaes,
conforme a duração e as círeumstancías da.navegação ,
§ 10. Os navios das classes XI e XI! da divisão A deverãotee
o numero do officiaes, além do capitão, quo for necessario de
aocôrdc com o destino e a navegação uue tiverem de fazer.
§ 11. Os navios das classes V, VI, VII e VIII da divisão B de,

verão ter um contra-mestre devidamente habllitado, conforme a

classe do navio.
§ 12. Os navios das classes X e XI da dtvísão B deverão ter
um contra-mestre devidamente habilitado.
Al't. 399. O pi-ímelro machínísta ou chefe de maehínas de UI11'
navio das classes I, Il, III, IV, V, VI, VII e ViII da divisão A deverá ter carta de machínísta e ter servido como chefe de machínas
de um navio de classe inferior, durante um anuo, ou como segundo
machinista, durante dous annos, em navio de igual classe. pélo:
menos,
§ 1.0 O primeiro machinista ou chefe de um navio das classes
IX, X. XI e XII da divisão A deverá ter servido, durante um anno,
cornosegundo em navio de qualquer classe.
§ 2.° Os navios das classes II n, IV da divisão A deverão ter;
além do chefe de machínas, mais dous ajudantes de maclílnísta e
um praticante, si a força da machioa for superior a 200 cavallos
nomlnaes, e maís dous ajudantes, si for ínferíor em força...
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§ 3.° Os navios das classes Ill e V d:.~ divlÚto A deverão

além do chefe de machíuas, mais dous

a.iuJant'~.s,

ter.

pelo menos,
_ § 4.° Os uavios das classes VI e VII 'da divlsão A deverão ter,
além do chefe dcmachinas, mais dous ajuda.ntes ; ma-r ~j navezarern somente entre dons portos e sí a duração da v iagem não'
f~)l' superior a 24 1101';).8, poderão te!' somente mais um, com C<trta
de ajudnnte de machíuísta.
§ 5.° Os navios da classe VrI da (li-visão A deverão ter, alémdo chefe de machínas. maí.s doua ajudantes e um praticante, s1 a

força da. mach.na tor superior a, 150 civallos nomínaos c no caso
contrar!o mais dous ; 11111,:::, si na vogar somente e.rtro d(JU3 portos
c sí a duração da viagem não for superior 11 24 horas, esso nu...·
mero poderá 831' reduzido a um e dous, respectlvamcnte.
§ 6.° Os navios da classe IX da dívísão A deverão ter, além
do chefe de macbinas. mais dous ajudantes e um praticaute, si a.
f'orça da sua maohína fuI' superior à30ú cavaüos nornlnacs, e mais
dous, sl .a sua fOl'Çft foi.' menor j mas, :d navegar somente entre:
dous portos e si a duração da vi.sgem não fuI' superior a 24 horas,'
esse numero poderá ser reduzido a um e a dous, respectivamente.
§ 7,° Os navios das classes X. XI, :XII c XUI da divisão A
deverão ter o numero de ajudantes que fuI' julgado necessarlo, de~tccôrdo com a navegação que tiverem ~~e fazer,
Art. 400. Os mvlos das classes I, u.nr, IV, V, VI, VII, Viii ,.IX
da dívísão A deverão ter. pelo menos.um homem de fogo para cada
fornalha e por quarto, quando as caldeiras forem singelas, e um
para cada seis for-nalhas c POI' quarto, quando e1111,8 forem duplas"
de modo a ficarem divididas em tres quartos, com tanto qllO o con
sumo de carvão por hora c por fognbta não exceda _de 35.0 kilos
o, no caso contrario, deverão elles .SOl' auxiliados -.. pelos. carvoei..
1'OS crua forem julgados pelo propríot-mo nccessaríos para o serviço ..
Parag rapho unlco • Nos navios das classes VI, VU VIII o {X da,
divisão A poderão ficar a dous quartos, quando o navio navegar
somente entre dons portos e a duração da viagem não exceder de
24 horns.
Art . 401. Os carvocíros não são obrígatortos quando' o eonsumo de carvão por hora e por foguista não for superior a 350
kílos.
Art. 40:2. Os.navios das classes I e II da divisão A deverão
ter".pe\o menos, seis marinheiros, inclusive o contra-mestre (chefe.
.dos martnheíros), e quatro moços.
§ )., Os navios da classe li! da dívísão A deverão ter, pelo
menos, cinco marinheiros, inclusive o contra-mestre, e dous moços.
§ 2.' Os navios da classe IV da divisão A deverão ter, pelo
menos, cinco marinheiros, inclusivo o contra-mestre, e quatro,
j

moços.

§'3.' Os navios das classes V, VI, VII, vm e IX deverão ter"
pelo menos, quatro marinheiros, inclusive o contra-mostre, e dous

moçcs.
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§A.o Os. domais navíos da .dívísão A deverão ter o numero
de m~dnheiros que, f01':,ne00ssario para.o serviço do navio, de
aecôrdo com;o,serviço a que se desíínarem.
§ 5.0 Os navios de todas.as classes da divísão B deverão ter- o
numerode marinheiros que for neeessarto, de accôrdo com, o servíço a que se destinarem c,coma sua, armação.
Art. 403. Cada navio deverá ter umeozínheíro c os quo t:ran.~..
portai-em mais de 10 passagetros.onais um, pelo menos.
e

CAPITULO VI[
AJUSTE DE SOLDADA DA, GENTE DA EQUIPAGEM, SEUS DiREITOS E
OBRIGAÇÕES

Art. 404. O capitão é obrigado, a dar

Ú$

pessoas da equipagem

uma, nota, p,Gr eüe assignada, em que se declare a naturezado

ajus,'te, preço da soldada e a lançar na, mesma nota as; qUB,llthts
torem pagando por eonta.. (Cod., oom.. ar-t. 543.)
A;rt. 405. i\..S condições do ajusto entre o capitão e a, g,ente da
equipagem, na falta de outro trtu!n do eontracto, provam-se pelo nol,
da equipagem, subentendendo-se sempre oomprehendído no ajl~sM?i.,
o sustento daequípagem , Não, constando pelo rol. de equipagem'
nem por outl'oescripto do contracto o tempo determinado do.
ajuste, entende-se sempre que foi por viagem redonda ou deída
e volta ao logai' eru que se eífectuóu o rol da equipagem. (ood,
com., art. 543.)
.
§ 1.0 0.:1 ajustes entre o capitão. c a gente da equipagem .provam-se ainda pelo livro ele »acelta e despeza on por escrlptura
publica ou partlcular., (Cod..com., arts. 467, 503 e 544.)
§ 2.° O ajuste por mez apenas significa que a saldado. será pa,gf1
mensalmente emquanto.durar avíagem. não 3011(10, portanto, permJtt~do ao marluhelroou qualquerIndividuo da equipagem deixar
oserviço findo. o mez vencido, eassím, emquanto durar a viagE}l'\l
o individuo ajustado é obrigado a prestar os seus serviços.
AJ,'t. 400. Achando-se o livro de, receita e despesa do navio
conforme o rol da, equipagem e escrípjm-ado. com regularídade,
fará inteira fé para solução de qualquer duvida que possa sU~Gi;~
tal'..se sobre as condições do contracto das soldadas; quanto, porém,
ãsquanttas entregues-por conta, prevalecerão.. em-caso de duvida,
os' assentos lançados- nas notas de que trata o art. 404. (Cod.,CcU:u:.,
art. 544.)
Art, 407. As viagens sã-o consideeadas terminadas depois da
descarga no IW1'tQ .ínlcíaldo nol da'.equtpagcm,
.. Ar,t. 408·. São" causas de força, maior Para, rompimento de

·ques~,

'V-lag.eIll: .

a) declaração de guerra ou íntordícto de commei-cío entro Q
porto; de sahida.e o POi'tO, do destino da viagern.;
. b)"declaração de bloqueio. do porto.oupeste doc,li1l'ada' nolle
existente (Cod , com., art. 548);
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c) prohibícão- de admíssão, n.i mesmo porto, dos generos earregados na embarcação;
4) detenção ou embargo' da- embarcação (ao- caso de se não
admítür fiança ou não ser POSSiVBl dal-a) que exceda ao tempo.de
noventa dias;
e)'·.jnnavogabilidade' da embarcaçã');acontecid~, por siuistr:crj
devendo a prova do sinistro que a produziu fazer-se no lagar' onde
acontecer' ou no mais vizinho.
M't, 409.. Agente.da equipagem pode ser justa:
a).pol':viagem;
b) para diversas vtageus :
c) por. viagem 'redonda ou -de fdae volta, ao porto da.. sahida ;
d) .por .umaprazo determlnado.:
c) por.partes.ou quinhões no' frete.
Art. 410. Quando contractados, por viagem redonda ou para
diversas viagens ou por tempo' deterrnínndo, as soldadas 'podemse-r
ajustadas ao mez..
Art,. 411. A gente da .equípagem tem direito:
l°, ao abono da soldada de um 'mcz, alem.da. que tiver veucido, si depois de matriculada se romper a viagem no P0UtO
íníeial do rol de equipagem, por facto do dono', capitão ou atretador, si for, ajustada, ao mez, oá metade da soldada ajustada, si
for por viagem. Quando, porém, o rompimento da .vtagam ttver
Iogar depois de salúdu do porto inicial 'do rol da equipagem; os
indivíduos justos ao mez teem direito a receber- nãosõ pelo tempo
vencido, mas tumbem pelo- que seria necessartopara r.Jgressa-re~
ao, porto da sabida ou para chegarem ao de destino, fazendo-se a:
conta por aqueile que se achar mais próximo, pagando-se.aos cem"
tractados por víagem redonda, como' si.. a viagem se. achasse; terminada. Tanto oa.índí viduos da equipagem justos porvla:gem'~
corno ,os' justos' ao' moz, tee:n direito a que-se. lhes PJ..gué':,·a;
despeza de passagem do-porto de- despedidapara:aquelleondel,ol:t
para onde se ajustaram, que for malsvproxlmo, essa, obrigDJçâtD'
cessando sempre que o', índtvíduosda equipagem possam encontrar soldada no porto de despedida. Si o rompimento da viagem:
se der por causa de força mníor e si a embarcação se achar no
porto .de ajuste, a equípagern só tcmdiceíto ãs soldadas vencidas
(Cod , com. art , 547);
2°.,8. ser: paga pelo tempo vencido desde (1, .sahída do. P.OrtO até'
o dia em que for despedida, si for contratada ao meze si rompimente da viagem por causa de força maior acontecer achando-se
a' embarcação em algum porto de arribada (Cod, com., art. 549) ;
36 , a metade de sua'}, soldadas; no caso de detenção ou embargo.
durante o ímpedímento. não excedendo este de noventa días.. si,
oS'.individuos, dá equipagem foram-justos ao mez , sendo, porém)'
aquelles que foremjustospor viagem, redonda ·obrigi:tdos a CUl)1'" ,
prír seus contractos ateoüm da viagem (Cod. com·.,: art., 55D.);
4°" areceber as soldadas porínteíro, si for justa' ao, mez, e:,s1o dono, da embarcnçâo vier a 'receber índenmização pelo embargo.
ó

c
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OH uetoJ?vão, recebendo osjus~os por viagem redonda na devid.a.
proporçao (Cod • Com., art. 500);
5°, a fazer novo ajuste quando o proprielarlo, antes de cerne;

""Ç~da

a víagom, der li ernbarcacão destino díüerente

.úaql~eUe

que

tiver sido declarado, no contracto u11 a TC00l;el' o vencido cu it
reter o que tiver recebido udcnntado , si não qutzer ajJlstal'~so
de nO\'O (Ocd. com., art. 551);
.

6°, a ajustar-se de novo ou a r0tirar-se, ::;i, não havendo no
contracto eetípuíacão em contrario, depois da cl.egada da, emL<.:t.r~

çação :'\0 "podo de seu destino e u.ttmada a descarga, o caoí tão
em legar de fazOl' o seu retorno, fretar a sua e.nbarcação ~í-iai'a ií':,
"outro destino (COt!. Com" art. 552) ;
7°, a 1'ooolx·1' un~lgmento de soldada na proporção da 1)1'0'"
longação da víagcm, além do aiustado por viagem, quando lal'a
!lu. República o capitão acha!.' bem navegar para outro porto
livre encHe carrozai- ou descarregar, caso este em quo a cquí-

pagem não poderá despedir-se (Cod, Com., art. 552);
8'\ á parte das tuderunízações que so concederem ao navio.
quando o rompimento, r01al\1:195.0 ou prolongaçã» da 'viagem

provier de factos dos carregadores, quando fOl' justa a pat-tes ou
quinb...ão no frete, não tendo direito a Indemulaaçãc alguma quando
.
tbl' <:9,1.183..0.0 por força maior (Cod. com., fu't. 553) ;
go, ás indernuízações proporcíonaos respectivas, quando o rornpimenta, retardação ou prolongação da viagem provier de facto
do c(),pitão e si 11 gente da equipagem for justo. por partes ou
quinhão (Cod. oom., art. 563) ;
Iü. ao pagamento por inteiro, quando a viagem for. muuada
para porto mais vizinho ou abreviada por outra qualquer causa e
si a gente UI), equipagem fOI' ajustada, poí- víagem (Cod. com.,
~.~~;

.

11, a haver ~\, soldada contractada por inteiro si, ajustada ))01'viagem redonda, quando depois de matrículnda, Ior despedida som
justa causa, e, si ajustada ao moa. far-se~ha a conta pelo tempo,
médio do tempo que costumar ga,'':ltar se nas viagens para o por-to
de aju,tc (Cod , Com., art. 554);
12, a despedir-se antes de começada a. viagem, nos casos &0...·
guintes:
a) quando o capitão mudar de destino ajustado ;
b ) si depois do ajusto

11

Republiea for envolvida em gn81'1'11.

maritíma ou houver noticias certas de peste no log;~r do destino ;
o) si assoldadada para ir em comboio, este não tiver lagar;
cl) morrendo o capitão ou sendo despedido;
13, fi, demandai- a. rescisão do contracto, acuando-se o navio
em born porto, qu..ando forem maltratados ou quando o capitão
houver faltado com o devido sustonto : fóra desses casos, nenhum
individuo da equípagem poderá íutoutur Iitlglo contra o navio ou.
Qapitão antes de tei-mínada a viagem (Cod . com., art. 557) ;
14, as soldadas vencidas na viagem do sínístro, si a cmbar
cação for desprezada ou naufragar, não tendo o dono direito aro...
clamar as que tiver pago adeantadas [Cod , com., art. 558);
w

•
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15, a ser paga de suas soldadas por tnteíro, si a embarcação
apris,ionada se recuperar, achando-se ainda a equipagem a bordo
(God. conr., art. 559) ;
.
16, a' ser paga das soldadas vencidas na ultima viagem, com
prefereneia a outra qualquer divida anterior, até onde chegar o
valor da parte do navio que se puder salvar, c, não chegando-esta,
ou nenhuma parte se tendo salvado, pelos fretes ou carga .salva,
qU3J1do salvar-se do naufragio alguma parte do navio ou' da earga,
sendo paga somente pelo frete dos sal vades e em devida proporção
do ratei» com o capitão, si estiver justa â parto.
. Entende-se,« ultima viagem» o tempo decorrido desde que a
emharcação principiou a receber o lastro ou a carga que estiver
a: bordo na oecasião do aprezamento ou naufrágio (Cod, oom.,
art. 559) ;
17, a vencer a soldada ajustada quando adoecer e.11 viagem e
em serviço do navio, por conta do qual será o curativo j si, porém,
a doença for adquirida fóra do serviço do navio.rcessarã o vencrmente da soldada, emquanto elía durar, e a despesa de curativos
será por conta das soldadas vencidas e, si estas não ohegarom, por
sem!' bens ou pc'a soldada que possa vil' a vencer (Ccl . nom.,
art. 5:,0) ;
18, ás dCS1)CZaS do seu enterro, quando íallecer durante a
viagem. tendo os hevdetros direito â soldada dúvida até o . dia tio
fallo0i.mcnto, si estiver justa. ao mez j até o porto de d~ Hino, si a,
morte acontecer em caminho para elle, sondo o ajuste ;:~ol' v5)}<.;cm,
e á d i ída e volta, acontecendo em tornavtagom, si o :.~ju.:.;t') Ior
por viagem redonda (Cod. com., art. 501) j
19, a ser con.s ldcmda como viva para tOd0S os veneb.ic.itos p.. _,
ql1aesquer interesses que possam vu- aos de su i classe, (r,t,) .IJ.!U &IUcsma o:l.lbal'Ju,ção chegue ao porto de sou destino, qualjucr que
-teoha sldo o ajuste, -qnandc for mort i em defesa da embarcação ou
quando for aprisíonada em neto de defesa da. embarcaçào (Cod,
COm •. art , 5 ·2);

20, a cstgn- o seu pagamc.ito dentro do tec3 dí ts J:o)ois de
ultimada a dcscarg.r, com juros da. lei do mora, acabada. a viagem;
quan.lo 115.0 ful' justa <10 mcz (Cod, CJl11., art , 533)3
21, a exigir as soldadas venci.Ia: dentro de ncs dtas depois do
t;~l'minad:.t u. via rom, quando aja .tar-se para dívorsas víagons
(CI}{L CJln .. art. 5(3) j
22, a hypoth.ica taciia do navio e freto::; paru se.em P:l, o OS das
soldadas vencidas na ultima. viagem, com prcfcrencta a outras
dividas menos pr-ivilcgindas (Cod. com., art. 5(4).
Art. 412. A gente da equipagem tem os deveres scgui!li:'I~s:
l", cumprir <li; leis da Repu'illca e o presente regulamento;
2°, obedecer sem contradíccâc ao capitão o demais orücíaos nas
suas resocctrvus qurlidades e abster-se de belgas, sob pena de
potl-r ser; dC$:ledidú ou fufl'rer as P01W,S correccíouaes osta,1)elecüht$
úesterosutaruento (Cod , com.; aits. 4Di, 408 c 49))

30, fr para bordo prornpto para segnu- viagem
t:1.d)

j

j
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4°,· não sahir- do .uavio•. .nem. passarva .noite. fóra I sem licença.

uoeepuêo, sob.pena de,pendimento· de' um·mez, de soldada ;

5°, ~ã_o retirar os se~ls eifc.itos de bordo sem ser~1U re-vistados
pelo eapítãooupelo seu irnmedíato sob íPenD..de{l81;,dlmento de um

mez de suo, 'soldada ;
6°, não can-ogar sua-embarcação, ainda; mesmo a 'l)Í'e:textoide
sorna seu .cama:rote'ou 'nos's~u~, agasalhados,:~mercadorias de 'sua

sonta par-ticular, 'Sem conseettmcnto 'por 'escrípto do.dona do llU,vio
ou-dos affl'étadóres, 'sob 1'Ma! de pagarnento-do frê!IJ"d'Oll!'Mo; '-hl'as
si fOI' mercadoria, -prohtbtda., üC11r{t 'suJeita' á' iPCI1i1 'im'PbSta',;pal'~

estocuso ;
7°, auxüíar o -'ca,p.itão'elll caso-.clo·at~,qu·e· donavíoou :ddsastre
sobrevindo 'á embarcação OH i1 cal'ga,"so,;a:qtml'('ol' a nrttureZB; do-

sinistro, sob pena ele perdimento das soldadas vencidas;
8°, nnd1ra viagem, f't1nu()al' o dcsapparelhar o navio, coniluz.ll-c a surgidouro. seguro, e (1;1Uarl'ar..o, sempre "quo' o 0ttpitão o
exigh-, sob penade perdimento das soldadas vencidas ;
9°, não abandonara .víagem antes de ccmoçada, dopais que
estiver matriculado, nem se ausentar antes 'do acabada, 'sob pena
do podei' SGl' c »npellido com prisão ao cumprimento do contra.cto
a re1)01' o quo se lhes 'houver pago adiantado e a eervlr-nm me~

sem. r-eceber soldadas;
10, prestar os .depoimentos neccssarlos para l'atiflcaçãodos
processos testemuohavois e protestos formados a bordo, recebendo
pelos dias de demora uma índemnízação proporcional ás Eoldadas
que venciam e. faH;n,nuo n. este dever, não terá aceão para dernan.
daI' as soldadas vencidas;
11, não seduzir tripolante a abandonat- o seu navio, nem
impedir que embarque com <1meaç~s ou pai' força; sob pena do
pa.gamento de uma multa do 1000 a 200$, sendo aggravante, si
àm'bos per-tenccrom ã equipagem de um mesmo navio :
12,:prcstar, tão depressa quanto p-a.ível, depois de se achar
e111 terra JL autoridade .do posto 'mais 'proximo,~e, si fOi' .P1'2·ciso, por
íntermedto do respectivo consul, as íuformaoões sL'gulOtessobre o

navio sossobradc ou abandonado, nome do navio abandonado:

b

'seu

:s-ignaJ distlnctívo ; o no.ue de seu porto de registro ; do de precedencía e do de destino; uma dcscrlpção succtnta do proprío navlo

e seu apparelho, o ponto em que foi abandonado o, Com tanta precisão quanto possível. o tempo o as corr-entes encontradas antes do
abnndono o, no caso 'dohavol' o casco ficado abandonado, qual a
dírocção pr-ovável em 'que deveráter sido arl'u,stadoe si se pre..
tendeu ou Uno' dar quacsquer passos 110 seutído de sal 1"<11-0 (Convcnção de Washiugton) ;
13. antes de abandonar o navio e sempre que for possível, içar
qualquer stgnal significativo ou uma csphera ou qualquer objecto
semelhante onde possa melhor ser visto, mas onde tambem não
possa se confundir com algum slgual regulamentar e, outrosím,
lal'garpor mão as escotas e adríças de todas as velas q ue não ostíverem rerradas (Convenção de Washtngton).
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OAI>truLO'VIII
DOS êAPjTÃES OU" lIiÉ~TàES

Art. 413.: pa,1'v, ser capitão ou mestre, de-embaccacão'braztrequer-se ser cidadão,'brazilciro, .domiciliado no' terl'itorio :da
Republíea, oomveapacídnde :para podervcontractar validamente e

~l~ira,

estar matrículado na Capitania do Porto . (Oad. Com., art. 496;)
Ar-k'414'."Oca:pitão' ou mestre é o-cómmandante 'da émbarioa~o ;todtt trípolação Ihe éstá:::sujêit.ad é-'õbHga;dn>a obedérfoP'e'a

.eum t)rir as .suas ordena em tudo- quanto: fOI>- 'reiativo' ao "iie'py~ç(r 1,10
I

n~vi?

E' elle responsavel pela efflcacia e segurança da na,vegaQão.
(peia'-disciplina interna pelo conforto .e . sátisfaQào 'dos -'l)(1SBageiros,

'pelorecebimento e entrega dasmalas do-correio, vaíóros, bagagens
dos passageiros, das cargas e por ,tudcl' 'quanto a) éllas ' disi'5ér ',res~

'peito. (OM. Com ,; art. 497.)

AI't. 415. O capitão ou mestre tem o direito de:
l°, escolher e ajustar a gente da tripolação e despedíl-avuos
casos em quo a despedida possa ter legar. obrando de concerto com
.odonoou armador nos logares ando estes se acharem, e não póde
ser obrigado a receber m, trlpotação individuo algum contra sua
vontade ;
'2°, impor penas díscíplinares aos Iudivlduos da trípolacãc que
perturbarem a ordem do navio, commetterem falta de disciplina
ou deixarem de fazer o servíço que lhe; competir j e até mesmo
proeederã-prtsão pcr motivo' de insubordinação, ou qualquer 'outro
crírne commettido a bordo, .alnda -mesmo que o delínquente seja
passageiro; formandrr os 11000S8111'108 processosvos quaos é, obrigado
a entregar 'com os presos as autoridades competentes no prírnetro
porto da República ando entra>' (Cod, Com., arts. 498 e 499) ;

3°, contrahir dividas, tomar dinheiro a risco sobro o casco e

líertences do na'via o remanescente dos fretes, depois de pagas -as

sbldadns e a-t6mesmo na falta absoluta de outro recurso, vender
-mercadorías da,carga para o reparo-ou provisão da, embarcação,
declarando nos titulas das obrfgações que assigna r a cansa de -que
estas provenham, quando em 'falta do run.íos 'durante a. "viagem,
não se achando presente algum dos propríetarios da. embarcação,
'seus mcndatarros ou constgnatartos e; na. faJta delles, algum interessado na carga ou mesmo quando, achando-se ellos presentes,' não

providenciarem, não podendo, porém, nos portos onderesidirom os

donos, seus maudataríos ou ocnalgnntat'Ios, t'ar.er despesa alguma.
'extraordtna-ía com a embaroação sem consontímento destes. :Estes
-aetos sõdeverão ser praticados depolside prévlavdeltberação-ttomauadeaecôrdc comosofüetaes da embarcação e de SeI' lavrado
rid,~diario· de navegacão o tormo da 'necessidade .da .medida . tomada
(C{)d.'C'OIll., arts. 514, 515,'5i6 e 517);
,('4";·

ser 'indcmnÍzacló,'pelos:dono.-;;tle 'iodv,s asdespczas-necessartas

iqi.H3,!fi:zer em,' utilidade da '!éffi'barcação com 'fundos .prop1'1os

~ou

alheios, comtanto que não tenha excedido as .suas ínstrucçõesnem
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<1S faculdades que por-natureza são inherentcs li qualidade ele ca'pitão (Cod. oom., art. 520);
5°, ajustar fretamentos, segundo as instrucções que tiver reeebldo, não se aehando presentes os proprtetarlos, seus mandatarlos e
consígnatartos (Cod, Com., art. 513) ;
6°, recusar fazer viagem, sobrevindo peste. guerra, bloqueio
'Ou impedimento legitimo da embarcação S0111 limitação de tempo
quando a embarcação estiver fretada papa 1301'00 dotermínado

(Cod, Com ,; art. 533);

7°, ser indemnízndo de sua soldada e ser posto, á custa do proprietario ou do fretador, no logar onde começai- a viagem si sem
juet(l, causa for despedido antes de finda a mesma (Cod, Com.,
art. 532) ;

81), deliberar com voto de qualidade em tudo quanto tnteressar O
navio e a carga, e mesmo deliberar contra o vencido sob sua,
.responsabílídade (Cod, com., art. 500) ;
9°, fazer alijar carga quando por motivo de força maior e no
interesse geral ou quando se trataI' de volumes contendo materias
explosivas o pei-igos is, embarcadas em contravenção á lei e (.1/) pre-sente regnjamcn to ;
10, promover a venda do navio, provada a sua luavegabílídade
mediante prévio cousentimento de seu dono, sempre que isso for
])0"ivol (Cod. oom., art. 531) ;
11, receheras soldadas pz-Imngeus o ajustadas, mesmo 80
.hOllVCL' contestuções, 110 qu il C~l,$O 1}rei:;til,l'á nr~nr;a de as 1'01)01" si
Iiou ver lagar;
12, exigir dca demos ou cousíguatartos, no aeto da entrega, da
'Úc'\.l'ga, qne depo:::item ou aüuucem a ímportaucta do frete, avat-las
grossas o d-spezae a seu cargo 0, ela fnJta de PI'Oil1Vt'J pagamento,
.deposito ou fiança, podendo requerer embu-go pelo:'! fretes, avarias
c dospezas sobre as mercsdonas de carga emquantc OSLíl-S se acharem em poder dos douo i ou conslgnatarios on cstívorem 11.)1'<), das
esr,aç.ões publicas ou dentro deltas; c mesmo requerer a SUD. venda.
tmmedtata, si fc.em de facil deterioração ou de guarda arr'lscada
0'1 despendtc..,a, A aCçD..0 de ernburgo pros ircv» passados 30 dias, a,
contar d~), data, da descarga (Cod . Com" 'l,l't. 52i) j

13, otüciar nos casamentos

(l,

bordo in articulo mOJ':is ;

14, escrever e approvur os testamentos mm-írimos ;
15, reconhecer nssignuturas escriptas n, bordo UU1'Q,nte <'1'viagem.
Ai't. 416. O capitão 0:1 mesa-e tem o dever de:
P, cumprir e ['aZ01' cumpm- por todos os seus subordinados as
lets da Rcpublíca co presente rcgul.unento (CozI. com., art . 530) j
2'\ manter a disciplina. interna de seu navio, tendo sempre em
mente quo, embora cadú. offlciul j), bordo teo\!a dCYOl'eS especificaucs c (~'gum tanto tndop rudcntes entre elles, é o capitão a uníco
responsvvel pela inte i. a tlirccção de sou navio e peta conveniente o
bo.r execução do seus devere, por parte dos oüícíaes de todas as
-eln.SSO-3 sob suas ordens (Cod, com., art. 530) j
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3°, tomar todas as precauções para maior segurança de seu
navio, quer no mar quer no porto j
4°, cumprir o fJ,zer curnprle os regulamentos papa evitar abnlroamento o os desbalisamentos j
5°, ter escrtpturação regular de tudo quanto diz respeito á
adminístração do navio e á sua navegação, tendo para esse fim
quatro livros dtstinctos encadernados e rubricados pela. Capitania,
do Porto, a saber: l°, livro d2. carga em quo se assentarão díar-íamente as entrcl..das e sihídas das cargas, com declaração especíâcada
das marcas e números dos volumes, nomes dos carregadores e eónsignatarios, portos da carglt e descarga, fretes ajustados e quaesquer outras ctrcnmetanclas occurrentes, que possam scrvirP0ra
futuros esclarecimentos, os nomes dos passageíros, com declaI'dJção
do logar do.seu destino, o a relação de sua. bagagem; 2°, livros' de
receita 'e despeza, em que se Iançarã, debaixo de competentes títulos: em fórma rle contas correntes, tudo quanto receber odes.llender respectivamente a embarcação, abrindo-se assento a cada
um dos Indtvídnos da tripulação com a decli.traç~o de seus vencimentos e de qualquer onus [l., que se achem Obl'lg,Mlos, o a carga do
que receberem 1)01' conta de suas soldadas j 30, díar!o de navegação,
em que se assentarão dtarramonto, emqunnto o navio se achar em
algum porta, os trabalhos que tiverem IO,~'ar a bordo e os concertos
'ou reparos do na vío e em que se assentarã também toda a dei-reta
da. viagem, notando-se diariamente as obsorvaçõcs que os capitães
e pilotos são obrígados a fazer, todas as occurrencías interessantes
á navegação, acontecimentos extraordtnartos qu z possam t er.Iogar'
a bordo, c9Il1 especial idade os temporaes, e 0S (~<:tmno~ ou avarias
que o navio ou a carga possam soürer, as delIberaçoe~ quessjomatem por aecôrdo dos offlciaes (la embarcação e os coriipesentes
protestos. (COd. oom., arts. 50I , 502, 503 e 504.) . . ...
Além destes tres livros, os navios a vapor deverão ter <.m,~'is
o diario'de machínas, em que o machínísta de quarto consignará.
todas. as occurrenctas que se derem na rnachína durante as horas
'de serviço, quer em. viagem quer no POl'tO • Iivro esse que devera
ser encadernado e rubricado pela Ca,pitania do Porto;
ô«, não seduzir nem desencaminhar marínhetro matrloulado
em outra embarcação, sob pena do multa de 100$ por cada, judí.vlduo que desencaminhai' G de ser obrigado a entregar o mar.nheíro seduzido que existir ~t bordo de seu navio, além de ser responsabilizado pelas estadias de demora, si a embarcação 1)01' esta
falta deixar de fazer-ele (, vela (Cad. Com., art. 500) ;
: 7~1 não receber a bordo tripulante sem estar devidamente matríeulado e .com a .llot~l, de desembarque do '. ultimo navio devídámente authenücadavpela capitania, sob pena de 100$ de multa;
8°, fazer inventariar, na vespera da partida .do.porto d(3 carga,
empresença do piloto e contra-mestre, as amarFas, ancor.as, vela.m.~' e mastreação, C0111 declaração do estado .em que ,se ac-h?-I'e,-IU,
mventarío este que deverá ser aaslguado pelo capitão, ,pUoto· e
contra-mestre, e tazer annotar no díario de navega'ção, com 3:8 mesmas asslgnaturas, todas as alterações que durantea viagem soifr,ép
qualquer dos referidos artigos (Cod. com., art. 506); .
l
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go, petma,noüol' ,.I, bordo, desde o momento em que começa a,
viagem de mar ate a chegau..1. do navio a surgidouro seguro e bom

porto.

C'.tomar- 08

pilotas c pratíoos uecessartos em todos os legares

em que O.') rcgularncntos, o uso e fl,prudencía o exigirem, sob
pena de responder poi- pei-das {J damnos que da sua falta resulta,
rem (Cotl. Com" art. ?S07) ;
10. não abundouar a ombarcncõo, por maior perigo que essa
offereça, fóra do caso de naufragio e íncandío : c quando julgar-se
índtspensuvet o abandono, empregar a maior díügencía possiycl
para salvar todos os cífeltos do navio e cargas e com preícrencia
os papeis e livros <la. embarcação, dínheíros e mercadorias dB
maior valor, deven.k., em todo o caso, SOl' o ultimo a sahír do navio
(Cod, Com., art. 508) ;
11, não alterar a derrota que era obrigado a seguir e não
praticar acto algum extraordinarío de que possa provir damno
ao navio ou â carga, sem ter precedido deliberação tomada em
junta composta de todos os offícíaes da embarcação e na presença
dos interessados elo navio ou na carga, si algum se achar a bordo
(Cod. com., art. 500);
12, não entrar em porto extranho ao de seu destino smao
quando alii for levado por fOl'q[l, maior, c, neste caso, sahir
no prímeíro tempo opportuno que offerecer, sob pena -do reM
sponder pelas perdas e damnos que da demora resultar ao ndvio e á
carga (Cod, Com.; art. 510);
13, ter o maior cuidado em que cada individuo a bordo conheça o seu legar e o seu dever em caso de incendto ou emcrgoncía
imprevista de salvação, fazendo exorcicios, sempre que for possível:
14, dar prudente resguardo ~t todas as pontas de terras, ílhas,
bancos e recifes c em geral (t costa o zt approxtmação destas;
fa,zer frequentes marcação,') de pontos. ou marcas bom deâuldaa que possam SOl' hem visívoís e convenientes para deter':'
mínação da posição do navio, que devera ser feit:l. C0111 cuidado,
de modo a não podei' haver o menor engano j fazer uso. de
prumo repetidamente, tendo sempre om vista qU(3 o seu uso não deve
ser reservado somente para as occasíões em que houver duvida
sobre a posição do navio, mas sim para verificar 11 posição supposta, mesmo quando haja razão para auppor quo ella esteja bem
determinada ;
15, ter o maior cuidado para assegurar a boa ordem e a serventia das embarcações do navio, que não deverão pormauecer
muito tempo nos. turcos, mas que deverão ie â agua sempre:
Que urna opportunídade se oücreoer (Convenção de vVashington)j
16, apresentar-se 110 ccusul braztleiro, nas prímeíms 24 ho~
ras uteís, quando entrar em porto estrangeiro, e .<1 deposítal' em suas mãos a, guia ou manifesto da Alfandega, indo de
algum porto do Brazíl, e o rol do equipagem, e declarar. e fazer
annotar nelle, pelo mesmo consul, no aeto de apresentacãoçtoda e
qualquer alteração. que tenha occorrído sobre o mar na tripolação
do navio c, antes da sahída, as que oecorrerem durante a cstadía
llO mesmo porto, quando houver alteração;
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17, apresentar o rol de equipagem original á Capitania. do Porto
na volta da embarcação ao porto de onde sahiu ou naquelle em
que largar o seu eommando, dentro das 24 horas uteís, depois quo dor fundo e for declarado em livro) pratica, e fazer as
mesmas declarações ordenadas no par.igrapho precedente, sob
pena de ser multado em lOOB por cada individuo que apresentar de menos, si não apreserirar todos os que furam matriculados ou não fizer constar devidamente a razão d:t {'<tUa, presorevendo, passados oito dias depois do referido tempo, qualquec ueeão
de procedimento que possa ter lagar contra elle . por Caltapelo
mesmo co.nmettída no rol durante a viagem ; sendo responsavel
por todas as perdas e damnos que por culpa sua" omissão ou
imperícia sobrevíerom <'t carga ou mesmo ao navio (Ood. Com." ar..
tigos 5ll e 512) ;
18, velar pela guarda, bom acondicionamento e conservação
da carga e de quaesquer efteltos que receber a bordo, de que
considerado verdadeiro depositaria, e pela sua prompta entrega á
vista do conhecimento; principiando a correr a sua responsabili..
dade desde o momento em que a receba e findado no acto da entrega
no logar que se houver convencionado ou que estiver em uso no
porto de descarga (Co<1. com., arts. 519 e 529);
19, não pôr carga alguma no convez ou em lagares não permíttídos pelo presente regulamento c, quando permíttí.Io, não pôr
no convez da emborcação sem ordem ou consentimento por escrípto
dos carregadores, sob pena da multa de IOO$ no primeiro caso e no
segundo de responder pessoalmente por todo o prejuízo que dahi
resultar (Cod. com., art. 52l) ;
20, não Iastrar mal ~t emb.u-cação nem receber cargit. superior
â de seu registro, sob pena.da multa de 500$ a I :000$, além de outras penas em que POSS1, incorrer, si do facto resuttargraves perigos para o navio c pessoas de bordo ;
21, não ecllocar carga no oonvez dos navios de passageiros,
quandopermittido, de modo a prejudícar a rr.mca circulação e
bem-estar dos mesmos, sob pena de 500$ a 1:000$ de multa e ser
obrigado a retíral-a ;
22, não receber carga de terceiro sern consentimento por
esoripto do afretador, quando a embarcação estiver rretada por intelro (Cod, com., art. 5~2);
23, não carregar nem permrttír que qualquer individuo datrípolacão carregue na emb.u'cação, aínda mesmo ~ pretexto de ser
na suacamara ou nos seus agasalhadcs. rnereadortas de sua conta
particular sem consenttmento 1)01' escrrpto do dono do navio ou dos
afretadores, SO') pena do pagamento do frete dobrado (Cod. com.;
art. 523) ;
.
24, não fazer commercio algum por sua conta partícular, si
. não houver convenção em contrario, quando navegar em parceria
a IUCl'O eomrnum sobre n, carga, sob pena de correrem por conta
delle todos os riscos e perdas e ele perteucerem aos demais parceí1'08 os Iucros qUQ houver (Cod. com., art. 52'1).;
25, não fazer com os caeregadores ajustes publícos ou secretos
quo revertam em beneücio particular, debaixo de qualquer titulo
é
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ou~pr'etextoque.seja, sob pena de correr 'Por ,contade1l:e·e «los car1'8a'ador-es 'todo :1'lSCO que acontecer e-de pertencer 'ao dano do -navio

todo luoro que houver (Cod , com .. art. 525) ;
',26, resistir 'por todos os meios que lhe -(licta.r a sua prudenoiaa
toda e qualquer víoíencía que possa intentar-se contra aembareação, 'SBUS 'pertences e carga, e, si for obrigado a 'fazer entrega de
tudo-ou de parte, munlr-se com os competentes protestos e justtfleaeões no rncsmo jiorto ou.no primeiro onde chegat'(Cod. com.,

art.

526) ;

'27, ratificar com seu juramento, dentro (h.'I,824 horas uteís
depois do ·entrada. perante a autoridade competente do primeiro
porto onde chegar atendo pressnte o dtarío de navegacêo. todos '0.3
processostestemunhaveis c protestos formados a bordo, tendentes
a comprovar sinistros, avarias ou qualquer perda ou al'l'ibada.
(Cod.Com., arts. 505 e 743);
28, solicltan- ,(10 jtriz competente, 'C, onde o não houver, da. autoi-ídade 'local a-quem competir, .que nomeie deposítar-io 'pM'a.l'eccheI'
os generos e pouaros fect~sdevidos por conta de quem pertencer,
.q-umnelo 'por i,1iuscl1ciauoconsignatario onpor s') não apresentaro
'portadordo conlrecímento aordem, ignorar i1'quC111 deva competentemente fazer a entrega (Cod. Com. ) art. 523);
29:. não deisarvsendo contraetado para uma viagem certo.• de
aooneluit SBlU .causa justificada. (coe. com., ill't.. 532) j
30, proceder ao inventario dos bens que deixar algum passageíroou individuo da trípolação que falleccr (I, bordo, com assístencia doe voffleiaes da embarcação c de duas testemunhas, que
serão CGm prcferencía passageiros pondo tudo em boa arrecadação
e logo que chegar ao porto da ·sahida fazer entregar o Inventar-io e
bens ás autoridades competentes o, no estrangeiro, ao 'úomiUl do
Brazil(Cod. Com •• art. 5:.:;4) ;
31, lançar o termo do obíto do jiassagciro ou individuo da t.r-ipolação fallccído a bordo, dentro das 24 horas seguintes, e em pcesençu üo duas testcmunbas, termo este que devera ser enviado POI'
duas cópias authenticas (I, autoridade compet-nte no J)l'illlC!l'O 110I'to
onde chegar ;
3'2, Innçar o termo do nascimento de quem fOI' dado .:i, luz a
bordo, dentro das 24 ho1':18 seguíntos, e111 presença -do pai, se esríver a horda, e do duas testemunhas, termo que devera ser enviado
1101' duis cóptas authentícas tt autoridade competente no primeiro
porto onde-chegar o navio;
33, 1>ecebcl' em tempo mat-cndo e Íi.1,ZOl' ímmediat» entrega das
malas do correio ;
34, prestar contas de sua gestão ao dono do n r vío, entregando
o saldo, livros c mais objectos do archivo (Cod. Com. " art. 535);
$, promover os termos de regulação c repartição da avaria
<y1>o,'3s~'I" deveudo exlgi L' antes de abrir as escotilhas do .navío que os
eonsigna,tarios da carga prcstemftança ao pagamento da, avaria
,grosS<."I"l1'a l}arte de -ua contrürutção de rateio (Cod, Coru.i arts. 78:3.,
784 e 785);
36. permanecer junto de outro navio em todos os casos de .abalroamcnto entre dons navios, até assegurar-se de queellc não ca,-
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1'8'C8 IUl1b do 80COO1'1'0.e prestar-lhe, bem' como ao seu capitão, equtp,:'"gem e passagclros (si houver) todo o auxilio possível a- necessarío
para salval-os de qualquer perigo promanente do mesmo'abalroamonto, sempre que iS30 for posslvel e praticarei sem, risco, serto
para, seu prcprío navio, equipagem e paasugeíros (si houver)
(Convençl0 de Washington) ;
37, prestara á Capitania do Porto ou, consut as inrormacões.preeisns, quando tiver avistado algum casco sossobrado e abandonado..
(lo qual aliás cumpre-lhe fazer menção tão exacta.quauto posslvel
Il?,dial'io de navegação (Convenção de Wa shtngtou) ;
38, dar, á auto-idade do primeiro. porto onde em seguida, entrar, informaeão dequalquer baíxío, recife ou qualquer outroestOl"YO, tal como qualquor massa de gelo t1uctuante que houver descoberto, fazendo acompanhar a noticia de completa. descrípcão do
estorvo e de todas as indicações que possam ajudar a determinar fi
sua posíção. como por exemplo: o tempo deeon-ído desde a ultima
observação nstronomíca de, confiança e a marcha, do chronometro,
Si o estorvo consistir em algum baixio ou parcel, devorá ser dada
11 profundldudc accusada sobre clle pGl~ sonda. QU:UJdo a- terra-se
achar a vísta, a posição do baixio ou 1):11'001 devorá ser igualmente
determinado por meío de rnarcação do .ol)jcctos fixos e visíveís scumprindo ainda em tal caso fu,zoI' monção dos desvios da agulha.
nisso empregada, e de COluO .-e quando esses desvios foram calculados. 'í'ambem será de rigol' observar angulos entre os referidos
objectos fixos e completar a Infor-mação com um esboço da, costa e
11 posição do observador (Convenção de Washington) j
39, informal' á Capitania do Porto- de qualquer alteração no
funccíonamento (los pharóes, boías o balisas, fazendo de tudo menção no díarío ele navegação;
.
40, annotar na caderneta do matricula' o embarque do tripo...

Iante o da,' os bilhetes do desembarque com

° attestado de com-

portamento e hahilítação profissional;
41, ter a bordo, sob pena de 100$ a 200$ de multa o detenção do
na.rlo até a apresentacão dos mesmo), 03 papeis seguintes:
a) titulo de registro;
b) rol de equipagem ;
c) a Iicença annuar da capitania para o navio;
d) o passaporte da a.lfu.ndega ;
e) os manuestos da alfandega ;
fJ o regulamento das capitanias;
g) o Codigo oommcrcíat ;
lt) código de siguacs e o rcspcctí vo regimento.. (Cod, Com.,
art. 466.)
CAPITULO IX
DA MATRICUL.A DO PESSOA.L EMPREGADO NA VIDA. DO ,MAR

Art. 417. A matricula ouInsei-ipção mantíma ínstauradainas
capitanias de portos para os individuas nacíonaes e estrangeíros
empregados na vida do mal' cornprehendeduas categorías.r.
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l'', todos os Indívlduos empregados na vida do mal', inclusive
os praticas e o pessoal marítimo das repartições publicas fcd€raes
sstadoaes e munícípaes ;
211, os pescadores.
·ArL 418. Todos os individuas matrículados nas capitunias de
portos fiCí1ID sujeitos ao sorteio militar para o serviço da, armada
nacional, Da forma época determinada pelo Governo, c, por tal
motivo, ficam isentos de qualquer outro serviço militar.
Art. 419, A matricula se effeetua na capítanía á vista ele requerimento assígnado pelo proprio ou a seu 'rogo perante .o oapltãD do porto e duas testemunhas, devendo constar na petição: o
nome, filiação, nacionalidade, naturalidade, idade, estado, l'88idenota e ramo de vida; o requerente [untará certidão de idade ou
documento legal que a suppra e attestado de comportamento passado pelo delegado de pollcía do logar de moradia, que âcarão arehívados na capítanía ,
.
§ 1.0 Aos menores de 21 anuos se exlgirã também por escrípto
e "firma reconhecída por notado publico a permissão dos pais, tutores ou juizes competentes.
.'
§ 2.° Para os estrangeiros se fat'à mais a exlgencia da. declaração do respectivo consul, servindo essa de licença, si estíver nella
prova de idade acompanhada da de Identidade de pessoa,
§ 3.1.1 A capitania não matriculará, sobro quilquor pretexto,
individuas menores de 16 annos.
Art. 420. A matricula dever-á conter: nome, rlliação, nacíonalídade, naturalidade, Idade, resldencia, ramo de vida, sígnaes caraoterísttcos e partícularcs, podendo mais ser adaptada qualq 1.181'
prova de ídentídade, quando o Governo julgar conveniente e :), assígnatura do matriculado,
§ L° Depois de feito o lançamento de taes declarações em Uvro
especial distribuído segundo a ordem alphabetíca do nome dos matriculados, se entregará uma caderucta-matrícula, conformo o :rnodeloiapprovado e quo servirá pnra o lndlvl duo exercer _a; SU1,
profíssão.
§ 2,0 Na cadc.neta-ruatricula se fi.u'ã,o as annotações da data e
lagar de embarques e desembarques) destino da viagem, comportamento, capacidade o do preceituado no presente regulamento
quanto ás c mdíções exigidas para o exercício do cargo de categoría supei-íor j o nome {to navio e numero e porto de reg'i::Jtl'o e
tonelagem Ou força da maohlna.
§:3.o Também se aunotarão 110 11\'1'0 e na ca-lerneta as trunsferencías de ramo de vida, baixas, etc.
Art, 421. A baixe, da. matricula. sô se realizará em vlrtu.Ie do
requerimento dos mau-ículados o por cansa. justificada e apóso
consentimento do capítão do p.rrto,

e

Art.· 422. As mntcículas serão renovadas: quando estiverem c::}o

gotadas ou ínutllísaias, quando houver sido perdida, caso este que
deve ser j ustíüoado, ou ainda quando o dono mudar seu domicilio
para' outra círcumscrípção, 0, neste ultimo caso, deverá requerer
sua íuserípção á ca.pit-.\nia de seu novo domicilio.
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Na nova matrícula se fará declaração da capitanía que expediu a: matricula anterior c o seu numero.
Art. 423. As matriculas serão visadas anuualmente na. época
prefixad<:t neste regulamento, com o seIlo correspondente â t1txa es~
tabelecida para a matrícnla sendo o sello inutilizado pelo capitão
do porto.
Paragrapho uni co. 0« Visto» será lançado na') folhas sob o
titulo « Observações »,
Art. 424. Os attestados de comportamento e habilitação passados pelos capltãss ou mestres serão annotados pela capitania na
caderneta-matricula com as designações seguintes: noxr, REGULAR,
MÃO, para O comporta.. monto e BASTANTE, POvO ...... o !\ENHUMA para
a habilitação.
Art. L125. Ninguém poderá ser matriculado como contra-mestre
sem ter servido durante tres annos como marinheiro e sem
apresentar attestado de seus dous ultimos connnandantes de que
tem conhecimento tia arte de marinheiro e dos rumos da agulha e
da maneira de dirigir' por elles a embarcação, luze') regularnensares de bordo e regras para evitar abalroamento no mar.
Art. 4,26. Os cornmíssarlos deverão. apresentar attestados
do capitão ou propríeturio, como vão servir nessa qualidade a
bordo.
Art. 427. Omarinheiro não poderá SOl' matriculado como t111
sem ter servido durante tres annos como moço a bordo do na via,
em víagem, e apresentar attesta..do de seu ultimo eommandante de
que tem aa habílltações necesearías.
.
Art. 428. Os foguistas deverão ter sorvido durante tres annos a
bordo e em viagem corno carvoeiro e aprcs.utar attestado do chefe
demachíuas do ulttmo navio em que tiver sorvido de que tem as
habilitações neceesaríus,
.
Art. 429. Os artiflces deverão apresentar attcstado de proprie-:
taríos de estaleiros legalmente Itcenoía.íos c com a ftrma reeonheeída por tabellião ,
.
Art. 430. As matriculas de primeira categoria eftectuadas
fias' capitanias terão as designações seguintes: capitão de 'longo
'curso, l piloto, 2 0 piloto, piloto fluvial, praticante de piloto,
medico, machíníatas, ajudante de machiniatas, praticante doma":'
chínístnc aprendiz de machinlsta, commissario, mestre de pequenu
cabotagem, pratico, contra-mostro. mai-lnhch-o, moço, foguísta,
cãrvoeíro, taíreíro (eompreheude criados, dospenselros, cozinheiros,
otc.), arraes, remadores e arWlces (compret.cnde c:tlafates, earpínteíros, serralheiros).
§' 1. o Os Indívíduos matrlculados p.xlorão servir na navegàçâo
de barra-tora ou do trafego dos portos índependentedetránsíerencia de matrículav eom oxcepção dos arracs o remadores.rque so
poderão Iunccíonac no tri.tfeg'o dos por-toa ou navegação di') .aguas
interiores.
§ 2. o As matriculas de segunda categoria são para pescailorese deverão ser visadas na época. üxada neste regulamento.
§ 3~0·Os ofâciaes do quadro aotivu d,l, artuuda e 0$ reformados
ierãomatricula de capitão-de longo curso, sendo a matricula -dos
Q
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primerros substítulda pela licença,. do oovcmo para el)):preKa~ nos
navios mercantes e ficarão sujeitos ao presente regulamentô.
Art. 431. O individuo que perder a matricula só. poderá adqp.jrir outra na capitania que expediu a matrícula porc1idt\e
depois de apresentar certificado de desembarque do ultimo na;viQ,
em, que esteve embarcado com indicacão do rol de equipagem em
que fói inscripto.
Parag:r;,apho uníco. Provando-se qU0 qualquer individuo já.
matriculado em uma círcumscrlpção requereu e obteve nova, I;I1a.
ti'i\cuJa em outra capitania, deverá ser cassada a matricula e.
enviada, para a Inspectoría de Portos e Costas c multado Q.
tnú-actor de lOOB a 20I\SOOO.

CAI'1TULO X
DO ROL DE EQUIPAGElil

Art. 432. O rol de equipagem, denomínado matricula pelo
Codig'o Cómmercíal, conforme o modelo anuexo a este regulamenta, se:r{t apresentado á capitania do porto pelo capitão ou
mestre, afim de SOl' lavrado o competente termo de aj usto da 801dadae receber a assignatura do capitão do porto depois de convenientomente conferido e sellado pelo secretario, edeverá ser
reformado de seis em seis mezes ou quando não houver mais
linhas para ínscrípcão de trípolanto ou quando houver sido substítuldo o capitão ou mestre da. embarcação.
Art. 433. Sempre que houver inclusão de trlpolaute no rol)
devera haver termo de ajuste na capitania do porto,
Al"t. 434. Os ajustados deverão assignar o rol nos lagares que
lhes. são destinados, sendo 08 nomes dos que não souberem escrever
escriptos pelo secretario da. capitania do porto na presença do
ajustado. (Cod. com., art. 467.)
Art. 435. Ratificados os ajustes constantes no rol pelas respectivas partes, será lavrado pelo secretario o termo do ajuste, que
assignar<1 com o capitão ou mestre e capitão do porto.
§ 1.0 Os officiaes serão dispensados de comparecer na capitania
para Nttificaçãodo ajuste, sendo esta considerada feita, desde que
as, assignaturas dos roes combinem com a da matricula pessoal.
§ 2'. o Para a renovação do rol será dispensado o comparecimento dos trlpolantes do 1'01 renovado, sendo a-ratificação do ajustefeita pelo confronto das assígnaturas dos roes velho e novo com a
da matrícula pessoal do trrpolantc, no entretanto sera obrtgatorío
o comparecímento do trlpolante novo para a ratificação de seu
ajuste, ou quando as assígnaturas não combinarem. (Cod. Com.',
art.. 467.)
Art. 436. Com o rol oilü;egarâ o capitão ou mestre uma ljst~
nominal dos, ajustados com especificação daa-respectrvas soldadas
P3:1;t1i, ficar archívada na capitttnia, do porto como parte cQmpIp7
mentar do.termo do ajuste. A Iísta.datada, sellada c assignadn peloc~pitã,o ou mestre será rubricada pelo capitão do porto, depóís de
eonfeclda com o rol da equipagem.
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Art. 487. O capitão ou mestre quo de volta do sua viagem

não apresentar o livro díarío de navegação, convenientemente escriptul'ado, com todas as ocoun-encíus quo se derem a bordo; quer
interes'3ando á navegação, quer' á policia na val, quer aos direitos
das pessoas que conduzirem a bordo, incorrera na multa de 100$!
o não poderá justificar qualquer alteração no pessoal ajustado no
porto inicial de sua viagem. S,) não coustarem devidamente n.o Iívro
diario de navegação a sua causa o os p1'OC08308 par[\, o desembarque
do trípolanto ou passageiro. (Cod. Com., art. 5-]4,)
Art. 438. Nenhum capitão ou mestre depois ele haver assígnado na capitania do porto o ajuste ([<1 soldada e O rol da equlpagem da emharoaeão poderá despedir trlpolantc algum antes de
findar~sú o p~'azo do ajusto ou 11 viagem omprehendida, salvo os
casos especíücados COmo causa justificada para. a despedida, e
aquelles que o fizerem, serão multados em 1.00$ pela capítanía
do porto em que o ajuste ti ver sido feito, por cada trtuoíante que
for-a,'3sim despedido.
Al't. 430. Nenhum capitão ou mestre poderá, no melo da víagem, desembarcar por doente tripolanto, sem deixar-lho os l'~CUl'''
sosparo, ssu tratamento, subsísteiicia e transporte para o porto do
sua matrlcula, sendo aquelle quo deixar o tripolante ao desamparo.
multado neht capitania em 200:) e obrigado.« pa.gar ao trípoIant : a soldada por inteiro, ate; o dia de sua. chegada 0.0· pú~to do.sua
matrícula, e a lndcmnizal-o elo todas as, despesas elo, curanvo da
molestía adquirida no scrvíço do navio, e da ímportancia. do, transporta: salvo si a molestla não tiver sido.adquirlda.em scrvíço.
. - Art. 440. Quando o trlpolante adoecer no CU1~,3Q" da viagem no
servlco do navio e não PUdOl' SOl' tr-atado a.bor.lo, bai>xa11{~ a alguma
casa de saudo ou á- sua propria rcsídcucla Pifl'i\ tero ,d~v:i.do·.ç;l;l:r.a
ti vo, vencendo a soldada por inteiro até regressar- ao- nayiocd,l3~
vendo a capítanía do porto fazer constar no 1'01; da. equipagem o

desembarque do tripolante. mencionando.essa, causa. (90(1... GQ)J):. ~
art. 500.)

Art. 441. QU<.l1hlo a motestía do trípolaute não foI' adCf,uitida
no serviço do navio e pOI' sua naturúz~t, não possa' ser' curada a
bordo, serl.'i, facultado ao trípoíanto dcsemharear-cm qualquer norta,
pagando-Ihe o capitão as soldadas vencidas e devendo para. dosembarear comparecer com o capitão ou mestre na. C-1llpitanj'f.'l.' do po~to
para serem as suas declarações tomadaepor-termo c' constaenó roí
da'equípa.gem, salvo caso do impossibilidade. (God'o:Conl.,al't, 560.)
Art. 442. Nenhum tvipotanto será dcsambereaôo uo na-vio,
salvo os.casos previstos no art, 449; antm' d'e"ünd;Q O prü;zDc .d'O,sel1.
contraeto ode sua. volta ao porto de seu ajuste, 'sin:"ã'& mediante
termo de dístracto ou rescisão do trato ucs casos-em q-uPi-ê isso, fa~
cnltado, devendo pnrn esse üm o capltãe-ou mestre com-. o trípoIanto, que V<1f) desembarcar, OOmpa1'2C81Qla capitania do.porto, tevanuo com o processo que trvor instnurade .~t lJol\dO-lla~· 1.&.rescisão do 'trato e despedida do tl'ipoli)nt) ~ HlittricuJ!a: deste, agm:de
ser Iavra.lo o.competento termo d~,di'st1;[t,.;to'ou'd-e'.l~escisã·o.'" ct1Wdeverá constar-no rol da equipagem, p!11'aSOl" jus-titlcada a"lhHu; Ot~.
o desembarque do tripolaute p-Ia capitanía do t:orio- da matricula:-
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do navio, onde será multado em lOO$ocapitão ou mestre pOl',tri~
polante que deixar de apresentar na volta da viagem ou de fazer
constar devidamente no rol a causa de sua üüta.. (Ood . oom., artigo 560.)
Art. 443. A conferencía do rol da equipagem só terá legar na

volta do navio ao porto inicial da viagem ou de sua matricula,

onde te!'á Iogar o ajuste da soldada.
§ L o :\8 capitanias dos portos de escala das embarcações em
viagem não lançarão no rol da equipagem sinão as notas relativas
ás alterações ha vida~ no 80U pessoal, devendo declarar sempre a
cause que motivou o desembarque ou a alteração havida, e constante do termo que deve 53l' lavrado UI) livro competente de ajuste
de soldada e dístraoto ou roscísã-i do ajuste. Não havendo altercção
algnma no pessoal do 1'01, nenhuma nota sGr,l nelle feita.
§ 2. o Haverá termo de ajuste todas as vezes que o capitão ou'
mestre tenha de almíttu- a bordo pessoa matriculada na. capitania
do porto para serviço de embarcação ; dístracto quando, nos casos
facultados por este regulamento, hOUVC1' desembarque de trípolante : rescisão, quando houver despedida. deserção ou falta de
comparecimento do tripolantc a bordo na hora da sahída do, embarcação.
.
§ 3. o Sempre que houver a] uste de distracto deverão cornparOC81' â capitania do porto as partes contraetantes : e sempre que
hOUVe!' rescisão deverão ser as matriculas dos trípolautea remettidas á Capitania do Porto com os competentes processos lavrados
a bordo pelo capitão ou mestre) sem as quaes não será dada a rescisão, e nem como tendo justificado ti falta do trtpolaute ,
§ 4.° Os capitães ou mestres deixarão tambem , sempre que
houver alterações, uma. lista geral da, trtpulação, identica â do
porto inicial da viagem, incluiudo as modificações havidas.
§ 5. o Si não houver alterações, os capitães ou mestres precederão de eonforrnídade com o capitulo VI titülo V.
Art.· 444. Nenhum capitão ou mestre poderá suspender o seu
navio para ernprehender viagem antes de informar-se si toda a tnpolação contractada se acha a bordo, e não deixara o porto sem haver
communíoado por escrípto ao capitão do porto a falta de qualquer
trípolante, remettendo-Ihe a competente caderneta- para ser elle
preso ou substituído por outro) no caso de não ser possivel suaica-.
ptura, podendo ser feita a communicação do facto ao funccionario
da Capítanía do POI'to que se achar a bordo ou de serviço; devendo
em qualquer caso mencionar a occurrenota no díarío de navegação.
O que deixar de assim proceder não terá justificado a f<11ta· dp
t:ripolante para. a multa em que íncorrer ,
Mt. 445. Todo aquelle matriculado que deixar de seguir no
navio em que se tiver eontractado, ou desertar om oecasíão que
não possa ser preso para ser compellido a embarcar, e for encontrado denais da partida do navio, será detido atéo regresso deste
e ímpedído de fazer outro engajamento futê aq uelle regresso e com
a obrigação de apresentar-se diariamente na capitauia do Porto, soh
pena de ser recolhido preso por quinze dias.
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Mt. '146. Onde. não houver capitania, o capitão ou mestre
requisitará a prisão ás autoridades policíaes da localidade.
Art. 447. A Capitania do Porto poderá permitt!r a sahída da
embarcação sem o tripolante, si não for possível. pela hora, a ca.,.
pt-u'a ou substituição do ausentado, devendo, nesse caso, o facto
ser mencionado no rol pela Capitania do porto de escala seguinte.
Paragrapho único. Feita a annotação na caderneta, a Capltanía
ao enviará. pelo correio para a Capitania do Porto Iníelal onde fez o
rol de equipagem.
Al't. 448. O capitão ou mestre que conduzir 11 bordo pessoa
que não conste no rol da equipagem ou lista de passageiros 831';1
multado em 100$000.
Art. 449. O desembarque do tripolante só se pode verificar
pelas causas seguintes e na fórma prcscrípta por este regulamenta:
P, perpetração de algum crime ou desordem grave I),U8 perturbe a ordem da embarcação, falta de disciplina ou cumprimento
(1e deveres, depois de esgotados os meios coercitivos deste regulamento;
21l., embriaguez habitual;
3'\ ígnorancía do mister para que o índí viduo se tiver
ajustado;
4a., qualquer ocourrencía que o ínhabillte para desempenhar
as suas obrigações;
5\ molestia adquirida em ser-viço do navio e que não possa
ser tra.t~tda ,<1 bordo;
61l., molestía não adquirida em servíço do navio e que não
possa ser tratada a bordo;
71l., rescisão do oontracto, de aocôrdo o capitão com o trí-

polante ;
8V:,ajuste prévio para desembarcar em determinado porto,
si constar este aj uste no rol j
9\ prisão do tripolante pelas autoridades por ürimos ou
a causas determinadas;
1Oa., deserção.
§ 1. 0 A capitania fRl'á a notificação no rol de equipagem na
,columna propría, com a enumeração da causa que motivou o
desembarque e depois de lavrar os respectivos termos nos livros
competentes.
§, 2. o As causas quínta e sexta serão justificadas perante a
capitania onde se veríücar o desembarque, com attestado dó
medico de bordo ou da saúde publica, si não houver rnedíco a
bordo. (cod, Com., art. 555.)
.
Art. 450. Todas as vezes que desembarcar. o trípolarrte, com
excepção da. deoíma causa, o capitão, depois do preenchidas as
exígeneías dos artigos anteríores, fal'{Í, entrega' ao tripolantedo
sua caderneta e.de um bilhete de desembarque, afim de ser annotado pela capitania nessa caderneta os attestados de eondueta l'.
babílttação exarados no bilhete.
O que assim não proceder, pagará 200$ de multa;'
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Art. 451. Todo capitão-cu mestre de embarcação que

r.. {tal'

com os aumentos estabelecidos para as pessoas da tl'ipolação;;1
serà obr-igado a pagar-lhe em dinheiro ru- importancia da. ração

ou parte que tlver deixado de· dar...lhe, ficando; além disso, Su'"
50;~1 quo, lhe será. imposta. pelo capitão do
porre, que, 011.1 inquerito summario, apm'arúa- falta por. queixa do
prejudicado.
Art. 45,2. Todo o tnpolauta que termiuer o seu contracto e
desembarcar dever-á ccmpareeor, nas 2,1 1101';1,S úteis..
capitania
com n respectiva, cadecncta.. o bilhete afiro de serem. lançadas as
respcctí vas notas,
Art. 433, O trípolante poder.i reclamar contra a nota lanç'ada.
pelo' capitão em seu bilhete; devendo, nesse' caso, o capitão do
porto (1)111' ínquerIto a respeit i ; e, si fiel!' provado sel' injusto o
attcsta-lo, deverá o eapítão SOl' multado em 200,{;, inclependente
da acção judicial qno póde promover o offendido ,
Art. 451. O tripnlante que flzer ou alterai' fraudulentamente
o bílheto de desembarque ou- a nota da.caderneta., usar qun,lqller
caderneta que não lhe pertença sent processado conforme os
C<180S, e serti multado em 200$, não podendo embarcar sem haver
pago a muita.
Art. 465. Las decisões proícrídas pelos capitães de 'IWl'tos
bavera recurso para as ínstaucías determinadas neste Regula..
meuto, quer- da parte dos capitães ou dos trípolantcs, si forem
acccítas as jnstiticaç7)os do uns em detrimento dos outros.

[etto-u uma. multa de

ã-

CAPITULO

x:

DAS peNAS DISOIPLINARES DA CO~.-IPb"TliJXCIA DOS OAP1T,\ES

ou MESTRES

Art. 45G. São penas disciplinares da competoncia dos crpttãos
ou mestres :
1'\ admoestação em particular c em termos comcdtdos;
2~, exclusão da mesa. do oommandante ou dos passageiros,
sendo as refeições servldas em mesa separada, por' tempo determinado ou até o seu desembarque; no-(k'),SO de reincidencia ;
3a , prohibição de conservar-se na tolda, além de uma, hora.
POl' dia, por tempo determinado, não excedendo de cinco dias, ou'
até o seu desembarque, no caso de reinctdencia ;
4", prohibição dc sahn- do camarote- além (lo duas horas, por
dia por tempo determinado;
5\ suspen são tio sei-viço de 1),)1'clo·do um.c cínco.dlas. flcandc
a- bordo 'quando em viagem, ou no CUI'SO desta, o índemuizaudo 11
alimeutacão j
f,a, sorvleo dobrado de qnarto;
7-1\; prohíblção de l-'icençapa-ra baixar- á terra, por uma'
oínco dias';

8\ detenção no camarote. ou respectivo nlojamento- de uma:
dez dias, fazendoou nãoo. serviço queIhe oompetir nas horas de-
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.quarto, vencendo no pnlmetro caso a. soldada e perdendo-a no

se~

gundo:";
ga, prisão J fOl>1'OS no alojamento. não fazendo serviço üê um
a dez dias, perdendo <1 'soldadaou não dos dias de prisão;
IOa, multa até um mez da soldada vencida;
11 a, servár a .bordo até TIro mcs sem vencimento de soldada ;
12''', desembarque 110 podo de escala ou da. matricula por
despedido.
Art. 457. Aos passageiros serão appllcadas as penas de um a
quatro, e a todas as pessoa'> da trípolação serão applícaveís as
penas do artigo anterior, oxcepção da nona, que não é cabível aos
offlciaes maiores e menores do navio.
Art. 458. As penas disciplinares não serão applicadas cumulativamente.
,
Art. -159. O capítão ou unestre dcv.er{~moncional' no diarlo
do navegaçãotodos os castigos dísciplinares qiro tiY01>í.rn)losto,
e expecífícação dos motivos-quo os occasíonarem i .devcndo nos.bí-

.desembarque lançar .a nota respecnva para-ser aunotada
na,ca4,erneta..,mactl'icula pelaCapitauia doPoi-to ,

J~et~s,d-e

Art. 460. Nenhum eapltão ou mcs~l'opodOl',aa.PlJn,cai'pamt8
discíplinares S:}IU ouvir o accusado.

Art. 461. Sã!) fetJtas passíveis das penas disciplinares ,de que
tratam .cs ,§§ '1 a lz tlc art. 456:
1°, attentar contra as regras da moralidade, decúnci:t,'Hisci-'-o
pUna e policia de 'bordo ;
2°, desrospettar ou desacatar o capitão ou.mestrov quundo não

haja injuri'a ;

3°, altercar, b .ígar ou ter c.inâicto com outna posso." (1'8, 'eorde,
quando não resulte acto passível do punição criminal;
4°, l<.tltar ao serviço nas horas determinadas ou deixa!' de o
cumprir';
'5°, excusar-se ao trabalho ou ao scrvíço, ou trabalhar proposí-

talmente mal ;

6°; .desrespoítar a seu superior, não cumprindo suas ordens, ou
rospondenclo..,lhe ou dínglndo-se a olle índtscíplíuadamente eem
tsrmos Improprtos :
7°, sahir de bordo som licença;
BO,deixar o serviço, ou 'seu postono quarto ou ndIw" som Ilcença 'ou justo motivo;
o-, apresentar-se embriagado para o serviço,
Art. 462. São'falta-" passívoís daspenas de 10 a 12
}O, não ir:para bordo P<1..l'<t seguir viagem depois de ajustrado,;
2°"sé1..hil',iloboruo'Ú .l)assal' (1 uoíte.rora .semlicença do capitão
OH mestre;
3°, reti-rar'cle bondo seus eifeitos scmsor revistado peJo capitão
ou mestre;
4°, não auxiliar
capitão em caso de ataque ao navio Ou
desastre j

°
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5°, retirar-se de bordo antes do navio estar descal~l'egad6
desappa.relhado e conduzido a surgidouro seguro quando finda á
'viagem;
6°. abandonar a viagem iníciada antes de finda;
7°, embriaguez habitual;
8'\ reíncídencía em acto de insubordinação de indisciplina para
com o capitão ou ofâcíaes do navio.
CAPITULO XII
DO ARROLAl\WXTO DAS Ei)'IBARCAÇÕES

Art. 463. Não são sujeitos ao registro:
a}

os navios que fazem pescaria nas costas j

b) os vapores de reboque, de coberta ou não, empregados nos

serviços dos portos OUl'jOS navegavels ;
.
c) as embarcações á vela e a vapor, destinadas DO interior dos
portos ao transporte de passageiros e bagagens, ao serviço de carga

e descarga e ao transporte de mercadorias;
d) as embarcações ao serviço das associações da praticagem e
as de recreio;
e) as eanôas, botes, catraias.igarités, ehalanas e outras semeíhantei,

Art. 464. Essas embarcações, que· pertencem ás diversas
classes das divisões C, D e E, estão sujeitas ao arrolamento e são
consideradas· naelonaes, qualquer que seja o seu propríetario ; e
como tal não poderão, em caso algum, içar outra bandeira que não
seja a da República.
Art. 465. O arrolamento se realizará á vista de requerimento
dirigido ao capitão do porto pelo propríetarío da embarcação e
mediante apresentação do titulo legal de acquislção.
Pacagrapho uníeo. Na petição deverão constar os dizeres exigidos para o lançamento no livro respectivo, e a declaração de
sujeitar-se ás tarifas de fretes de tl'D"nsJ;l0rte organizadas pela Capitania do Porto.
Art. 466. Em livro proprío denomtnado « Livro de arrolamento ) se farão os lançamentos de accôrdo com as disposições se .
guíntes:
l°, nome da embarcação (si tíver), seu typo de construccão e
armação;
2 n , suas dimensões príncípaes em medidas metrlcas ;
3°, typo de machina e força em cavallos nomínaes, typo e numero das caldeiras com indicação da pressão de regímen e systema
do propulsor;
4°. serviço a que se destina, que é designado pela classe e
divísão i

_

5°, data e lagar da eonstrucção, sempre que se puder;
60 , nome do proprletarío e respectivo domicilio.
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§l. o O arrolamento para as embarcações citadas eorresponde
ao registro para as embarenções dn cabotagem e longo curso (diví-

sões A e B).

2. o Depois de feita a inscripção de uma embarcação, a capídará um documento deaomlnado « Arrolamento », em que
serão transortptas as declaraçõos feitas no livro.
Art. 467. Por occasíão do arrolamento deverão as eapítaníns
lotar as embarcações, marcando-lhes o numero do passageíros e a
cttl'ga que podem comportar.
Art. 468. Nenhuma embarcação poderá cntrü,l' em serviço
sem estar arrolada, sob pena de 50$ a 100;:;001 de multa e apprchensão até a Iegalízacâo de semi' documentos j o que devera
ser feito no prazo de quinze dias, findos 0.'$ quaes serti a embarcação vendida em leilão publico.
Art. 469. O arrolamento é permanente e a sua baixa nos livros da Capitania só se realizará. a requerlmentn do propríetaeío
da embarcação, quando esta não servir mais para navegar ou for
veudída a individuo que resida em outra círcnmscrípção, na qual
deverá. ser a mesma arrolada.
.
Art. 470. As transferencías de propriedade e de novo destino
a cuc venha ter a embarcação serão averbadas no verso do livro
o do arrclamento.
Art. 471. Todas as embarcações arroladas, além da matrícul« pessoal de seus tripolantes, a qual deve estar em poder de
cada um ou do patrão ou arraes, deverão ter a bordo a tabella de
fretes e uma chapa .com o numero correspondente ao da licença
da capitauia, documento sem o qual não poderão empregar-se no
trafego do porte e rios navegáveis, sob pena de 12$ a 36$ de
multa e apprehensão das embarcações.
Art. 472. Estas licenças, que ficarão registradas na capítanía
deverão ser reformadas, annua.lmente, na época determinada neste
regulamento, recebendo o propríetarío, com a licença, uma chapa
correspondente, que deverá, ser fixada no Iognr determinado.
Pu.ragrapho unico. As transrerencías de propriedade serão
annotadas no verso da licença.
Art. 473. As capitanias, no interior dos portos. distribuirão
as embarcações pelas estações, designando a cada uma o logar
onde (teve estacíonur, conforme as conveníenclas do serviço geral
do porto e as do trafego em que se empregarem . .
Art. 474. As embarcações terão seu numero de. ordem de
<),nolamento e a Iettra do alphabeto que designar a estação, assígnalada em ambos os bordos, sob pena de 12$ a 36$OOOdemtllta~
Art. 475. As embarcações e corpos üuctuantes das repartíções
federaes, ostadoaes c munrcipaes (classes X, divisão C e classe IX,
divisão D) serão arroladas nas capitanias mediante eommunícação
escrípta do chefe da repartição a que pertencer, fazendo esse
constar todos os dizeres exigidos para o arrolamento, bemassím
qual o patrão ou arraes a. quem vai SOl' confiada a embarcação.
§ 1. o Os chefes das ditas reparsícões requísítarão o cancellamenta do arrolamento das embarcações, quando tenham sido desmanchadas ou alíenadas.
,§

tV,UIG:
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§.2. o Taes embarcações terão uma .lettra do alphabeto ,para.
Uesignara repartição a que pertencerem.
§ 3.° Essas embarcações não estão sujeitas a pagamento de
taxas e licençaanmwJ, mas·á vistoria das capitanias; o seu
arrolamento, porém, deve ser feito em livro especial e para constar
em eolumna propría na estatísttca organizada pela Capitania. do
Porto, a cujo fim se destina o arrolamento.
Art. 476. Pelas íuú'acçõe , da policia naval, em que inc.rrerem essas embarcações, responderão os respectivos mestres, patrões
ou arraes, qualquer que seja o Ministei-lo ou repartição a quo
pertençam.
CAPITULO XIII
D..(\. TRIP0LAÇÃü DAS E:'H3AltCAÇÕES

ARROLADAS

(mvrsõus c,

D

o n)

Art. 477. A·) embarcações das diversas CiD,8S0B das dív ísõos
C, D e E deverão -ter a tripolação que for necessaría para O sel'viço
a que se dcstlnarem .
Al't. 4í8. As embarcações das classes I, 11, UI, VI, VlI, VIII,
IX'e X da divisão C deverão ter scmprc um un-aes, 'devidamente
habilitado c, pelo menos, doas m,u'i:nhcÍllos'(remadore3), devendo ter
mais um machínísta com c::wta de pratlcante de machtnísta l)81o
menos o um foguista.

Par-agraphcuníco.

i\8

embarcações

dn:~ l1iYC1'.~a,~c.lasscs

da

divisão C, quando tíverem de sahü'b:\rl'i.l..-fóra em distancia superior a '30', deverão levarmestre de pO(!twna oabotagom pclo manos
e pessoal que for necessario 1?3;ra segurança. elo sua navegação.
Art. 479.' As embarcações das classes IV'e V da divisão C de
mais elo 15 toneladas brutas estão sujeitas às disposições de vistorias de casco e maóhlnas c ás de arraes c machtnístas.
§ I .> Asde 1110nos de 15 toneladas brutas, qualquer que seja o
serviço em que se empregarem, poderão. ser manobradas e govcrnadas por uma só pessoa, devldamente 'licenciada pela Capitania do Porto com matricula de conductor: mU8 estão sujeitas á
ínspecção de casco c machínas ,
§ 2. o Os conductores das embarcações 11 que ao refere o paragrapho precedente. quando forem do recreio, são.díspensados da
matrícula, devendo, entretanto, tirar mna lícença para conduzít-as.
A licença e a matricula serão concedídas, lndependentemente de
exame de. babilttacão, mas poderão .ser cassadas ou suspensas
-pelo. capitão do porto, no caso do provada a i~cap3,cidade, -negligencia ou violação das regras por parte do conductor.
.
§ 3. °Oconductor cuja licença tiver sido cassado, não poderã
obter outra antes de decorridos seis mezes.

CAPITULO XI V
DÁS· VISTORIAS

Art. 480. Haverá em ca(lacapitaniae delegu.ciauJni.l.. commissão dG vistorias, presidida pelo capitão do porto ou pelo SB!l
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ajudante e composta de technícos nomeados 1J010 Ministro da Marinha por proposta do ínspeetor de Portos e Costa-s, encarreO'ada de
proceder ás vístortas a que são obrigadas todas as embarca,ções
mercantes, eomprehendídas as do trafego do porto, empregadas' no
serviço de transporte de passageiros, cargas ou materiae:; assim
como as de reboque, pesca e recreio.
'
Pa,ragrapho uníco. Nos portos de grande affluencia poderã
haver mais de uma commíssão de vístorías.
'
Art. 481. Na falta de peritos nomeados pelo Ministro da Marínha,o capitão do porto designará pessoa') de reconhecida capacidade e honestidade para constituir a commíssão .
Art. 482. As embarcações mludas, â vela, ou a remos empre..
gadas no trafego do po~t? ~e na pesca (divisão D classe I, 11', lII, IV,
V, VI, VII, VIU e IX; dívísão E, elas e I, lIe IIl), estao dispensadas
das vistorias periodlcas, ficando, entretanto, sujeitas ás exigidas
para o arrolamento e as do ar't. 228.
Art. 483. As vistorias deverão ser requeridas ao captrão do
porto oito dias antes, pelo menos, pelos propríetaríos das embarêações ou seus prepostos ou capitães quando se tratar de vistorias
obrigatorias, e serão feitas ex"~offlcio quando se tratar de vistoria,
exigida pelo regulamento para o registro.
.
Art. 484. Vinte quatro horas depois de despachado o requertmenta para vistoria a commíssão deverá reunir-se a bordo da embarcação para proceder ao exame da mesma.
Art. ,485. 03 navios nactonaes a vapor ou á vela são obrigados á vistoria do casco e machína de seis em seis mezes, e uma vez
por anuo a essa mesma vistoria em secco ou no dique.
Paragrapho untco. ESS0~ prazos poderão ser reduzidos at~
limite mtntrno de 1,1'83 rnezes, si a commissão de vistorias julgar
conveniente, devendo a commissão declarar as suas razões, .
Art. 486. A vistoria será feita tendo a embarcação os porões
varridos e sares e as caldeiras completamente frias e limpas,
sob pena de 100$ de multa.
Art. 487. A commlssão se farâ acompanhar de operarias, si
forem precíso.s, para auxíüarem-na.
Art. 48B. Concluida a vistoria, a commíssão se dirigirá. á' Capitania de Porto, onde o secretario la vrara.em Iívro proprío. o termo
da vistoria, o qual devora conter os fundamentos do parecer
sobre o estado da embarcação vistoriada, suas condições de na vegabílídade e si está apropriada ao serviço a que se destina;
termo esto que devera ser estampííhado c assígnado pelo seeretarío e os membros da commi ssão e de que se extrahirá uma certídão para ser entregue ao propríetarío ou seu preposto.
A!'t. 489. As declarações da commíssão do vistorias devem
conter os seguintes itens:
aJ que o casco do navio está em boas condições e apropríado ao
serviço a que se destina;
b) que as embarcações miUd.as. boías do salvação. pharões, si'gnaes, bussolas e abrigos para passageiros de convés estão nas
condições exigIdas por este regulamento;
E....ttvo - 1907
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c) O prazo dentro do qual o casco for julgado em condições de
:poder navegar CJID segurança lá for menor do que o prazo ml:\".

~in1o

determínado neste regulamento), não podendo esse praeo

mínimo ser menor de tres mezes ;
. d) o limite dentro do qual o navio, a juizo da C(lIi1IUisSãode

vístortas. não estará mais em condições de servir (si estiver em

condições' de ser neeessaria esta declaração) ;
, e) que a machína e caldeiras estão em boas condições e apropriadas ao serviço a que é destinado o navio ;
f) o prazo dentro do qual forem as macbínas o caldeiras julgadas em condições ele poderem funccíonan com segurança (si
for menor do que o prazo determinado neste regulamento) não
podendo esse mínimo prazo ser íuferior a tI'OS mezes ;
g} que as valvulas de segui-anca estão nas condições exigidas
P,Ol'oste regulamento o (lurJ o limite do poso que deve SOl' co.locado nas mesmas val vuías :
h) o prazo dentro do qu,,;ü!1 maehtna o cald~h~a, a jutzo da com-

não deveras ser c msídcradas om condlçoos de POdOI' runccíenai- com segurança (si estíverem em estado do Ser necessana
essa declaração) ;
i) que as ínstallaçõos ·electricasde esgoto dos )!urões c de tucondío estão de accôrdo CJm as disposições regulamentares.
Art. 490. Si algum dos membros discordar do parecer da
maioria I assígnarü vencido declarando as razões da di vergcncía ,
Art. 491. O capitão ou mestre que, dopais do vistoriada a
embarcação, não tiver a bordo os apetrechos necessarios TIara
sa.Ivamento, para.. extineção de íneendío ou pvra outros mistcrBS,
devidamente dispostos em seus lugares propríos e promptos a
funccionarem, incorrerá In multa de 50:)$ a 1:000$, além de ser
impedido do sabir do p.n-to : c do dobro, si pela falb ttvcr
OCC01'1'ido algum accidcnte quo ponha crn risco a segurança do
navio ou das pessoas a bordo.
Al't. 492. Todo capitão ou mcsu-c ou propríetarío que terminado o prazo da vistoria, ou houver sido sua embarcação
julgada incapaz do navegar, continuar i1 trafegal-a ou cmpregal-a
no serviço a que se désttna ou fazOl' vapor para mover suas
machinas.ou para' outro qualquer üm.mcorrera na multa de, 500$ a
1:000$... e, quando. lntímado a não prosoguu-, ofizer, alem do
.
multado no dobro, será processado por desobedíencta.
Paragrapho uníco. O capitão do porto, nttendendo 1:t8 díülculdados de occasíão para ser o navio sujeito I:.t vistoria dentro
de oito dias a decorrerem para .findar-se o prazo da duração
da vistoria, poderá conceder que ella seja realizada depois , si não
houver inconveniente e assim opinar a commíssão do vístorías,
que sera ouvida sobre a petíç ío apresentada para. esse tiro.
Art. 493. O navio em cujo p.rrtó de armamento não houver
dique ou carreira deverá, l1' fazor a vístoría, em secco em um
llortooudo possa etíectuar e8,91 vístorta ..
~\:rt:. 404. Quando o lwopl'-ietlriQ 0'l.1 capitão -não se conformar com o julgamento da eeramíssão de, vístorías, pJderát re1Xl..íssão,
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correr delle para, o capitão do porto,
qual nomear á novos
perítca para procederem a outra vtstoría, que Sel'{~ definitiva.
Par~g~'apho uníco..Ess3' c9mmissão,. ad-hoc sera presidida
pelo capitão do porto, Sl nao tiver' íunccíonado no primeiro ou
pela pessoa que fOI' designada pela ínspeetorta de Portos e Costas,
a, quem se recorrera.
Art. 495. Além das vlstorías períodícas. todas as embarcações a ollas sujeitas, que tiverem feitJ concertos, dos quaos
resultem alterações no ca."3CO, machínas, mastreação, ete., serão
vfstoríadas por essa occasíão ,
Art. 496. Sempre quo uma embarcação tiver encalhado ou
batido, o capitão 6 obrigado a communícar á eapítanía, que, si
.iulgar neccssarío. mandará proceder á vístorta em seeco ou flu..
etuando, conrormo as, círcumstancías. sob pena de 200$ de multa.
Art. 497. Os vapores de linhas subvencionadas serão vistoríados, sempre quo for possível, na presença do respectivo fiscal.
Al't. 498. As vistorías serão feitas, sempre que f 01" possível, com a presença do propríetario ou sou preposto, do capitão
e-do' chefe de muchínas, devendo-se indicar, ímmediatamente,
os defeitos notados quo puderem SOl' corrigidos sem prejuízo do
avramonto do termo.
Art. 499. Quando a commíssão de vistorias julgar neeessarío qualquer reparo para o navio poder navegar com segurança. fará por escripto todas as indtcaçõe r precísis, devendo
110ar na capitania a cópia registrada ora ccpíadcf de prensa.
Art. 500. Peitos os reparos a. que se refere o al'tigo
anterior, o propríetaeío devera dar aviso por esertpto ú. capítania afim de serem veríflcados pela commtssão.
_ Art. 501. A capitaniadcvOI1éí" logo que algum navio for
julgado em condições de não poder navegar com segurança.
cormnuntcar à lnspectoría de Portos e Costas, dando o nome do
navio.numere e porto de registro e bem assim as razões do laudo.
Igual oommunícação deve ser feita [~ capitania do porto de
registro.
Art. 502. :~cllhum navio podera ser posto em secco sem
prévía Itcença da capitania, sob pena de 12$a 36s de multa.
Art. 503. ~cnhum navio poderá proceder (l, reparos que
possam alterar as .declarações do termo de vistoria sem prévio
aviso ú capitania" sob pena de tOO,S de multa.
Parugrapho uníco. Os navios em reparos estão: isentos das
Vi.~tOI'laS regulamentares emquanto estí verem em obras; mas,
sempre que for possível, a commíssão de vístorías devera veríllúÍ1l' a importancia desses reparos e indicar as rncdiflcações que
julgar cinvenícntos ou exigir a substituição ou' concerto de qualqUOI'. embarcação, machínísmo, apparelno ou aecessoríos que' não
estiverem de aceôrdo com as disposições regulamentares,
Art,.504. Os cascos dos navios recentemente construídos no
pata deverão, antes de entrarem em serviço o SOl" pintados' e
címcntados, sorfrer vistoria em secco, anm de que 1.1" commissão de vistorias possa verificar si elles foram construidos
segundo as regras estabelecidas pela lnspectoría de Portos e costas.
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Art. 505. Os navios a vapor devem ser dívídidos em C)IDrttl'timentos estanques por .meio de tres anteparas trausversaes, :pelo
menos, de accõrdo com as regras estabelecidas pela Inspectorta
de Portos e costas, e os navios ti. helíce devem fel' mais o compartímento da pôpa e os tuneís dos helíces estanques e de altura,
e largura sufflcientes de moclo a permittir que se POSS,:l,111 fazer 08
trabalbos necessarios nos eixos e DOS mancaes. Duas das referidas
anteparas devem formar o compartímento estanque das machínas e
caldeiras,
Art. 50Ei. Os c.mparümentos estanques da prôa c da pôpa
devem ser oxperímeutados ante J <lo ser o na vio lançado ao mar
ou. depois, quando estiver- em seeco, enchendo-se esses comparti.
mentes de agua até t~ altura da linua do aguá. quando carregado o
navio.
Art. 507. A antepara de collísão não deverá ter válvula alguma, nem furo, nem qualquer meio do communlcação entro os
compartimentos por ella formados para esgoto do compartimento
de prôa.
Art. 50S. Nenhuma porta estanque deve ser feita, nas demais
anteparas estanques, com exçepção das da entrada dos tunneíé 8,
quando houverem mais, sem approvação da. commíssão de vistorias.
Art. 509, Todas a, portas dos compartimentos estanques, inclusive a dos tunneís, devem ser de modelo approvado pelo ínspector de Portos e Costas o, sempre que isso for applícavel, manobradas com facílidade de um ponto acima da linha d'água, devendo
ser marcada bem visivelmente na chap« acima da manívolla a
dírecção pat'a abril' a l'ef..:l'it11. porta.
..
Art. 510. As válvulas de communlcacão dos comparttmentos
estanques devem estar dispostas de tal modo que possam sei.' examinadas com facilidade e devem SOl' manobr-adas de um ponto
situado acima da linha d'agua, sendo marcada bem visivelmente na
chapa acima da manívelía a direcção para .abrir ou rechal-a.
Al't. 511. Os duplos fundos dos navios devem ser divididos em
compartimentos cellulares e estanques e ser construido) de accôrdo
com as regras estabelecidas pela Inspectoría de Portos e Costas.
Art. 512. As entradas para os compartimentos do duplo fundo
devem SOl' suffícíentcs em numero e dírnonsões para penmtttr uma.
boa aeração efacil accesso do mesmo. Essas entradas devem ter
tampas que as fechem hermeticamente e a contento da. comrníssão
de vistorias.
Art, 513. Antes de ser lançado ao mal' o navio e de
cimentados os compartimentos do duplo fundo, devem estes
ser experimentados com a pressão hydraulica correspondente <.L
de uma columna d'água de alturavigual á da linha d'agua , pelo

menos.

Quando a machina assentar 'directamentesobre a p,arte superior do duplo fundo, a experiencia de pressão da parte qucâcac
embaixo da maehína deverá ser feita, depois que esta estiver assentada.
Art. 514. As provas ue pressão hydraulíca dos tanques, cuja
parte superior for formada pelas chapas da coberta, devem ser
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feitas com a pressão correspondente â de uma columna d'agua de
lUl,20, pelo menos, mais elevada que 9, parte superior do tanque
e, quando fi, parte superior do tanque ficarahaixo da coberta, a
pressão não deve ser inferior â correspondente á de uma columna
d'água de 2,n,40, pelo menos, mais elevada que essa parte do
tanque.
Art. 515. Devem ser tornadas todas as precauções para escoamento da agua de sobra para que, nas condiçoes geraes de serviço,
quando ao encher-se o tanque, não seja elle submettido a uma
pressão superior á da prova. acima referida; e. no caso de ser essa
impraticavel, deve o tanque ser construido para supportar o maximo de pressão a que deve ser sujeito.
Art. 516. O fundo do navio até a parte superlor das cavernas
pódo ser 'Protegido por meio de cimento ou qualquer outro material approvado que cubra eflicazmente as chapas, cavernas e
cabeças dos rebites.
Art. 517. Os navios que transportam passageiros devem ter
os meios de communícação sutricientes enti e o eonvez e as cobertas.
Ar&. 518. Qualquer navio deve ter, pelo menos, uma bomba de
mão manobrada do convca para cada porão c para o compartimenta da, prôa ; e, nos que tiverem duplo fundo, uma bomba para
cada um dos seus compartimentos; estas bombas devem ser experímentadas depois que o navio estiver pompto o deverão satísíaze»
as condlções estabelecidas pela Iuspector-ía de Portos o Costas. As
bombas de mão separadas podem ser substttuídas por uma bomba
de mão, rotativa, de poder equivalente e modelo approvado ,
Art. 519. Quando houver uma conveniente disposição de bomba
a,vª,por de sucção, as valvulas do communícação nas anteparas
transversas não são necessurlas, mas, havendo-as, .elías devem ser
dispostas de modo que sejam aceesaívets em qualquer occasíão e
manobradas de um ponto acima da linha d'agua, tendo a chapa
acima da manívelía da valvula uma marca bem vístvel índícando a
dírecção para fechal-a, c a haste da manivclla deve ser suspensa de
modo que o seu peso não actue sobre a' referida vaI vnla ,
Art. 520. Toda a Installação de bombas de esgoto deve ter as
respectivas válvulas manobraveís do COTlVcz.
Art. 521. Nos navios a vapor cada, compartimento estanque,
inclusive os do duplo fundo, deve ter UIl1,), ennalízação de esgoto ligada a uma bomba a vapor. A canallzação de esgoto dos tanques
de lastro deve SOl' independente das de esgoto dos porões; mas
poder-se-há Iigal-as uma a outra eollocando-se nos tubos do junccão
duas válvulas, pelo menos, independentemente dos da. caixa de
distribuição. Esbs caixas de dtstríbuíção devem scrcolloccdas e111
íogares acccssiveís em qualquer momento. Os tubos de aspiração
devem ser dispostos de modo a poderem ser facilmente examinados e convenientemente protegidos nos porões de carga e nas carvoeiras. Esta canalização de esgoto devo satisfazer as regras es~
tabelecidas pela Iuspectoría de Portos e Costas.
Art. 522. Os navios â vela devem ter pelo menos duas bombas
de mão independentemente da do compartímentcformado pela an-
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topara de colltsão, quando houver, e de accôrdo com as regras: os..
te.belecídas pela Iuspectorta de Portos e Costas.
Art. 523. Os assoalhos o anteparas dos compartimentos destinaôos ãs forjas, quando for o navio de madeira, deverão SOl' forrados
com chapas de ferro ou de aço.
Art. 524. Todas as aberturas pra tícadas em cima das machínas
devem SOl' provtdaa de grade de fel'l'O, si não tiver gaíutas.
Art.-525. Nenhuma caldeira poderá SOl' posta .em servíço som
quo tenha. passado por duas provas da pressão hydra.ullca, uma nas
officínas elo constructor e outra a bordo, depois quo clla estiver
completamente montada e munida de todos os seus accessoriós.
As quo forem construídas na estrangeiro de-verão tnmbcm pa.\~,':;ar
pelas duas provas acima citadas, antes e depois de installadas a
bordo.
Art. 526. A prova de pressão hvdraul.ca consisto 0111 eubmetter' as caldetras a uma pressão suporiol' á pressão do regímen admitttda para- 11 caldeira vistoriada. Para as caldeiras novas ou quo
tenham soürído concerto completo de modo que se possa consideraicomo renovada) essa pressão devera SOl' o dobro da pressão de roglrnen admitttda. Para as calden-as já em sei-viço essa pressão deVOl'tÍ, ser 50 % mais elevada que a do regímen admíttído.
A pressão hydraulíca c1eVOL'<'t 801' mantida durante o tempo nccessai-to para o exame da, caldeira, cujas diversas partes deverão
Bel' cuidadosamente examinadas.
Art. 527. A commrssão de vistorias poderü exlglr a prova de
pressão hydra.ulica, para uma caldoirajCt, em serviço. sempre que
julgar conveniente o sobretudo si clla tiver mais de. seis annos d@
servíço.
ArL ::28. As caldeiras deverão SOl' vietoi-íadaa pei-íodicaments
de modo quo o íntcrvallc entre duas vistorias consecutivas não soja.
suporiar a seis mezes, mas este prazo póde ser reduzido [l,t,j o minimo do tres mezos, si a .commíssào de vístcnas julgar convoniento,
devendo, no entretanto, declarar os motivos.
Art. 529. As caldetr-as dcver'ão amda SOl' vístoríadas quando tiverem sottrido moliflcação ou concci-tos notavoís ou.ainda quando,
deví.lo a urna nova installação, a uma parada prolongada ou a um
incidente qualquer, houver motivo 1)<1ra suspeitar de 8U,h solidez.
Art. 530. Oito dias antes da expiração do prazo determinado
neste regutameato ou no termo da vistoria, si for menor de seis
mozcs, o propríetarto tem o dever do requerer a vístoria, sob pena,
de 200:[; a 500$ de multa.
ArL 531. O proprlctm-io tom (I, obrigação do fornecer o pesoal
e matoríal necessrmo -para as provas nvdrauücas ou outras que 11lQ
forem exjgtdaa.
ArL 532. O propi-Ietai-ío tom o dever do dar aviso â Capitánía
de qualquer cu'cumstoncia que houver de natureza. a, motivar uma
vístoría nn-a do prazo regulamcntarv sob pena do 200$ a 500S do
multa.
Art. 533. Depois que uma caldeira nova ou parto deüc. tiver
soffrldo ar primeira prova de pressão hydrarutca a que se ,l\:d-oro o
art. 526 de modo a satisfazer a commíssão de vlstortns, dever-se-na
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graVaI' na mesma caldeira, do modo bem vialvel, a pressão por que
passou a caldeira nessa prova, em kílogrammas '001' eentlmetros
quadrados, e os tres numeres índtcattvcs do dia, mez o anno em
que foi feita essa prova.
Art. 531. A primeira prova de pressão hydrauliea para uma
culdeh-a nova podo SOl' díspcnsada, quando se t1'ata.l' de um conjuncto do caldeírás cujas díversis partes houverem sido provadas separadamcute, si essas diversas partes não deverem SOl' reunidas
slnão por moio do tubos ccllocados em todo sou percurso por fóra

das fornalhas o das oonductaa, e cujas juntes possam ser tacllmcnte

desmontadas.
Ar!;. 535. Cada, caldeira. d8V;; ser prnviúa de duas válvulas de
segm-anca, convenleutom ente tnstalladas, reguladas de modo a
deixar o vapor escapw-se, deseje que a pressão attinja o limite maximo panutttado. Cada uma dessas válvulas deve ter dimensões
taes que ]):)1' cada uma deIa.s somente p-esa se escapar todo o vapor produzido. pOI' maior quo seja a actividade dos fogos, e sem
quo a pressão devido ao accumulo de vapor exceda de mais de 10 'j
d<1 pressão de rogtmoa admlttlda durante 15 minutos com as ma-

chtnas paradas.

§ l .« Uma dessas válvulas devere SOl' 8011a',1a depois que a, commissão de vistorías, estando as caldeiras accesc.s e sob a pres.ão de
reg imen, verírlcar que as valvulas íuncclonam convenientemente.
E:.tosello sertl. leif,o »or molo de um sínate. conforme o modelo que
deve ücar sob a g"al'da o responsabilidade da eomrrnssão de vistorias, gravado sobre o chumbo derretido ôerramado sobre o buraco
da fechadura. do cadeado que fecha a, vulvuln. Si as caldeiras trabalhaa-em com tiragem Iorçada a {Leoa das válvulas deve S0,l' proporciona.ia de modo que possa sa.tlsfazer ás mesmas condições.
.§ 2, As caldeiras deverão ter um apparelho para alliviar as valvulas do segurança, de modo que ns de urna caldeira poasa:n desent-regar independentemente das das outras, devendo esse apparolho poder SGI' mcncbrado da preçn da maelrina .
,
§:3. o 1\:3 val vulas de segurança dOVOJl estar assentadas dírectamouee sobro ,1. oaldotra, não sendo permíuü.to qualquer melo de commuuícacão entre a cl1deira o :1 vai vula de scguranca , EstD,s válvulas
devem tuncctonar com perfeição c estar de aceôrdo com as regras
eatabeleetdas pela tnspectoría 1:0 Portos e Gostas.
AI't. 530. Não pcr-mittído quebrar o sello som prévio 000sentimento da C:l,pibniil, do Porto, mediante requenmento nssí zna
do l)elocbcf0- do machtn.,s o no qual declare o motivo dessa
118COssLLule; osso requerlmento deve ter ímme.uato despacho do
capitão do }))rto, :TUO, entretanto. p:)~lcr~~ mandar veritlcarst o 1'8forüJo .'30110 03"1,:'1 conforme o prescrípto Deste l'c;.;·ulamento. antes de
ser quebrado, sendo rtqnolte quo o 'I uebrur sem Ilcença imposta a
multa de 200$ a 500$000.
Art. 5:31, Cada c:~ldetNL deve SJi.' »rovida de U:l1 manometro
em bom ostato. conventoutemoutc íustaltado, colloca.lo úyista do
fogulsta, em posíçã» bem vlsivel o co.n luz necessaiia, graduado de
molo a. tulíonr o. pressão oft'cc!;ivn, do vapor na caldolra em kllogramrnas POI' con!jmctl',) quadrado. Este manomctro devetez uma
(> ..

é
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marca. bem vísí vel sobra ti. escala para indicar o limite além do
qUDJ a pressão ,não deve passar. Quando as caldeiras estível'cmdis:~
posta') de modo ti, terem mais de uma frente, cada frente deve ser
provida de um manometro I pelo menos.
Art. 538. As caldeiras deverão estar em oommuuícação com
dons apparelhos de alimentação, pelo menos, convenientemente
installados, cada um delles podendo, por si só, fazer í.talimcntação
das caldeiras em qualquer clrcumstancia, e um delícs, pelo menos;
devendo funccionar por meios independentes da znachína motora
do navio.
Art. 539. Cada caldeira deve 501' provida. de um apparelha de
i-etensão funccionando automaücamente e collocado na inserção de
cada tubo do alimentação.
Quando mais de um corpo de caldeiras estiverem em commn,
nicação, cada corpo de caldeiras deve ter um apparelho de retenção.
Art. 540. Toda a parede da caldeira em coatacto com a cha rnma por uma de SUil,S f.toes deve ter a face oppost:i banhada pela
·agua. e plano da agua deve ser mantido a um nível de marcha
tal que esteja a uma altura de Qm,15, pelo menos, acima do ponto
em que a parede deixa, de estar em coutacto com a charnmr, estando o navio em sua, posição normal. Esta altura poderá ser reduzida
a om,lO para, as caldeiras de pequenas dimensões quandova juizo da
eommlssão de vistorias, for razoável. O nível assim determinado
deve ser indicado de modo bem vtstvel junto ao índíoador- tio nivol
da agua da caldeira.
Paragrapho unleo , As prescripções acima não se appllcam ~
a) aos super-aquecedores de vapor dístinctos da caldeira. j
b) á~ superfícies relaüvarneute pouco extensas e dispostas de
modo a nunca tornnre.n-se rubras, mesmo quando o fogo é levado a
'seu maxírno de acüvídude, taes como os tubos ou p:1rtes da chaminé
que atravessam o roservatorío do vapor, enviando directamente (~
chaminé pi-inclpnl os productos da. combustão j
c) aos geradores denominados do producção de vapor instan
taneo i
d) aos geradores denominados de pequenos elementos.
Art .. 541. Cada caldeira deve SOl' munida de dou, apparcllios
indicadores do nivel da. agua, convenientemente dispostos, íudependentemente, collocados (I" vista da pessoa encarregada da alimenta..
.ção da caldeira e sufficientemente espaçado um do outro. Um desses indicadores deve ser um tubo de vidro ou outro apparolho qual.quer, approvado, de parede transparente. deixando ver o nível
da agua e disposto de modo a poder. ser facilmente limpo, e facílmente allumíado em qualquer occastão. O outro deve ser um SYSw
tema de tres torneiras, dispostas em tros planos horlsontaes dífferentes j porém, J}""r.:t as caldeiras de pequenas dimensões, poderão, a
juizo da cornmíssão de vistorias, ser de duas torneiras dispostas em
dous planos horisontaes diJferentes.
As caldeiras duplas deverão estar providas em cada. face de
apparelhos indicadores, como acima ficou dito. Deverá haver ~I"

o
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bordo de cada navio as pecas de sobresalentes neoessanas para
conservação e funccionamento desses apparelhos, As caldeiras duplas deverão ser, providas desses apparelhos de ambos os lados. Um
s.egundo indicador pode, no entretanto, ser substituido por tres
torneiras do prova.
Sempre que um vapor tiver mais de uma caldeira, cada caldeira deve ser cuidada separadamente e ter todos os accessoríos
necessaríos.
Al't. 542. Os demais accessoi-íos das caldeiras deverão estar
em boas condições e de accôrdo com as regras estabelecidas pela.
Inspectoi-ia de Portos e Costas'.
Art. 543. Uma válvula de communicação deve sempre ser
collocada entre a caldeira e o tubo de vapor e, quando duas ou
mais caldeiras estiverem ligadas com um receptor de vapor 011
super-aquecedor, entre a. caldeira e o receptor ou super-aquecedor,
devendo a garganta dessas válvulas ser o menor possível.
Mt. 541. Os tubos de vapor. de cobre, quando novos, devem
ser submetüdos á prova de pressão hydraulica ccrrespondente ao
duplo, pelo menos, da pressão de regímen do gerador ou do reservatorio do qual recebe o vapor, sem exceder a duas e meia vezes essa
pressão. Esses tubos devem estar dispostos de modo a poderem
contrahir e dilatar livremente.
0:3 tubos de vapor, de aço ou de ferro, quando novos, devem
881' submettidos a uma pressão não inferior a tres vezes a pressão
de regimen do gerador on do rescrvatorío, nunca superior a quatro
vezes essa pressão.
Quando j(~ usados, essa pressão deve ser a mínima indicada
para os novos.
Art. 545. Os tubos de vapor devem ser dispostos de modo que
a. agua não possa alojar-se em qualquer l)(l,rto delles, c, ~i isso for
Irnpraticavel, devem ser providos de meios efflcazes para fazer a
drenagem, não podendo as válvulas de commuuicacãc ser consíderadas applícaveís para esse fim.
.. Todas as válvulas ou torneiras dispostas para esse fim devem
ser acceasíveís e collocadas de modo a tornar facíl a drenagem da
agua em qualquer parte do tubo.
Art. 546. Todas as peças de machína e caldeira que tiverem
menos de 75 % da espessura prímíüva, com excepção dos eixos de
transmissão que ficam a juizo da commíssão de vistorias e que
devem satisfazer as regras estabelecidas pela Inspectoria de Portos
lJ' Costas, deverão ser substítuídaa.
Art. 547. Sempre que se fizer uma modificação ou concerto nas
machlnas e caldeiras, além da prova de pressão hydraultca exigida
para as caldeiras, a commissão de vistorias poderá exigir uma ex.portencía com o navio em movimento.
Art. 548. Todos os tubos de alimentação, filtros, aquecedorese
todos os conductos de agua de alimentação devem. ser sujeitos á
pressão hydraulica de prova, 20 c mais elevada do que a exigida
para os tubos a vapor.
Art. 549. Quando a machína estiver assentada c prompta, as
juntas feitas, as caldeiras com suas valvulas de segurança e todos
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os seus accessoi-Ios, dever-se-há fazer urna experíoncía sob vaporES
com a machína em movímento com a presença da commíssão de.
vistorias. Igual experíenoía poderã ser exigida pela commissão
quando a rnachína tiver passado por concerto ou transformação
Importante e que a commíssão julgar nccossai-ío.
.
Art. 550. 03 recipientes de fôrmas diversas, de canactdade
superior tl· cem litro), que receberem vapor fornecido por eerador
distincto quando sua corumunlcaçào com tI, atmosphera 'Llão for
feita por meles quo excluam tOela 11 causa. de prc.ssã.o effeetiva notavel, deverão SOl' submcttídos á. prova de pressão hydt-aultca.,
como se deteernina para as caldeíras : essa pressão deve ser 50 %
mais elevada que a pressão de tra-a'bo admtttida para esses reoípieutes.
Pal'ugl'<1})ho unlco , As caldeiras lH1S quaes a evaporação é
obtída pormeto de reacçõcs ohimícas ou de outras fontes de calor
nunca pro.luzindo senão temperaturas moderadas, do mesmo
modo que os r('scl'vatOl>ios nos quQ.OS a agua 0111 alta temperatura é
r,jtida com o fim de, e-1H seguida, rorueoor um desprendimento de
vapor ou do calor, qualquer que seja o seu uso, deverão ser assimttadas aos recipientes acima citados.
Art. 551. Os recipientes de vapor deverão ser providos de
uma válvula de segurança regulada para a pressão do regímen
adrnírtldo, a mono, que esta pressão saju, igualou superior- á fixada para O gerador quo a altmenta. Es'tt1" válvula deve ser suffíciente para manter, em. qualquer caso, o vapor no recipiente em
um g rão tle pressão que não exceda de 5 o
o limite ele regimon fixado e poderá SOl' collocada. qUG1' no próprio recipiente,
quer no tubo do íuícodncção de ViVP01" entr, a torneira e o rccí-

píentc.

Art. 552. As calden-as devem ter um espaço livre onu-o a sua
parte inferior e 8, quilha (lo om,40 pelo menos, e ser convenientemente isoladas das carvoelras e anteparas trunsversacs, de aecôrdo
COH1 as regras estabelecidas pela Iuspectorla de P01'toS e Costas.
Art. 553. As oaldeh-iuuas aUXUial'0S, assim como (t·u<:dquer
outro gerador de vapor ínstallado a bor;}o do navio de ve a, pontões, etc., estão sujeitos ás mesmas disposições quo as caldeiras dos
navios.
Art. 554. A commtssão de vistorias deverá verificar si as ma-'
chínas e caldeiras de um uavto construíüo no p:\iz acham-se ínstalladas de accôcdo com os planos approvados, si as suas dífíerentes partes estão c18 aocôrdo e im as regras estabelecidas pela
Inspectoria ele Portos e Costas e se as junta, das <.UYCrStll3 peças,
que poern o íntcríor do navio dlrcctamente em communi cação com
o mar, estão toitas do modo sat.isfuctoelo.
Art. 555. As machi:las,caldeil'a3 e caldctrínhas, construídas
no paiz devem satisfazer as regras estabelecidas pela Inspectoria
de Portos 8 Cestas e os planos detcdh!tc1..)s las mesmas, com as
cópias das específícacõos e todas [k\ informações referentes ás
mêsmas, bem como aos machluísmos, ínstullações de esgotados
porões c dos tanques de; lastro, tubos de vapor e de allmontação,
évaporadores, filtros, aquecedores, etc., a instu,lh1,,~ão olcctrlca,
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deverão SOl' submettidos à approvaeão da Inspectoría de Portos c
Costas antes de S81' iniciada a sua, construcção,
Quando forem construídas no estrangeiro, 'devem, do mesmo
modo, SOl' submcttldas ti, approvação dain~peetorja do Portos e
Obstas autos de srem installadas a bordo,
Esses planos, cspecíücacõos o informaçõos devem S81' apresentad-.:,!;; ú commíssão do vistorias 1J01' cccasião d<1 \"Jstoria i-egulamentar- pal'i1 registro do navio afim do que; ella P08:311, "I;'críDcar se
estã_o contcrmes c, quando Cor !lOtacL\' qualquer ,"diífercnç:l. na exeeuçno do pla:lO apprcvado, rI, rof01'idi1, conuníssão doverá ;;:lbmettel-a á considere.. ç50 da,
do !\!rto::, c Co;;t,\'s.
Al't. 55~). A mechíi.i
SOl' ,';sícrlu,ü<L ccnjttutü.mente com
as caldeiras c machintsmoi, pelo munes uma. voz por anno ; mas a
oomnüssão de vistorlas 1)6(:0, Indopanrleutemcnto do prazo marcado
para a vistoria do 0,(800, 1'0([ll7.11' esse [)r"ZO 0.,tô o 11l11He mínimo
de trcs mezcs para uma nova vistoc!a da machiuu (;\1 das oulúelras
ou de ambas, si julgar convcnient... , devendo, entretanto, fazer
noclaracão dos motivos.
Art. 557. Os epparethcs cmpt-oeudos i'_,<1l'it oiervíeo de carga e
descarga, quer sejam a, vapor, Ü,,,",,il'auHúo:') on eleetríoos, não estão
incluidos no numero dos machuusmos sujeitos I\. illSPCCÇ:LO da com-missão de vistorias.
Ar't. 558. A commíssão de vístortxs (\8\'O CX,),111iuu>1' com todo
o cuidado os cyllndros e emboles, 0.'3 crxcs de u-ausmissâo, mancaes
e bronzes, as corrediças, as bombas ele ar do ciroulação o alimentaç-ão, as bombas do esgoto dos PO!'ÕCS c tanques do lastro. as valvulas
de descarga c do oostado, os propulsores, os o.CC85801'10.::; das caldeíras, nl,.zeodo levantar as tampas, abrir ou mesmo dosmontnv as
peças-que forem necessarlas para que possa fazGr u:n exame coascíencioso e' tirar M grelhas e altares das caldehas prtl\l- o 'seu

exame interno,

Art. 559. Antes de um navio novo, ou de um navio, ouja machina
tenha soífrído modiflcação ou concerto notavel, entrar em serviço,
.(t commissão de vistorias devc assísttr a uma expertencía sob Y0.,pOl'
com a pressão de regíuien, estando a machína em movimento
dure.nrc o tempo quo julgar ncoessarto .
" Art, 560. Todas as entrada« e sabidas no casco, na linha
tl'agua, porto ou abatxo delta, com, excepção das destinadas aos
serviços santtartos, devem ter valvulan 0:1 tOl'lleil'i;,S entre os
casccs-o os respectí vos tubos c essas. valvulus ou torneir-as devem
ser fixadas ao costado de modo couvoniente, qno as torno estanq nos e
("tpel'mittil' o seu funcctouamanto c.n qualquer tempo, devendo os
tubo~;vL·\[vnh'ts.e torneiras ser accessiveis em qu.clquer occaaião ,
Art. 561. As caldeir-Inhas devem ter os mesmos aecessorlos
que ascalden-as dos navios e estão sujeitas as mesmas disposleõe,
regulamentares.
lo"
ArL 562. .As caldeiras íÜ~':~ ombarcacõcs das c'a-ses da. divisão
O; bem como as cmbaroaeões ;;1,. V<1)01" pertencentes' aos: navios,
estão sujeitas ás .ucsmas dispcstcões regutamentm-es.
Al't. 5G3. Qll,:.ncloa, caldeira não f 01' bastante grítlh\e ou a.
porta ele entrada não permitttr a cntrad:i, a comrníssão do visto-
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cção"dl)vem ser submettídaa á approvação da Inspcctoria de Portos
e. costas conjunctamente com os planos do casco do navío e, poste}liormrnte, devoro ser apresentados aí.. com missão de vistorias para
veríúcac si estão conformes,
Art. 573. Os cabos de aramo de ferro, do aço ou de linho
devem estar de aceôrdo com as regras estabelecidas pela Inspeetorta de Portos e Costas e em bom estado de conservação.
Art. 574. Os apparelnos de suspender devem estar de accôrdo
com as l'egra3 estabelecidas pela Inspeetoría de Portos e Costas cem bom estado de funccionamento.
Art. 575. As ancoras e ancorotes devem ser em numero e em
peso proporcíoual (~ tonelagem bruta do navio e de accordo com a
tabella annexa, devendo os certificados da prova de resístencía no
esforço, a que se refere a referida tabella, ser apresentados na vistoria de registro para ser marcados, si já não e süverem feitas por
quem passou o certificado.
As ancoras devem S3I' de fôrma approvada pela lnspectol'ia dePortos e Costas. As ancoras sem cepo devem SOl' de 25 % mais.
pesadas do que o determinado na tabella annexa : o peso da haste
não deve exceder de um terço do peso total e os escovens devem
ser proporcionados ás mesmas, de modo que não possam enjambrar.
'.
Art. 576. As amarras devem ser, em comprimento total e emdíamatro do ferro dos élos, de aocôrdo com a tabella annexa, proporcionaes á tonelagem bruta e devem ter uma resistencia ao O:S-forço de ruptura e de tensão nunca ínfcríor ao determinado na citada tabella .
. Art. 577. As espias, quer de cabo, arame, linho ou manüha,
devem satisfazer ás condições exigidas na tabella annexa e estar em
boas condições.
. . '
Art. 578. Os turcos das ancoras e dos escaleres devem estar de
accôrdo com as regras estabelecidas pslu Inspectoria de Portos 0
Costas c ser de modelo approvado,
Art. 579. As embarcações devem ser eonstruldas.e ter accommodaçõcs de accôrdo comas regras dos arts. 623 e seguintes, e devem estar promptas para ser arriadas em qualquer oeoasíão.
Art. 580. As embarcações v, vapor de um navio não podemserconsideradas no numero das que devem estar suspensas em turcos.
a que se referem os arts. 648 e seguintes e taes embarcações estão,'
sujeitas ás mesmas disposições que o navio, quanto á ínspecção.
de casco, machinas e caldeiras.
Art. 581. Nos navios a vapor deve haver úma agulhá para;
cada appareího de governo e um estandarte collocado de modo'que
domine o horísonte em qualquer condição do tempo, com. todos os.
seus accesscríos. Essas agulhas devem ser reguladas e compensadas
de tempo em tempo,de accôrdo com. as regras estabelecidas pela
ínspectoría de Portos e Costas. O capitão de um navio, empregado
no transporte de passageiros, tem o dever de apresentétr á. com'mLsão de vistorias o regulamento das agulhas,. feito em livro' rubricado pela capitania e para esse fim destinado, com a assígnatura
do proprietario ou seu preposto, do capitão e do offleíal da repar-·
tição meteorologíca, si for feito por esta repartição.
.
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Art. 582. Um plano da Icstallaçâo olectrica, com cspeci'ficação
detalhada dos. apparelhos c methodc empregado na canalização,
deve SC1' suhrnettído ~i approvação da Inspectoria de Portos c
Costas, devendo ter em viste, as seguintes condições:
a) os dynamos, motores e cabos conductoros elevem SOl' dís.

postos do modo que as agulhas não possam sottrcr a menor perturbação por eífeito da em-rente clecti-íca : devendo se fazer cxpertencías, quando se estiver regulando as agulhas, par;}, verificar si
esta condição foi satísíactorramento cumprida j
b) o quadro de distribuição deve estar ooltocado próximo cIos
dynamos e em logar accessivel j
c) os conductores, íusívels c commutadorcs e Iignçõos do casco
{levem ser dispostos de modo a serem íacíímentc accessrveis ;
d) os fusíveis e eommutadores devem SJr de base não íntlammavel ;
e) os commutadores devem ser inst.intaneos e dispostos de
modo a não poderem ficar em uma posição íntcrmediarIa entre Os
eontactos. Os priucipae s co.nmutadores deva-a SOl' ínstallado.s de
modo, que somenteas pessoas respousavcts de sua manobre possam
chegar até elles ;
t) os corta-circultos fusiveis devem ser dispostos todas <ta vozes
que se.fizer reducção na dimensão do cabo conductor o o mais proxímo possível dos commutadores de bifurcação, no caso de systcma
de « uma só caualização » e em ambos os eoudnutores, quando se
adepta..r o systema de condensação dupla;
g) as ligações 01.0 casco, no systoma de uma só caueüaação,
ilevem ser feitas com parafusos de metal amarelío de grande euperücíe.e cuidadosamente feitas em posíções acccssiveís, :1'Ul.S I:l, dos
cabos grossos pode ser feita por meio de uma, pínea de cobre
convenientemente üxada no casco. A superado do contacto eleve
ser, no mínimo, de cinco vezes a da secção do cabo. condnctcr ;
h) os conductores devem ser feitos de cobre de alta. eonductíbílidade, cuja, resistencia especifica não deve exceder do 1,8 mícrohm por ce.rtímetro a 15° e da um díametro mínimo de D/lO de
milimetro. A secção dos conductores será calculada (l, razão de
um mUUmetro quadrado, pelo menos, por dons amperes. ACamê'1"l'a
isolante dos conduetores deve '::81' absolutamente impermeavcl e
capaz de supportar a temperatura de 65° centíg . sem amollecer ou'
deteríorar. O'isolamento devera ser, pelo menos, de 450 meghoma
por kilometro depois de urna ímmersão de 2,1 horas na agua do
mar a 15°;
i) os eaboa conductorss devem ser convenientemente pretogidos.jsobretudo quando cstívsrem expostos ao calor ou â humidade,
eu q uando passarem pelos porões de carga ou carvoeiras .
. \. : Art. 583. Todos os navios devem ser providos dos 1110i08 no..
cessarlos para fazer os sígnaes regulamentares de perigo, e os de
passageiros tambem com fachos íllumínatl vos apropriados ás bolas
de salvação..
.
.Arb. 584. os navíos que tramsp0r,tam passageíros devem ser
providos com mangueiras' insta.i1adas,' para, apagar' o fogo em
qualquer parte do navío.e podendo" ser rapidamente Itgadas ti, mac.
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chína do navío.ou com o burrinho, si este tiver ligução com a
caldeira do navio. Estas mangueiras devem 38l' experímentarlas
uma vez por anno, pelo monos, fazendo-se tocar a bomba da machtna. ou o burrinho, a toda força.
TITULO XI

Dos exames nas capitanias de portos
CAPITULO I
DOS PRATICANTES DE MACHIN'ISTAS

A1't. 585. Nos.Estados, salvo odo Parâ:, onde.ha uma oscola.. de
machinistas, _poderão os candidatos ser examinados por uma com:t&issâo de profíssíonaes presidida', pelo capitão do. porto.
§, 1,()' Os profíssíonaes.que devem eompôn as- mesas de exames
serão nomeados, aâ I1OC, pelo capitão do porto, dentre osengeIlheiros·navaes·o'tl machínístasque.tenham exercido .na;- cJ..j?ita.nia
011 arsenal ou quo est0ja..m: embarcador em algum navío deguerra
dentro do porto, ev na falta, destes; por proússionacs civis' de 1'800.nheefda. competeneía (J honestidade.
.-'
§ 2.() Os candidatos antes de submettcrem-so a exame pagarão a
quantia de 10$ pa1'<1 os dons examinadores, si estes não forem
íuncctonartos da capitania"
Art. 586. Os requerimentos devem ser eserlptos o assignados
perante o secretario da capitania e instruidos com attc$tado de
estabelecimentos de ínstrucção secundariac recont.ectdos de utilidade
pelo- Governo Federal e versarão sobre as seguintes materías: por-

tuguez, pratica.das operações tundamentaes sobre numeres lutei-

ros, fracções ordínarías e deeírnaes, systema metrico e: morphoíogía
geometrtca , c com a prova legal de ser maior de 18 annos de

. idade.

§l.o Deferido o requerimento. o capitão do porto expedirá
portaria cOllcedcndo·Q exame, pela qual o candidato pagar(i, se110
por estampilha. conforme a, tabella ,
§ 2. o As portarias só valerão por seis mezes.
Apt. 587'. Os candidatos serão examinados de accôrdo com o
programma que for organizado pelo conselho de íustrucção da
Escola 'Naval: e approvado pelo Mínístro da: Marinho...
ArL588. Os exames prestados na Escola. Naval, na fÓI'ma do
presente regulamento, serão validos nos Estados e vice-versa.
Art. 589. Os candídatos ínhabllrtados nesses exames só poderão
repesíl-o seis mezes depois da ínhabilltação.
§ 1. 0 Pai-a cumprimento dessa disposição as ínhabílitações
havidasem.qualquer dos estabelecimentos comprehendídos nos artigos snpraoítados serão immediatamente communícadas a todos
os;outrôs, registrando-se alp,habeticamente-: em líYI'OS próprios os
nomes dos inhablütadoa,
§2.~?::Serão consídecados. de nenhum- eft'eito. os exames repetidos·.an.~e~d(}prazo

acíma.estípulado.
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Art. 590. Findos os exames, se lavrará em livro próprio ore.
termo, assígnado pelo secretario e pela oommtssão exami.

~pectiYO

"nádara.

Art. 591. Approvado o candidato, só poderá obter o titulo si
provar haver servido como foguista ou praticado em navios a va-:
pOI' durante um anno e trabalhado em ofticinas como ferreiro, ser-,
ratheíro e caldeireiro durante outro anno.
§ l.0 Os attestados comprobatoríos desses serviços a bordo e
trabalhos em oíücínas só serão validos si esttverem rubricados
pelos oommandantos e chefes de machinas do navio em que o can-

didato tiver embarcado e si não tiver decorrido dons annos entre
o., data da, confecção e apresentação.
§ 2.' Os attestados de que trata o

paragrapho antei-íor podem
ser substituidos por certidões dos róes da equipagem dos navios em
que houver o candidato embarcado.
§ 3.' Os attestados de trabalhos em ofüctnas serão authentíeados pelos proprietarios de cíâctnas navaes legalmente licenciadas
pelas capitanias.

Art. 592. O resultado dos exames feitos nessas condições será.

remettido por intermedio da ínspectoría de Portos e Cost..s á
Directoria de Expediente, para que possa o candidato obter o devido
titulo quo, além da assígnatura do Ministro, terá a do capitão do

porto.

§ l ," Com o resultado dos exames, o capitão do porto remettera o titulo, contcrme o modeloadoptado.
§ 2.° O titulo, depois de assígnado pelo Ministro, será devolvido
á Capltauia que o expediu para o competente registro e annotações.
Esse registro Só será feito depois do pagamento doa sellos de verba
nas repartições de rendas federaes, e pagarão mais na capitania o
valor em estampilhas pelo termo de registro, confor-me a tabella.
Art. 593. As capitanias poderão expedir matriculas de aprendizes-machinistas aos Indivíduos que as requererem e provarem:
que estão approvados por estabelecimentos de instrucção secundaria,
reconhecidos de utilidade pelo Governo Federal nas seguintes materias: portuguez, pratica das operações fundamentaes sobre numeres
inteiros, Iracções ordínartas e decímaea, systema metrico e il101.'phologta geomctríca.
Ar\. 594. O candidato que não apresentar attestados de approvação, passados pelos estabeíecímentosde ínstrueção citados, poderá
ser submettido a exame das materías, exigidas perante uma com-

missão pr~sidida pelo capitão do porto e composta de um ajudante
e um offlclal,

CAPITULO Il
DOS PRA.TICOS DA COSTA, BARRA.S E RIOS NA.VEGAYEIS

Art. 595, Nínguem poderá obter titulo de pratico das costas

barras, lagos e rios navegaveís sem provar:
. '
lO, que é cidadão braztleíro, maior de 21 annos deidade'

2', que tem boro procedimento, verificado em folha corl;ida ;

3", que sabe ler, escrever e as quatro. operações sobre numeres
Inteires e.deetmaes e.oa systemas _de pesos e medidas j
40., que praticou embarcado, pelo menos cinco annoa.ua região
sm qce quer ser pratico', o que será provado com cer-tidão de sua
matricula pessoal e rol de equipagem, si houver;
5°, que ror habilitado em exames perante commíssão nomeada
pela Capitania do POl'tO.
Art. 596. Ninguém poderá ter matricula de praticante de
pratíeo ,semJ;lrovar :
l°',. que é e.dadão bt-aalleirov mador de 18 annos:
2°, que sabe ler e escrever e fazer. as quatro operações sobre:
numeras inteiros e decímaos, os systernas de pesos o medidas;
3°, que tom noções.d E1. arte de marinheiro;
4°, que conhece os r-umos de agulha;
5°, que esteve embarcado um anno, o que será provado com,
a matricula pessoal e o rol de equipagem, si houver .
./il't. 597. O candidato a titulo de pratico requererá. exame ao
capitão do porto, que designará a respectiva commissão, da qual
será- presidente.
Paragrapho untco. A commíssão se eomporü, além do presidente, do patrão-rnõr e de dons dos praticas que forem designadospela sorte entre os existentes na Iocalidade .
Art. 598. O candidato, tendo despachado o seu requerhnento;
til'aTá a competente Itcença paro, exame, pela qual plgltrá 5$ em
ossampítuas, e que será vallda por seis mezes, si o candí.íato não
qniacr f,~zer desde logo o exame, o que deverá fazer constar norequerimento.
Art. 590. O candídato antes do prestar exame pagará 10$000-,
na1',1, os dons cxamínaderes.
,
Art. GOO. O exame para obtenção do titulo de pratico constarã..
de appareíhos e manobras das embar'cações j preceitos para espiar
um ferro ou ancorote, meio mais vantajoso de dar ou receber um
cabo de reboque; rumos de aguJh,t.; indicações barometrícas e
thor-mometrtcaa ; sigw:v~s tanto do código internacional cerne peculiares da praticagem ; estabelecimentos das m1-l'Ó3; dirocção e
velocidade das correntes, já nas barras, bahícs e POI'tOS, já nos rios
e lagos, já. n:t. par.te do_littoral oomprehendida dentro dos limites
da pratíc(~go~ll; dlrecção e largura dos eanaes nas mesmas barras,
bnhias, portos, rios, lagos e costas d i 'mar; sua profundidade por
occasíão das baixas marés de syzigia..s e das grandes vasantes dos
ríos.movtmento 110r<11'io das aguas nas differeutes marés e enchentes
ou vasaute.s : natnreza do solo submar.no ; marcas, bolas e balisas
para guiar u navegação : ventos r~inantes, sua intensidade edireoção ; dírecção, largura e profuudídade dos canaes ; bancos existentes na ..ctrcumscripção .à'a praticagem, sua posição e natureza..
exteesão e conflguTa.çào, ; prornndídade de aguà sebre elles Quer- nas:
baixas manésde syzig:ias ou grandes vasantes dos rios, quer nas.
marés quadTatur~l.sounas:vasantes crdínanías , tracto da.cesta.comprehend:ida.nos Irmrtes da praticagem ; meios de scccorros ~O~'
naufragados; regra para evitar abalroamento no mar e rege

íamentad'e'.:balisamentos.
Execll.Uvo _ 1907
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par-agrapho uníco , A provu relatlva ao conhecimento dos .CQ,barras, etc., deverá, sempre que fôr posslvcl, ser exhibida a"
bordo de uma embarcação que serã piloteada pelo examinando,
Art. BOlo O examinando será. erguido por espaço nunca má.ior
0030 minutos, para cada um dos examinadores.
Art. 602. O exame para obtenção de matricula. de pratica.nte
üe pratico será feito a requerimento do candidato nas mesmas condições dos pratíco-, e será. eífectuado por uma commíssão presidida.
1)010 capitão no porto e composta do ajudante e do patrão-mor I si
houver, ou somente dos dous primeiros e de um escripturario da
repartição. podendo tarnbem, na falta, ser chamado um pratico da
localidade.
Art. 603. O resultado dos exames constará de termo lavrado c
assignado pelo secretario e pela. commíssão examinadora.
Art. 604.Ostitulas de praticas serão passados pelas capitanias
dos portos, e remettldos á assígnatura do íuspector de Portos e Costas, levando também a assslgnatura do capitão do porto.
Art. 605. Os titulas de praticantes de pratícos constará da' matricula respectiva.
Art. 600. O titulo de pratico depois de satisfazer o pagamento
de rello de verba nas repartições de rendas federaes deverá ser
apresentado á capitania para ser rcgtstrado. cobrando-se o valor
em estampilha, coníurme a tabella.
Al"t',607. O tltulo de pratico, depois de assiguarlo pelo InsTIGator de Portos e Costas, será devolvido á. capitania para ser reiis~
t rado, depois de satisfazer
pagamento de sello de verba devido
nas repartições de rendas federaes, cobrando-se o valor em estam..
pilha conrorme a tabella.
Art. 608. O candidato reprovado só poderá fazer outro exame
seis mezes depois e mediante novo pagamento das taxas e emolumentos devidos.
J)[\'~9.,

°

CAPITULO 11
DO.3

~'1ESTRES

DE

PEQUENA üABOTAGEJl,1

Art. 609. Os candidatos â carta de mestre de pequena cabotagem serão exammados por urna commíssão presidida 1Je10 capitão do porto e composta de dons praticas ou mestras da costa.
Paragrapho unlco • Os d01.13 examinadores serão pagos pele
candidato á razão de 5$000 para cada um.
Art. 010. Para serem admittidos a exame de mestre de pequena cabotagem devem os candidatos exhíbir provas dc :
1'\ saber 101' e escrever, conhecimento das quatro operações
fundarnentae s sobre numeras inteiros e dos systemas de pesos o
medidas, com attestados de estabelecimentos de ínstrucção ;
2°, terem embarcado como matriculados nas capitanias dos.
portos do Estado de cujas aguas querem ser mestres, durante
cinco annos ;
3', ser cidadão brazüeiro e maior de 21 annos de idade.

AOTO$ DO ,PODER EXECUTIVO

1683

§ I.' As provas do u. I deste l1rtigo podem ser dadas perante

mua-eom mlssão presidida pelo capitão do porto e composta de um

ajudante e um orrícíaí ,
.
§ 2. o As provas do n . 2 serão dadas por certidões dos rÓGS de
equipagem dos navios em que ttver embarcado.
§ 3. o O examinando será' arguído por espaço nunca, menor de
30 minutos par;)., cada examinador.
Art. 611. Deferido o requerimento para o exame, o capitão do
porto expedirá portaria conced.mdo-o, pela qual pagar(~ seilo em
estampilha conforme a tabella.
Paragrapho uni co. As portaria» só valerão por seis meses.
Art. 612. O candidato reprovado só poderá fazer novo exame
seis mezcs depois e mediante novo pagamento das taxas e omolumentos devidos.
Art. 613. As provas de habilitação profissional versarão sobre

as seguíntcr materias:

1\ conhocímcn:o da al'te de marinheiro;
20, atl'ae:u.Il e dosatracar em todas as círcumstanctas de vento
o mar:
3°,' cochcclmonto dos rumos de agulha, sua nomenclatura e
valores, o da manotra do diI'igir por 01103 a embarcação ;
.{O, noções praticas (1;.1, direcção c velocidade das correntes 110
trecho da costa onde pretenderem navegar;
5°, vento, reinantes, oonrcrme as estações, sua Iurluencia sobre
as aguas, precauções para evitar ou aproveitar seus etreitos na
navegação no trocho da oosta ; ~
6°, pedras occultas e perigosas, sua posição; baixlos, canaes,
barras de rios, sua profundidade; por-tes de abrigo ou de espera,
tudo nos limites das circumscr-lpções em que pretenderem navegar ,
7°, nomenclaturc d~t8 pontas do terra, ilhas e enseadas cemprehendidas Da cesta, profundidade destas e ao redor daquellaa :
8°, modo de salvar qualquer pessoa ou cousa que caia ao mar

e prestar os SOCOo1'ros ;

9°, conhecer as luzes rcgul.nuontares de bordo e saber ma-

nobrar com ;Y:; embarcações para, evitar aba.Iroamento ;
!00, regras do pollclu naval, deveres dos capitães ou mestres

e conhecimento das príncrpacs exígcnctas deste regulamento.
Art. 014. O resultado dos eXl111108 para obtenção de titulo de
mestre de pequena cabotagem constará do termo Iavrado e assígnado pelo cap.tão do porto e pela commissão examinadora.
Art. 615. 08 titulas de mostre do pequena cabotagem serão
passado. pelas oap ltan.as de portos o rernetüdos á assíguatura do
Iuspeotor de Portos e COSt:1S e conterão tambern a assígnatura do
capitão do porto.
Art. 610. O titulo de mestre do pequena cabotagem, depois de
satistazer o pagamento do so110 de verba devido nas repartições
de rendas fedcraes, devorá, ser apresentado á capitania para ser
registrado, cobrando-se o valor da. estampilha conforme a tabella,
Art. 617. O t,tul0 de mestre de pequena cabotagem não poderá
abranger mais do uma círcumscrípção,
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CAPITULO IV
DOS PATRÕES OU ARRAES

A.rt. 618. Os patrões ou arraes serão. submettídos a exames
perante uma commissão presidida pelo capitão do porto e comp.osttt,

do patrão-mor e do pratico do porto, podendo tambem substituir
este 11m dos patrões da capitania ,
Art. 619. Para serem submettídos a exame os candidatos
deverão provar:
~o, que sabem ler e escrevere conhecem as quatro operações
sobre .nuroeros ínteíros e 08 systemas do pesos e rnedídas ,
2°, que tcem trabalhado durante tres annos em embarcaçõesa
vapor no trafego do porto.
Art. 620. Deferido o requerimento, o capitão do porto expedirá a portaria para exame, que versará sobre as seguintes matorias:
l", conhecimento dá arte do marinheiro;
20:, atracare desatracar em todas as condições de vento e

mar'

30, conhecimento dos rumos das agulhas, sua nomenclatura e
valores, e da maneira de dirigir por elles a embarcação ;
4c , noções praticas da díreccão e velocidade das correntes c
movimento das marés no porto ;
5°, ventos reinantes, conforme as estações, sua influencia sobre
asaguas, precauções para evitar ou aproveitar seus eífeitos na.
navegação do porto;
6(>, pedras occultas e perigosas, sua posição; ba.ixlos, canaes,
barras de rios, sua profundidade ;
70, nomenclatura das pontas de torra, ilhas c enseadas compreheudídas no porto, profundidade destas e <.1,0 roJo1' daquellas ;
8(>, modo de salvar qualquer pessoa ou cousa que caia l,1G
mar e prestar soccorros ;
9°, conhecer as luzes regulamentares de bordo e saber manobraI' com a embarcação para evitar abalroamentos ;
10°, regras de policia navní c das princípaes exígencías deste
regulamento.
Art. 621. Findos os exames se lavrará em livro proprío o respectivo termo, assignado pelo secretario e pela comnussão examínadora.
Art. 622. Depois de Iavrodo o termo, o capitão do porto maudará.expe<Ur o titulo por elle asslgnadc .
Paragrapho untco. Este titulo, depois de satisfazer o pagamento
de sello de verba devido nus repartições de rendas federaes, deverá
ser apresentado 1:1. capttania para ser registrado, cobrando-aeo
valor em estampilhas conforme [I, tabclla,
Al't.623. O'camhdato reprovado só poderá fazer outro exame
scis,mezesdepoSse mediante novo pagamento das: taxas e emolumantos devidos.

ACTOS IIO PODER EXECUTIVO

1685

TITULO XII

Das embarcações míudas dos navios mercantes, do pr-umo e meios
de salvação
CAPITULO I
DAS EtlIBARCAÇÕES MIUDAS DOS NAVIoS )IERCANTES

Art. 624. As embarcações mtudas dos navios mercantes deverão estar clevidamen te apparelhadas de conformidade com o
presorípto neste regulamento, e serão divididas em cinco classes,
a saberCLASSE A-AS embarcações desta classe deverão ser salvavidas, apropriadamente construidos de madeira ou metal, tendo,
para cada 203 dectrnetros cubícos da sua capacídade, computada
segundo a regra de que trata o art. 625, pelo menos 43 déeímetros
oubícos de fortes e erncazcs rcservatoríos de ar tão hermetícamente fechados que a agua não possa nelles penetrar.
CLAssm B- As embarcações desta classe deverão ser salva-vidas
, apropriadamente construidos de madeira ou metal, tendo, tanto
interior como exteriormente, meios de fluctuaçãó íguaes em etri
cíencta aos das embarcações da classe A, devendo a metade, pelo
menos, desses meios de rluetuacão, ficar disposta pelo lado de fÓl'a
-dasmesrnas embarcações.
CLASSE C-As embarcações desta classe deverão ser salva-vidas
.apropriadamente construidos de madeira ou de metal, tendo, interior e exteriormente, alguns meios de tluctuação, que perfaçam
metade do valor estipulado para a cfflcíencla dos meíos de üuctuaçâo das embarcações das classes A ou B, devendo a metade. pelo
menos, desses meios de fluctuação, flcar disposta do lado de /61'a
. elas rereridas embarcações.
CLASSE D-As embarcações desta classe deverão SOl' apropr!adamente construidas de madeira ou metal.
CLASSE E-As embarcações desta classe deverão ser de modelo
e materíal approvados e taes que possam ser desmontadas.
Art. 625. Por capacidade cubíca de qualquer embarcação
míuda deve entender-se a sua arqueação em metros cubícos
reduzida, como se faz com a arqueação dos navios, _ pela
regra de 8terling. Como, porém, ~t applicação dessa regra
exige Iongo trabalho, poder-se-ha, nos casos geraes e quando
não se torne necessarío resultado absolutamente correcto.
'adaptar a seguinte regra. que, além de simples, é approximadamento exaetu : Tome-se o comprimento e a bocca da embar..
cação por fóra e o seu pontal por dentro no lagar de mínimo pontal,
em declmetros. O producto dessas tres dimensões entre si multiplicado pelo coefflciente 0,6 será a capacidade da em barcação . Assim
pois, para Uma embarcação de 8,0 de comprimento, 2,70 de bocca
w

o 1,10 do pontal a capacidade será: 80 x 27 x Il X 0,6== 14.256
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decímetros. Si os remoa forem montados em toleteirosdever-se-hD;.
tornar as bases destes corno altura da borda na medida do pontal.;
Art. 626. O numero de pessoas que poderá. conter qualquer em..
b nrceção da classeA veríftear-se-ha, dividindo por 283 o numero de
decímetros cubícos de sua capacidade. Assiml por exemplo, a em..
barcação que tiver 14.256 decímetros cubícos de capacidade será considerada sufflclente para 50 pessoas adultas. A embarcação deverá,
além disto, ter bastante espaço para que todas as pessoas de sua
lotação possam ficar sentadas, S6m embaraçar o movimento dos·
remos. sufficlente franco bordo e estabilidade para com segurança
carregar esse numero de passageiros, o que deverá SOl' verificado
na. agua por occasíão da primeira Inspecção a que forem submet.
tida:') as referidas embarcações para a obsorvancta do preceituado
neste regulamento, fazendo-se a cxperíencía de uma embarcação de
cada classe ou capacidade, quando houver maí s de uma classe ou
capacidade.
.
Paragrapho unico. Quando, porém, tratar-se de navíosq.~(e
navegarem em rios e em aguas tranquillas o coeffíclentepara, deter..
mínav o numero de pessoas será reduzido a 227.
Art. 627. O numero de pessoas que podei-a conter qualquer
embarcação das classes B, O e D ou E verifícar-se-ha dividindo
por 227 o numero de decímetros eubieos de sua capacidade.
Art. 628. Os apparelhos para arríar ou botar na. agua as embarcações míudas terão de satisfazer ás condições seguintes: todos
os salvavldaa, sobretudo nos navios quo transportarem passageíros,
deverão, quando tal' praticavel, estar suspensos em fortes turcos,
sendo doua turcos para cada embarcação, ou um unlco turco para
cada embarcação quando esse turco fóI' convenientemente disposto
paro, arriar a referida embarcação com facilidade; porém, não
sendo praticável ter todas as embarcações salva-vidas suspensas em.
turcos, como foi acima indicado, as restantes deverão estar á mão,
de modo a serem facil e promptamente Iançadns (t agua quando
fôr preciso.
Art. 629. Todas as embarcações içadas nos turcos deverão
estar arraniadas de modo que possam sei- arriadas na agua
stmultaneamontc. c 03 turcos ou apparelhos nos navios que transportam passageiros deverão ter resístencía sutãcíente para poder
supportar a embarcação com toda a sua Út'Wga o de tal modo
espaçados, que as respectivas embarcações possam com f,Milidade
passar entre ellas,
Art. 630. Os turcos e seus apparelhos de movimento deverão
estar promptos para seu uso immediato e protegidos de qualquer
influencia que possa prejudicar o seu funcclonamento.sendo absolutamente prohibido collocar dentro das embarcações qualquer outro
objecto que não sejam os exigidos pelo presente regulamento.
Art. 631. As embarcações suspensas nos turcos deverão ter as
suas talhas sempre engatadas e estar promptas a qualquer momenta.
.
Art. 032. As talhas deverão ter meios adequados para desligar promptcmente as embarcações dos cadernaes inferiores dosmesmos.
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Art. 633. Os lagares em que engatam as talhas deverão estar
sufficientemente apartados dos extremos das embarcações afim
de que estas possam com facilidade ser afastadas dos respectivos turcos.
Art. 634. As dofensas das embarcações deverão ser de tal
natureza que possam remover-se facilmente.
Art. 635. Os cabos das talhas, cadernaes, torneis e olhaes, em
summa, todos os appareluos de suspensão devem ser suffííentemente fortes para poderem supportar a embarcação com toda
a suo. carga.
Art. 636. Os tíradores das talhas deverão ter bastante comprimento para quo as embarcações possam ser arriadaíl na agua
mesmo quando o navio esteja. descarregado, e os fieis f tas talhas
'(leverão igualmente ter bastante comprimento para que possam
tocar na agua mesmo quando o navio estiver descarregado.
Art. 637. Os cadernaes inferiores das talhas não deverão ter
gatos,
Art. 638. Para estar devidamente apparelhada toda a embarcação deverá. ter:
a) palamenta completa, para bancada singela ou de voga, Ú
mate dous remos de sobresalente ;
.
b) dous bujões para cada boeiro, presos por fieis de cabos ou
corrente e tantos toleteíros ou furquetas quantos os remos e mais
metade e todos igualmente presos por fieis de confiança;
c) um ancorote, um balde. um leme com a competente canna
doleme ou meia lua e correspondentes gualdropes, uma baça de
suffíciente comprimento e um craque. O leme e o balde devem
.cstar presos porfieis de suütcíente comprimento e sempre promptos para serem usados em qualquer momento;
d) uma vasilha ou quartola para agua potável, a qual deve
estar sempre cheia;
e) as balsas salva-vidas devem estar completamente providas:
de palamenta e pertences que lhe sejam apropriados.
Art. 639. Dentre as embarcações das classes A ou B de cada
navio quatro, no maximo, deverão ter mais o seguinte:
a) duas machadinhas presas por fieis c collocadas uma á prôa
e outra á pôpa da embarcação;
b) um ou mais mastros, e pelo menos uma vela de confiança
o correspondente appnrelho j
c) uma linha de salvação estendida com seios pelo lado de fóra
da embarcação em todo o comprimento desta e do ambos os lados,
G0!1l

rortemente segura;
d) uma agulha de marear, apropriada;
e) um galão de azeite animal ou vegetal, em 'vasilha de modelo approvado e que sirva para. espalhal-o pela superfície do mar
em occasião de mao tempo;
f) uma lanterna protegida exteriormente pai' uma grade ou
rede e cu]o reservatório contenha azeite sufficiente para 'dar luz
polo espaço de duas horas, pelo menos.

Art>640. o numero .àep.essoas, que poderá conter qUaJquer
salva-vidas, será especialmente determinado 11a.-1'a.- cada. modelo
approvado pela Inspectoría de Portos e Costas, observadac pcrém, ao
condição de que para cada pessoa cor-respondam pelo menos 85 decímetros cnbícos de fortes e etâcazes reservatórios de ar, taea que
,<1 agua não possa nelles penetrar. Será perrnittido o uso de balsas de qualquer genero de eoustrucção, comtanto que sejam de
modelo approvado e tenham poder de Iluctuação equivalente ao que
se acha estatuído acima.
Art. 641. Todas as balsas salva-vidas deverão ser marcadas de
maneira a fixar claramente o numero de pessoas que podem conter.
Art. 642. O numero de pessoas que poderão aguentar quaesquer objeetos ou artigos âuotuautes ser;;í, verttlcatlo divídíndo-se
por 14,50 numero de kilos de ferro que os mesmos objectos sejam
capazes de sustentar n'agua doce por espaço de 24 horas. Estes ohjectos ou artigos para serem empregados não devem precisar ser
antes cheios de ar e deverão ser de genero de eonstriicção approvada e ter marcas quo) Ü1ui1 ucm claramente o numero de pessoas
que podem aguentar.
Art. 643. Por cinto de salvação ou cintos "alva-vidas aperfeioadoe deve entender-se todo o artigo desse genero que não precise
ser cheio de ar antes de empregado e que seja capaz de fluetuar
n'agua por espaço de 24 hora tendo suspenso 14,50 kílos de ferro.
Art. 644, As bolas de salvação serão de modelo approvado
<ll

rOlarão ser:

et) boías do cortiça solída, guarnecidas em volta ele urna linha.
de salvação ou fiel, com seios, e que sejam capazes de f1üctuar
n'agua por espaço de 24 horas, 1)810 menos, tendo suspensas 14,5Q
kilos de ferro e que não tenham POl' enchimento 'fibras vegetae-,
barbas de cortiça ou outros, cortiea granulada ou qualquer outro
material solto, nem precisem ser cheias de ar antes de empregadas.
Art. 645. Todas as boias e cíuscs de salvação deverão sir collocados nos navios, de maneira que fiquem facilmente accessiveís ~l, todas
as ressoas existentes a tordo c tambem que sua posição se torne
conhecida. daqucllas pessoas ás quaes sejam particularmente destinadas.

CAPITULO Il
DO PRtJ:\IO

Art. 646. Os vanores das classes i, 11 e IH (la, divisão A deverão ter uma linha dê prumo de 275 metros, pelo menos, convemsnt cmente graduada, enrolada em um sarílho, com prumo de
tente de peso nunca inferior a 15 kilos, além de d~H1S outras linhas
de prumo de mão de 50 metros de comprimento, cada uma, convenientemente graduada e com prumo de peso nunca inferior
a 3,5 kilos cada um,
Art. 647. Os vapores das classes IV e V da divisão A e os á
Nela da divisão B deverão ter uma linha de prumo de patente de
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peso nunca inferior a 12 kilos, e uma outra de 50 metros-do
comprimento, com prumo de peso nunca, inferior a 35 kílos,
eonveníentemente graduadas.
Art. 648. Indica-se o seguinte modo de graduar as linhas de
prumo, geralmente adaptado:
Nas 2 braças ou 3.66-Um pedaço de couro dividido em duas'
tiras.
Nas 3 braças ou 5.49-Um pedaço de couro dividido em tres
tiras.
Nas 5 braças ou 9.14-Um pedaço de filete branco.
Nas 7 braças ou 12.80-Um pedaço de filete vermelho.
Nas 10 braças ou 18.29-Um pedaço de couro com um furo.
Nas 13 braças ou 23.78-Um pedaço de filete azul.
Nas 15 braças ou 27.44-Um pedaço de filete branco.
Nas 17 braças ou 31.09-Um pedaço de filete vermelho.
Nas 20 braças ou 36.58-Um pedaço de', arrobem com dois nos.
Paragrapho uníco. Deve ser preferido o tecido de algodão para
as marcas brancas, filete para as vermelhas e sarja para as a~u_es,
porque assim poder-se-há ímmedtatamente distinguir na escuridão.

CAPITULO III
Das MEIOS DE SALVAÇÃO

Art. 649. Com relação aos vapores da Divisão A - Classe 1, observar-se-ha o seguinte:
a) Deverão ter suspensas em turcos G com 0.3 necesaartos apparelhos, :para serem arríados n'agua, embarcações míudas em
numero e de capacidade não inferiores ao estipulado na ta.bi3lla
junta. Essas embarcações es~arão providas de palamenta e mais
pertences e serão do modelo a que se refere o Capitulo I do I'itulo Xll,
b) Nãoserão obrigados a ter mais embarcações. miudas do que
as que forem necessarlas para dar surâcíente accommodaçãc a
todas as pessoas existentes a bordo.
c) Oscapitães ou proprtetartos de vapores desta classe, que pretenderem ter numero menor de embarcações míudas do que o estipulado na tabella. junta, deverão declarar ao capitão do porto,
antes do despacho de sahida que as embarcações na realídade suspensas em tUl'COS são sufIicientes para accomrnodar todas as pessoas
existentes a bordo, dando-se 10 pés eubicos da capacidade das embarcações segundo a regra estabelecida pelo art. 626, para cada
adulto ou adulto médio.
d) O numero míntmo das ernba.rcações míudas e o mini mo da
capacidade cubtca total das mesmas será proporcional á tonelagem
bruta do navio e de accõrdo com a tabella junta. Para. os navios já
armados no momento ele ser posto em execução o presente regulamento dever-se-na ter por satisfeita esta. exígeuola, si as embarcações suspensas em turcos perfizerem o correspondente mlnírno de
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capacidade total estipulada .na columna 3 da tabella estabolecida
embora o numero dessas embarcações seja. inferior ao numoro mar:
cado na columna 2 da mesma, tabella ,
e) Metade pelo menos das embarcações rnludas suspensas em
turcos devera ser do modelo ou typo da classe A.

As restantes embarcações também poderão ser desse mesmo
modelo, ou, ti vontade do proprletarto, do typo daquellas que estão
comprehendídas nas classes C e D, corntanto que não haja mais de
duas do modelo das mencionadas na classe D.
t) Si as embarcações suspensas em turcos, de accôrJo com (l,
tabella j unta, não derem suüícíente accommodação para todas as
pessoas existentes a bordo, nesse caso deverão os navios ter' embarcações supplernentares, de madeira ou de metal, desmontaveis, ou
de qualquer outro modelo approvado, quer suspensas em turcos,
quer dispostas de outra maneíra, ou ainda balsa.." salva..v idas
de modelo igualmente approvado , Salva' a presoripção ela lettra b
supra, essas embarcações supplementares ou balsas deverão ter
bastante capacidade para juntamente com as demais embarcações
míudas, que pela tabella junta devem estar suspensas em turcos,
perfazerem o duplo do valor cubico mini mo estipulado na columna
3 da mesma tabella, Todas essas embarcações supplemcntarcs, ou
balsas, deverão, outrosím, para, que possam ser utets, ficar cottocadas de maneira, tão conveniente quanto o pernüttlrem as dispo.
slções Internas do navio, cumprindo, em todo caso, ter-se o cui-.
dado de evitar o excessivo atravancamento do convez deste e não,

prejudicar' a sua segurança em viagem.
g) Os vapores que forem dotados de compartimentos estanques

e em numero tal que possam conservar-se fluctuando em tempo
moderado, ainda quando dons de taes compartimentos estejam com
agua aborta, somente poderão ter embarcações supplomentares
ou balsas com metade da capacidade estipulada na lottra f
SUPI'fr.

h) Além dos meios de salvação acíma referidos, terão tam-

hem, pelo menos, uma baía de salvação,

de modelo approvado, para cada uma das embarcações suspensas em turcos .8,
outrosím, estarão providas de cintos de salvação ou salva-vídas,
de modelo approvado, ou de outros artigos do mesmo geuero e
igual poder de üuctuacão, também apPl'ovados, c que possam ser ajustados ao corpo, com v. condição mais de haver um destos, pelo menos, para cada pessoa existente a bordo.
Art. 050. Os vapores da Divisão A-Classe Il, estarão sujeitos ás'
mesmas prcscrípções que os da classe 1 da divisão A.
Art , 6'51. Os vapores da Divisão A -Classe IH, deverão ter:
o) Suspensas em turcos e de CtMLa lado tantas embarcações.
míudas de madeira ou de metal, uma de cada lado, pelo menos, do
modelo oomprehendído na, classe A ou B, e de tal capacidade que
as de um só lado sejam sutncientes para accommodar as pessoas
existentes a bor-do. Estas embarcações deverão estar providas dos,
necessaríos apparelhos para serem arriadas n'agua ,
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b) Seis boias de salvação, pelo menos, de modelo approvado C·
de accôrdo com o art. 644.
c) Cintos ealva-vldas .de modelo approvado, conforme se acha
prescrípto para os navios da classe I da divisão A.
Art. 652. 0.'3 vapores da Divisão A - Classe IV:
a) Deverão ter suspensas em turcos embarcações miúdas na
conformidade do quo este regulamento e a respectiva tabella
prescrevem para os navios da lU. classe da divisão A.
b) Si as embarcações suspensas em turcos, em virtude da,
prescripçào, não fornecerem sufflclente accornmodação para todas
as pessoas existentes a. bordo, deverão os navios desta classe ter
embarcações supplementares ou balsas salva-vidas de modelo
approvado, conforme se acha prescripto para os navios da classe I
da divisão A.
c) Si, porém, pela necessidade de evitar o excessivo atravancamento do convez e não compromettor a segurança do proprlo
.navio em viagem, não for possível a qualquer navio desta classe
ter essas embarcações supplementaros ou balsas salva-vidas, conforme se acha prescrípto para. os navios de la. classe da divisão A,
poder-se-há supprrr tal deâcíencía por meio de equivalente nUR
·mero de bancos ou de outros objectos accossoríos do convez que
sejam capazes de fluctuar, de modelo approvado, comtanto que
seja á ínteu-a satisfação da commíssão do vistorias.
d) Não deverão ter monos de seis bolas de salvação, de modelo approvado, e de aecõrdo com o art. 644.
e) Deverão ainda estar providos de cintos salva-vidas, de modolo approvado o de accôrdo com o art. 643. ou de outros artigos.
do mesmo gcnero o igual poder üuotuarrte, tambem de modelo
approvado, que possam ser ajustados ao corpo, com a condição
de haver um destes, pelo menos, para cada pessoa existente a
horda.
Art. 653. 0:'3 vapores da Divisão A - Classe V, deverão ter:
a) Suspensas em turcos de cada, lado tantas embarcações
míudas do madeiru ou de metal, uma de cada lado, pelo menos;
do modelo comprehendido nas classes A ou B da clausula la. das
disposições geraos. e do tal capaeídade que as de um lado sejam
suütcíentes 11:1ra accommodar as pessoas existentes a bordo. Essas
embarcações estarão providas dos necossaríos apparelhos para
s erem armadas n'agua,
.
b) Cintos sal va-vidas, de modelo approvado, conforme se acha.
prescrlpto para os navios de ra. classe da divisão A.
c) Duas bolas de salvação pelo menos, de modelo approvado
e de aceôrdo com o art. 644.
Art. 654. Os vapores da Divisão A - Ciasse VI :
a) Deverão, segundo a sua tonelagem, ter suspensas em turcos
embarcações míudas, na coníornüdado do que prescreve a tabella
pa-ra os vapores de P classe da' divisão A.
, b) Si as embarcações suspensas em turcos, em virtude da
prescrípção supra, não fornecerem' sufficiente accommodação-
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para todas as pessoas existentes a bordo, os vapores desta. classe
deverão ter embarcações supplementarea ou balsas sa.lva-vidas"do
modelo approvado, conforme se acha. prescrtpto para os vapores de
i- classe da divisão A.
c) Si, porém, pela necessidade de evitar o excessivo atravanea.,
mento do convez e não cornprometter a segurança do proprio
navio em viagem .nâo for exequivel para algum vapor desta classe
ter essas emba.roacões supplementarcs ou balsas salva-vidas conforme se acha prescrípto para O~ navíos da 19' classe da divisão A
poder-se-na, em todo caso, compensar tal deâciencía supprindo-o
com equivalente numero de bancos ou quaesquer outros objectos
accesscr-los do convez, que sejam capazes de tluctuar, e de modelo
appi-ovado, comtanto que sejll. â. lntelra.. satisfação e1H, commíssão de
Tistoria.
d) Deverão também estar munidos do cintos salva-vidas de
molelo approvado, e de accôrdo com o art. 643 ou de outros artígos do mesmo geuero e igual poder do fluotnação, também approvades, que possam ser ajustados ao corpo, com a condição de haver um destes, pelo menos, para cada pessoa existente a bordo.
e) Deverão ter, pelo menos, duas bolas de salvação de modelo
approvado de accôrdo com o art. 6,14.
Art. 655. Os vapores da Divisão A - Olasses VII o XII deverão

ter:

a) Suspensas em turcos de cada, lado tantas embarcacõos
míudas de madeira ou do metal, uma de cada lado, pelo menos, de
modelo corupr ehendido nas classes A ou 13, de que trata, o art. 624,
e de tal capacidade que as de um lado sejam sufficientcs para
accommodarem todas as pessoas existentes a bordo. Essas embarcaçõos estarão providas dos necessarios apparelhos pal'(1 serem
arrfadae n'agua..
b) Cintos salva-vidas, de modelo approvado, conforme se acha
prescrtpto para os navios da ta classe da, divisão A.
c) Duas boías de salvação, pelo monos, de modelo approvado e
de accôrdo "com o art. 644.
Art. 656. Os vapores da.. divisão A - classe 8 que não sanem
barra-fora, nem navegam em águas agitadas, deverão ter:
a) Uma embarcação collocada de maneira que possa ser lançada na agua com presteza e deverão ser provídas de appai-elhos
ou objectos fluctuantes de modelo approvado e de accôrdo com
o art. 641 ou de cintos salva-vidas de modelo approv ado e de
accôrdo com o art. 642 e baias de salvação de modelo approvado
e de accôrdo com o art. 643 em quantidade suíflciente para juntamente com a.. referida embarcação poderem conservar boiando
todas as pessoas existentes a bordo.
b) Quatro bolas de salvação, pelo menos, do modelo approvado,
Quando, porémv sabírem fóra da barra, ou navegarem em
aguaa agí tada«, deverão ter as mesmas disposições que os navios
da classe VI da divisão A.
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Art. 657. Os vapores da divisão A - classe IX quo não sahem
barra-rõra nem navegam em águas agitadas deverão ter:
a) Uma embarcação collocada de maneira que possa ser Iançada na agua com presteza e ser pcovídado apparelhos ou objectos
fiuctuantes de modelo approvado e de acoôrdo com o art. 642, ou
de ointos salva-vidas, de modelo approvado e de aecôrdo com o
art. 644 em quantidadesuffioiente para juntamente com a referida
embarcação poderem conservar boiando todas as pessoas existentes
a bordo ;
b) Duas bolas de salvação, pelo menos, de modelo approvado ,
Quando em aguas agitadas, devem ter as mesmas disposições
que as da classe VII.
Art. 658. Os vapores da divisão A -:... classes X, XI e XI( deverão tor:
Suspensas em turcos de cada lado tantas embarcações miudas
do madeira ou de metal, uma de cada lado, pelo menos, de
modelo coinprehendldo na classe A ou B o de tal capacidade
que as de um lado sejam sutücíentes para accommcdar todas
as pessoas existentes a bordo. Essas embarcações deverão estar
providas dos necessanos apparelhos para serem arrtadas na

agua.

b) Cintos salva-vidas, de modelo approvado o conforme se acha
prescrlpto para navios da P classe da divisão A.
c) Duas baias de salvação, pelo menos, de modelo approvado e
de accôrdo com o art. 643.
Art. 659. Os navios da. divisão H-classe 1 deverão ter embarcações míudas na couíorrnídade do que dispõe a tabella para os
navios da classe 1 da dívísão A. Estas embarcações, tanto quanto
for possível, ficarão suspensas em turcos e providas dos necessaríos apparelhos para serem arriadas na agua, ti, inteira satisfação
da commtssã-i de vistorias. Aquellas embarcações, porém, que não
ficarem suspensas em turcos, serão, em todo caso, colloeadas do
mouo que possam SOl' lançadas n'agua com presteza e também
â inteira sattsf.rção da cornmissão de vistorias.
b) Si as embarcações assim dispostas não fornecerem sufflcientes aecommodações para todas as pessoas existentes a bordo,
deverão o~ navios desta classe estar supprídos de meios de sal..
vaeão supplementarea, conforme se acha preserípto para os navios
da 13' classe da divisão A.
c) Nenhum navio desta classe será, comtudo, obrigado a ter
mais embarcações míudas do que as necessarlas para accommodar
todas as pessoas existentes a bordo.
d) Os nav.os desta classe deverão igualmente estar providos de
cintos salva-vídas, de modelo approvado, de accôrdo com o arüígo
643 011 de quaesquer outros arMgos do mesmo genero e também
apprevados, conforme se acha prescrípto para, os navios da Ia classe.
da di visão A e deverão ter ainda uma bota de salvação, pelo
menos, de modelo approvado, de aceôrdo com o art. 644.
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Art. 660. Os navios da divisão H-classe 2 deverão te I':
a) Embarcações míudas na. conformidade do estipulado para os

navios de p. classe da divisão B e mais uma boa embarcação do
-typo das comprehendidas na classe D, de que trata o art. 624.
Essas embarcuções, tanto quanto for possível, ficarão suspensas
em turcos e com os necessarios apparelhos para serem arrtadas na
agua, á inteira satisfação da commíssão de vístorías. Aquellas embarcações, porém, que não ficarem suspensas em turcos, estarão,
em todo caso, collocadas de modo que possam ser lançadas n'agua
com presteza e tambern á inteira satisfação da commissão de vistorias.
b) Cintos de salvação, conforme se acha prescrípto para os navias da I" classe da dívlsão B e ter mais uma boía de salvação, de
modelo approvado, de accôrdo com 0 art. 644 para cada embarcação míuda de madeira ou de metal.
Art. 661. Os navios da divisão B - classe 3 deverão ter:
a) Suspensas em turcos, de cada lado, tantas embarcações
míudas de madeira ou de metal, uma de cada lado, pelo menos,
do typo co tnprehenrlido nas classes A ou B, do que trata o artigo
G24 e de tll capacidade que as de um mesmo lado sejam surücientes para aocommodar- todas as pessoas estetcncos a bordo. Estas
.embaroaçõcs estarão providas dos neeessar'los apparelhos para serem
arriadas n'agua..
b)"Cintos salva-vidas de modelo approvado, conforme se acha
prescripto para. os navio; da p. classe da dívísão A.
c) Quatro botas de salvação, pelo monos, de modelo appro'lado, conforme o art. (3-14.
Art. 662. Os navios da divisão B-classcs ,1 e 6 deverão tel':
a) Uma ou mais embarcações de madeira ou metal, comtanto
que sejam sufücíentes para accommodar todas as pessoas existentes
<.\ bordo, e fiquem dispostas de maneira que possam ser lançadas:
no, agua com presteza, (t inteira s:ttisfação da commíssão de vistorias.
Cada uma dessas embarcações devera estar provida de Ul11
galão do azeite animal ou vegetal, em vasilha que permítta espaInal-e pela superücíe do mal' em ocoasíão de mão tempo.
b) Tantos cintos salva-vidas, de moIelo approvado, quantas
forem as pessoas exíesentes a bordo.
c) Duas baias de aalvação, pelo menos, de modelo approvado,
de uccôrdo com o art. 644.
Art. 663. O:> navíos da. divisão B - classe 5 deverão ter:
a) Suspensas em turcos, de cada lado, tantas embarcações
miudas de madeira ou de metal, uma de cada lado, pelo menos, do
typo comprehendído nas classes A ou 13, de que trata. o art. 624;
b)
c)

Uma embarcação;
Uma boía..
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TITULO XIII

Disposições ta-aneí ter-Ias

CAPITULO UNIOO
Art. 664. Os rnachínístas de F, 2a., 30. e 4ll. classes do reznlamente de 1901 contínuarão a exercer as suas respectivas funcQões,.
sendo, porém, equiparados os de P e 2a classes a machlnístas e os
de 33, e 4a a aj udante-machínístas, c terão matriculas da carta que

apresentarem,

Art. 665. Os machinístas de 30. e 4" classes podel'ào melhorar
de classe satisfazendo as exigencíaa dos regulamentos da Escola
Naval e de Machínístas do Pará, onde prestarão os respectivos
exames segundo os programmas do ensino alll adaptados.
Al't. 606. Os praticantes de machínístas do regulamento de
1901 só .terão matricula de aprendiz de rnachtnísta.
Art. 667. Os actuaes secretarias quo cantarem mais de 10
annos de serviço serão aproveitados para os logaros de offlclaes
~ht·)' capitanias ou de outras repartições federces, onde servirão
com 'os venoimontos que opa percebem; e os que não tiverem 10
annos poderão SCl' aprcveitados.isl assim convier .
., Art. 668. .As dísposlcões deste, regulamento, referentes á
lotação do pessoal da) capítaulas, delegacias e itgencias, bem
como ás taxas a cobrar-se pelos actos .expedidos pelas capitanias,
sô.terão execução depois de ser pelo Congresso Nacional decretadas,
devendo até lá subsistirem o pessoal e taxas do regulamento de
1901; sendo a .escrtpturacão e cobrança eííectuadaa pelos processes Indleados no mesmo regulamento.
Art. 660.. Nas localldades onde não houver delcgaelas OlI
agencias das capitanias dos portos, os serviços affectos a {B·~a8
repartições pelo presente regulamento continuarão a SOl' desemnenhados na íorma do regulamento de cabotagem pelas
alfânuegas mesas de rendas: c collectorías Iederaes.
Art. 670. Os secretarlos com exercício de theso.trelcos prcstarão fiança quando não forem oíüclaes sujeitos [t caução para
gel'encia, de gestão publica.
1\. nuportancía 'da f"lanç:a será arbitrada pelo GOYCl'ilO no acto
da nomeação.
Paragrapho unlco. A fiança serã feita antes da posse do cargo
no Thesouro Federal ou repartições de fazenda.
Art. 671. As dlsposiçõe , deste regulamento poderão ser alteradas dentro do primeiro anno de execução, afim de serem adeptadaspelo Governo as medidas íudícadas pela experíencía ,
Art. 612. Ficam revogadas as disposições em contrario •
. Minísterlo da Marinha. Rio do Janeiro, 29 de agosto de
1007.- Alexand1'ino Faria de Atencoo-,
l
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Tabella do numero míntmo de embarcações suspensas em turcos

Tonelagem bruta

De
De
De
De
De
De
Da
De
De

14.000
12.000
10.000
9.000
8.500
8.000
7.750
7.500
7.250

De
De
Da
De
De
Do
De
De
De
De
De
De
De
De
Do
De
De
De
De
De
De
De
De

5.500
5.250
5.000
4.750
4.500
4.250
4.000
3.750
3.500
3.250
3.000
2.750
2.500
2.250
2.000
1.750
1.500
1.250
1.000
750
500
250
150

a 16.000
a 14.000
a 12.000
a 10.000
a 9.000
a 8.500
a 7.000
a 8.750
a 7.500

:

.
.
·
.
..
.
"".'
..
.

gi U8g : l:~t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
g~ H~g ~ t~8L':::::::::::::::::: : ' :':': :':':':':':':':':':':':':':':':": .
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

5.750
5.500
5.250
5.000
4.750
4.500
4.250
4.000 .. " .. "
3.750
3.500
3.250
3.000
2.750
2.500
2.250
2.000
1.750
1.500
1.250
1. 000
750
500
250

,
"

..
.
..
..
..
.
..
"
.
..
..
..
.
..
..
..
.
'."''''''''
.
..
..
.
..
..

Nota- Os navios de mais de 16.000 toneladas deverão ter
5.000 decímetros cubícos por cada 500 toneladas brutas ou fracÇÍb<>

AOTOS DO PODlIlR EXECUTIVO

1697

e o inínímo de capacidade cubíca total das mesmas em cada navio
2

3

Numero mínimo
Minímo da capacidade cubtca total das
das
embarcações suspensas
embarcações suspensae
em turcos em decimetr-oe cub lcca
eni turcos
CXBXPXO,6

20
18
16

14
14
14
12
12
12
12
12
12
12
I'>
10

10
10
lO
10

8
8
8
8
8
8
8
O
6
6
6
6
6
6
4
4
4

2
2

200.000
180.000
160.000
150.000
145.000
142.000
134.000
131.000
128.000
125.000
122.000
119.000
116.000
1l4.000
105.000
102.000
100.000
97.000
D4.000
85.{}OO

83.006

80.000
76.000
74.000
71.000
68.000
00.000
58.000
57.000
55.000
51.000

48.000
43.000
34.000
.29.000

23.000
12.000
8.500

providos de uma capacidade addícíonal do embarcações na. razão de
desta.
EXOi.lutlvo _ 1007
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quê os íudteiduos da tripol~ão teem direito pO!' dia é fior ip.dividuO

Generos

Gr-ammas ou litros

Assucar..........•..................

0.150 grammas
0.100
»
0.040 litros
O.~OO grammas
0.200
»
0.150
»
0.050
»
0.200
»
0.150
»
0.150
»
0.030
»
0.015
»
0.025
»
0.030
»
0.010 litros
0.500 grammas
0.200
»
50 réis

Arroi
.
Azeite commum •.....•..•...........
Bacalhác
.
Batatas
.
Bolacha grossa
.
Café torrado e moído
.
Carne secca ........•................
Farínha de mandioca•...............
Feijão •..............................
Legumes seccos
.
Matte
.
Sal •...................•.............
Toucinho ou banha
.
Vinagre •.......•....................

Carne verde

.

PãQ:•••.•••••••..•••••.••••.•....••••

Legumes frescos

o

...

~

Observações

prna vez Ilor semana,
»

»»

x

»

»

»

»

~
(<<)

Duas vezes por semana.
Seis dias por semana (b).
Cinco vezes por semana (c).
(d)

Todo navío deverá ter ao sahir de um porto os vivel'd~<·J~~C~~~~l~i~s á"';i~gemraté o porto dó' destíno
de accôrdo com esta. tabella ,
(a) A carne secca devera ser díatríbuída também quando não houver carne fresca.
(b) O toucinho ou banha não será distribuído quando for o azeite.
(o) Quando não houver carne fresca, se deverá distribuir 0.200grammas de carne secea ou outra conserve.
tâ) Quando não houver pão, se deverá distribuir 0.150 grammas de bolacha.
-

s

j
~

§

...
~

Tabella de tonelagem, ancoras e ancoretes

ANCORAS

TONELAGEM BRUTA

I
Vapores

...

Peso da

Peso de
prôasem EsfOl'ÇO

Esforço
Esforço Peso da mínímo
I'
e
211.
sem
mínimo
S
de
3'
o cepo de prova.
prova
z;
Kilos

c
Navíos ã vela c

cepo

mínimo

de prova

"

KifoR
J

60- 90
90-130
130-170
170-220
220-260
260-320
320-380
380-450
450-520
520-600
600-690
690-800
800-920
920- 1.070
1.070- 1.210
1.210- 1.400
1.400- 1.640
1.640- 1.220
1.920- 2.220
2.220-2.550
2.550- 2.920

30- 60
60- 80
80-110
110-140
140-170
170-200
200-240
240-260
280-330
330-380
380-430
430-500
500-580
580-670
670-760
760-830
830-1.020
1.020-1.190
1.190-1.360
I. 360-1.560
I. 560-1.780

2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
:;
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

115
155
210
9"
_00

305
370
430
500
570
650
740
825
915
1.015
1.145
1.260
1.385
1.500
1.615
1.715
1.855

4,700
".500
6.400
7.400
8.300
19.500
10.700
11.800
13.200
14.600
16.000
17.600
29.200
20.800
22.800
24.500
26.500
28.200
39.900
31.400
3.400

-

Z

ANCORETES

--

-360

420
480
545
635
700
775
865
980
1.065
1.180
1.270
1.370
1.460
1.675

-

9.300
10.400
11.500
12.800
14.400
15.500
16.800
18.200
20.200
21.600
23.490
24.700
26.300
27.600
29.300

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

50
65
90
115
140
165
190
215
255
290
325
355
395
445
480
520
570
620
fiGO

675
710

5,500
3.700
4.200
t1. 70;)
5.200
5.700
6.250
6.700
7.400
8.100
8.900
9.300
10.000
10.900
11.500
12.300
13.200
13.900
14.600
15.100
15.600

cs

<-5' o

p,§<

"'0

Có~

o~

2~
H

.~

es

--

.S~

S[>.
Cc

Z''"'d

80

'"

~
r:::1i=:

2.90 o
25 2,9Co
25 3.2CO
40 3.5CO
50 3.7CO
65 3.9CO
75 4.2CO
90 4.5C
100 4.7C
115 5.0C
125 5.2Co
140 5.5CO
155 5.7C O
165 6.0C
175 6.4C
105 6.7C
215 6.9C
230 7.2C
240 7.4C
255 7.6C
265 7.9C
280

i
~

o
~

'"

.,~
~

ê
::!

~

2.920~ 3.310 1:780-2.020
3
3.310- 3.740 2.020-2.280 ' 3
3.740- 4.210 2.280-2.600 3
4.210- 4.720 2.600-2.940 3
4.720- 5.200 2.940-3.300 3
5.260- 5.250 3.300-3.700 3
5.,50- 6.480 3.700-4.100 3
6.480- 7.140 4.100-4.500 3
7.140- 7.850 4.500-4.900 3
7.850- 8.600 4.000-5.400 3
8.000- 0.440 5.400-6.000 3
9.440-10.300 6.000-6.600 3
1O.300-ll.200 6.600-7.200 ·3
11.200-12.100
3
12.100-13.100
3
13.100-14.200
3
14.200-15.300
3
15.3']0-16.500
3
16.500-17.700
3
17.700-19.000
3
19.000-20.400
3
20.400-21.800
3
.,
.,
21.800-23.300
23.300-24.800
3
24.800-26.500
3
-

2.030
2.210
2.390
2.565
2.780
2.985
3.215
3.415
3.645
3.860
4.ll5
4.355
4.625
4.850
5.120
5.370
5.040
5.930
(;.225

6.530
6.860
7.190
7.510
7.820
8.160

35,000
38.200
40.500
42.700
,j5.400
47.800
50.200
52.400
54.700
56.800
59.300
61.400
63.800
65.700
67.800
71.300
72.200
74.300
76.500
70.000
81.200
83.300

80.400
87AOO

89.500

1,730 ,3;.600
1.880 33.,800
2,035 35'.900
2.185 37.900
2:360 40.100
5.L540 42.500
2:730 44.800
2.895 46.700
3.100 49.000
3.275 50.000
3.505 53.300
3.710 55.400
" 0')'57.400
,"J."Q
4.ll5 59.400
,1.355 61.500
4.570 63.400
4.80~1
65.400
5.050 67.300
5.295 69.500
5.550 71.500
5.8:)0 73.500
6.100 75.500
fi.390 77.500
6.655 79.500
6.935 81.500

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

760
815
875
940
1.005
1.080
!.l55
1.231
1.310
;.395
1.475
1.560
1.650
1.740
1.830
1.930
2.030
2.145
2.248
2.360
2.475
2.580
2.705
2.830
2.045

16.500
17.400
18.500
19.600
20.500
21.800
23.000
24.300
25.300
20.750
27.000
29.250

30.500
32.000
33.200
34.500
35.700
37.300
38.700
40.200
41.600
42.000
44.500
46.000
47.250

205 8.300
325 8;900
356 9.030
381 9.700
330 10.500
445 11.000
480 n. 700
535 12.200
555 13.000
585 13500
(;[0 14.200
660 14.800
700 15.500
735 16.000
775 16.700
810 17.400
865 18.300
900 18.800
940 19.500
000 20.200
1.040 21.000
1.000 21.800
1.130 22.500
1.185 23.500
1.232 24.300

Obscr-oaçõee
O peso do cepo da ancora não Incluído nos pesos desta tabolla não deve SOl' super-ior a 25 'in do da ancora.
As ancoras som cepo devem ter 25 %de peso.a mais do que o determinado nesta tabella ,

Qualquer que seja a ancora, deve ser de modelo approvado pela lnspectcria de Portos e Costas.
A !l'asieda ancora sem cepo não dcve tcr um peso superior a 1/3 do peso total da ancora.
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TONELAGEM .BRUTA
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Esforço m inimo
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Correntes e cabos ele arame de aço

Amarras

Vapores

~

AMARRAS, CORRENTES B CAB.O::; DE ARAME D,E, AÇO

90
30- GO
60- 80
130
170
80- 110
220 1l0- 140
260 140- 170
320 170- 200
380 200- 2401
450 240- 2801
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"
o
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12.290 8.190 220
15.350 10.230 220
18.750 12.500 275
20.580 13.7"20 275
24.490 16.330 330
26.570 17.720 330
30.910 20.610 330
33.340 22.220330
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1.430 85
1.750 85
2.600 85
2.960 85
4.150 85
4.650 85
5.280 85
5.220,1l0

Correntes de 61Ç). sem
travessão

Esforço minimo

13 7.199 4.790
14 8.330 5.560
14 8.330 5.500
1010.890 7.260
1610.890 7,260
1712.290 8.190
1712.200 8.190
1915.35010.230
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355 14 7.410
404 15 8.540
404 15 3.540
503 1710.920
503 17 10.020
553 1812.290
553 1812.200
875 2116.670
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3.700
4.270
4.270
5.460
5·460
6.140,
6.140'
8.33Ó)J

'5

450~

520-

520

coo

GOO- 690

280- 3:JO
:~>!o-

2>80-

:~8U

,j;10

690- 800 4'30- 500
800- 920 500- 580
920-L070 580- 870
L070-1.21O 670- 780
L210-1.400 780- 830
L400-L640 830-1.020
1.840-1.920 1.020-LÍ90
L920-2.220 1.190-POO
2.220-2.5501.360-1.560
2.550-2.920 L5GO-l.780
2.920-3.;no 1.780-2.020
:, .310-3. 7402.020-2.280
3.740-4.210 2.280-2;000
4.21O~4.72012.600-2.940
,j.720-5.260
12.940-3.300

30 38.27025.510330 11.650110

21 18.75012.500 L 0401 22 18.290 9.1501.255
2218.290 9.150 L250
33 ·W.:-nO 30.870 385 9.400110 2220.58013.720 1.184· 242L770 10.890 L485
35 52.090 ;<4.72038510.300110 <220.58013.720 l.l84 242L770 10.890 1.480
36 55.11030.7403851L240110 <424.40010.3301.383 2025.68012.8402.118
3859.12040.78038512.400110 242'1.49016.3301.383 2625.68012.8402.118
40 62.99044.99038513.250135 2526;57017.7201.902 2127.75013.8702.266
41 6;i.180 47.270 440 16.600 135 2526.57017.7201.902 2727.75013.8702.206
43 72.80052.00044018.000135 2730.91020.6102.160 2931.82015.9102.602
44 76.22054.'14044018.780 135 ~730.91020.61O2.160 293L820 15.9102.602
40 83.3ÍO 59.510 440 20.210135 2833.34022.2202.382 3034.010 17.010 2.778
47.86.97062.12044021.600160 2833.34022.2202.382 3034.010 17.0102.778
·ID 94.5'3067.5204402:: ..000160 2833.34022.2202.'382 '3034.010 17.0102.773
51 102.40073.15049027.000160 3038.27025.5103.224 3238.710 19.3503.747
52106.5007'3.04049029.100160 3038.27025.510 3.224 3238.710 19.3503.747
54114.80082.00049030.900160 3038.27025.510 3.224 3238.710 19.3503.747
::;t 4:3.5,)029.0:·:0330 7.;<40110

:tI18.750 12.500 1.040
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TONELAGEM BRUTA

AMARRAS
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3.700
4.100
4.500
4.900
5.400
6.000
6.600
7.200
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"
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t·

5.260- 5.850 3.3005.850- 6.480 3.7006.480- 7.140 4.1007.140- 7.850 4.5007.850- 8.600 4.9008.600- 9.440 5.4009.440-10.300 6.00010.300-11.200 6.60011.200-12.100
12.100-13.100
13.100-14.200
14.200-15.300
15.300-16.500
16.500-17.700
17.700-19.000
19.000-20.400
20.400-21.800
21.800-23.300
23.300-24.800
24.800-26.500
-

~

59
60
62

64

66
67
69
70
72
73
74
76
78
79
81
82
84
86
87
89

137.000
141.700
151.300
159.250
166.300
170.400
174.440
181.740
188.230
19?620
19,3.210
203.390
210.410
214.2?0
220.880
225.570
231.160
237.780
240.840
246.220
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97.89)
101.200
107.200
114.190
118.620
121.870
124.310
129.820
134.970
137.600
140.160
143.290
150.300
152,760
157.700
160380
165.160
169.850
172.080
176.630

490
550
550
550
550
550
600
600
600
600
600
650
650
6',0
650
650
700
700
700
700

36.600
42.400
45.400
48.400
51.400
52.900
61.200
63,000

66.800
68.. 700
70.600
80.700
84.900
87.000
91. 600
. 9,1.000
106.000
111.100
113.900
119.300

As amarras e correntes devem. supportar o esforço rnuu
apresentado á commissão de vistoria no acto doregistro. Nos pesos
cada amarra ou corrente.
Cada fio de aramecomponente do cabo de aço deve suppor
determinado nesta tabella c a resístencía de todos os flos de crame
cada fio. Cada fio do arame deve poder ser torcido oito vezes pelo
Cadanavio deve ter a corrente ouo cabo de arame como 09,UteU
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AC'1'OS DO J:lODEn EXECUTIVO

GORRENTES E CABOS DE ARAME D}J AÇO
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33 46.310 30.370
33 46.310 30.870
35 52.090 34.720
35 52.090 34.720
35 55.110 36.740
36 55.110 36.740
38 59.120 40.780
38 59.120 40.780
40 62.990 44.990
40 62.990 44.996
41 63.180 47.270
41 06.180 47.270
43 72.800 52.600
43 72.800 52.000
44 76.220 54.440
44 I· 76.220 54.440
46 83.310 59.510
46 83.310 59.510
47 86.970 62.120
47 86.370 62.120
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Esforço minimo
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Correntes com ôl os sem
t.raveseão

Correntes com elos de
travessão
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S o

0-

.- o

5.370
5.370
5.885
5.885
6.42';
6.425
7.085
7.085
7.570
7.570
10.185
10.185
11.045
11.045
11.52';
11.525
12.400
12.400
13.255
13.2';5

A

35
35
38
38
39
39
41
41
41
41
42
42
44
44
45
45
47
47
48
48

~

"
'"""
o

A

46.310

46.310
54.380
54.380
57.140
57.140
63.020
63.020
63.020
63.0,0
66.140
66.140
72.580
72.580
75.940
75.940
82.820
82.820
86.420
85.420
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23.150
23.150
27.190
27.190
28.570
28.570

6.215
6.215
7.425
7.425
7.825
7.825
31.510 8.620
31.510 8.620
31.510 8.620
31.510 8.620
33.070 11.080
33.070 11.080
36.290 12.410
36.290 12.410
37.970 13.025
37.970 13.ü2t
41.410 14.296
41.410 14.296
43.210 14.950
43.210 14.950

mo determinado nesta tabella e o respectívo certificado deve SeI'
par~ as duas extremidades de

estão incluídos os de duas manilhas

tar, depois de galvanizado, um esrorco mínímc correspondente ao
reunídos deve sersuperior de 100/s.pelomenos, ao determínadopara
menos e depois deetorcidos e endireitados sem.se partirem.
der o seu propríetarío mais conveniente, segundo a tabella acima.
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I

105
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7.290

41

51

8.100

43

8.290

90

41

5.100

127

I

165

101

I
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89

51

8.100

43

8.290

90

48

6.800

140

I
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101
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89

57

10.160
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10.420
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10.160
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8.130
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12.920
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89
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12.700

57

12.920
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9.140
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2
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2
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15.750

59

15.890
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11.180
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2
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2
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101

76

19.300

66

19.560
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12.700

190

2
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19.560
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20.570

68

20.960
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2
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87

24,557

74

24.780
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19.300
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2
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178

2
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139

87

24.557

74

24.780

135

79

20.570

241

2
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2
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26.470

77

26.730

l:l5

86 23.880
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127

90

25.470

77

26.730

180

85 23.880
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3
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3
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127

98 . 31.420

84

31.810

180

89 25.910

267

3

155

165

3
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127

98

31.420

84

31.810

180

89 25.910

267

3

165
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3
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139

101

33.390

86

33.320

180

92

27.600
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3
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33.390

86

33.320
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102

34.040
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33.390

86

33.320
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3
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38.850

93
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41.150
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178
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108

38.860

93
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347

3

l65
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43.443
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43,690
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43.443
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101
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137

63.000

406

2 165

216

125 52.500

108

52.490
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220

137 63.000

406

2 185

216

2

185

190

125 52.500

108 52.490

I

220

137

63.000

406

2 185

216

2

185

190

128 55.370

111

55.470

1

220

144

71.360

432

2 185

216

2

185

190

128 55.370

111

55.470

1

220

144

71.360

432

2 185

216

2

185

190

132.

59.280

115

59.650

1

250

144

71.360

432
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76.720
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190 118.650

3 220

241
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3 220

241
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83.530

135

82.860
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275
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82.860
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Quando se erripI'egar cabo de arame de.aço flexível especial em logar de cabo eommum as dimensões
dadas nesta tabella podem ser reduzidas; eomtanto que o ca.bo supporte o mesmo esforç.Q mínimo determi-

nado nestatabelIa.e que o cabo seja formado de seis cordões com vinte e quatro fios de arame cada cordão
e que o diametro de cada fio de arame seja l/56 da eíreumferencía do cabo.
As espias de cabo de linho dos navios de cabotagem deverão tervpelo menos, dons terços do comprí-

mento determinado nesta taballa ,
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(Modelon , 1.)

OAPITANIA

DO PORTO

DO DISTRroTO FEDERAL E ESTADO DO RIO DE JANEIRO

N •••..•.

o capitão do porto do Districto FederaJe Estado do Rio de
Janeiro:
Faz saber aos que o presente titulo de registro de embarcaç-ão
brazileíra vírem, quo:. ~""""'" domiciliado em
.
declarou perante ,osta Capitania, do Porto o seguinte:
Lo Nome do navio
_
typo de construcção.. ~
~
-armação. " . . . . . .. classe
~ ..
2.' Comprimento ......•... bocca
pontal. .•.....• ;
tonelagem: bruta.. ~
liquida0", ~.....
'.
3.° Lagar da construccão
da,ta.do lançamento a~
mar .. ~
norne do constructor
'."," ,. qualidade dos prín.
cípaes materíaes empregados na construcção
,
typo
4.° Nornedo constructor da machina
força em cavallos nommaes,
numero de caldeiras
.
pressão de regímen •.....
typo das caldeiras
propulsor. " .•.....
5. o Nação a que pertencia ... , ... _.. nome que tinha ........•.
titulo por força do qual passou a ser propriedade braziletra
.
6~ o Epoca e natureza -do titulo de acquísíção.. "...........•...
7.° Nonie do propríetarío
,
, como se fez certo pelos
documentos que apresentou e ficam archtvados nesta Capltarria do.
Porto.
Este titulo de registro deverá serentl>egne áCapita.nia do
Porto dentro de umanno nos casos determinados no regulamento
de 1907, sob pena
approvado pelo decreto
de de
de ser o propríetarío multado em 1:000$000.
Gaprtania do Porto do Districto 'Federal e Estado do Rio de
Janeíro...•...........
H

o ••••••

o •••••••

• . . . . . . ',0 • •

~

. • • • 'o • • • • • • • • • • •

Capitão do porto.

,Acros no PODER
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EXECUTIVO

(Modelo n. 2.)
REGISTRO
N ...•.

Inseripção civil de propried,ade-daJ'" •••• brazileira
Porto de ....•........
Nome, do navio ..•......... typo de eonstrueção .•.••.•...•.••

Al'maçã().-., ..•. Classo...... Comprimento .....•.. 13o.ooa•...
EontaL.....
Tonelagem: bl':nta. ~...... Iiqulda., .. ""," LOJar
dar construcção
"
' Data da. lançamento ao mar
~ .,

Nome do construetor

~~~~.

Qualidade dos prmeípaos

materíaos empregados na consteucção, ..•. ~. ~ •..'. .,.. Nome do
constructcr da machína ".,._.,
typo~~.,
Força em cavallas nomínaes ..•.... pressão de regímsn ..•_. .
Pl'O-PUlB0X' .. '. ...
Nação a, que pertencia
110me que tinha. ..,: '.' '.'" Titulo,' por
força do qual passou a ser propriedade lJraziloira.,
.
E1J0'cu; e natureza do -titulo de aoquislção
Nome do pro"
prietarío
, como se fez certo pelos documentos que apr'e..
sentou c' âcam arcbívados nesta Capitania do Porto.
Capitania do Porto

em,

Capitão do porto

de...•. , .. de 19, ..
Secretario

Observações

(A~rrnodtficaçõesporque

passar a embarcação, as condemna-

ções por .ínrravegavels c outras altoraçõeejsobro a propriedade,
serão aqui notadas de m ')do claro e na, fór ru:.t dosrespecüvos
documentos. )
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ACTOS 00 PODER EXECUTIVO

(Modelo n , 3.)

CAPITANIA DO PORTO DO ESTADO DE.•..•••
N.••...

o capitão do porto. do Esta(lo de .•.•........
Faz saber aos que o presente arrolamento virem, que
.
domiciliado em
declarou perante a Capitania do Porto o

seguinte:

1) Nome da embarcação
Armação •.••• , •• 1.
2) Comprimento
" Boeca
Pontal.
.
TouBla.gem: bruta .. "
;numero de passageiros .. : ..........•
3} Typo da machína
forçv, em cavallos nommaes .•••.•.
pressão de regírnen .. "
systema do propulsor......•..••.•
4) Nome do constmctor
legar da construcção •••••...
data da eonstrucção
.
5) Divisão e classe
:
.
6) Nome do propríetarío
.
7) Estação
.
Capitttnia do Porto do Esta,do d
de [9 ....

em

de ....•.•.•

Capitão do porto

uAPITANIA DO PORTO
N ..•..

Arrolamento feito em, .•. de

de 190..•.

Nome da embarcação
armação
..
oomprímento
I ' • • • • • boeca ........•..•. pontal ••....•••• ~
Tonelagem bruta
, .. numero de passageiros
.
Typo da machína
força em cavallos nomtnaes
.
pressão de regimen
systema do propulsor .....•.. ,.•
Nome do eonstructor
'" lagar da construcçãc
'..~

data ~a. consta-noção

DlVlsao e classe

Nome do p.oprlctarío
Capitania do POI'to do
de [90.....
F.F.F.
Capitão do porto

'"

, .:. ....................•
estação
, .............•
Resídencia............•
em
de
.
1".1".1".

Secretar-lo

ACTOS

no POlmn
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F.XP,CUTIVO

(Modelo n. 5.)
ENTRADA
Declara
capitão do
de
Nacionalidade ..........•... Sigual do Codigo
Tonelagem
de registro
,
força da machína (cavajlos noraínaes)
.............. Propulsor
Al'm~ção
,praça
(lo registro
Proprlcmrio
,
Ccnsignatario
. . • . . . . . . . . .. Procadencia ........•.•..• Tt-ipolação .............•

Passageiros

Cat'ga

'Data da entrada ....•....

(Da!:e)

Asstgnatnra do capitão
(Datada c ostampíthada)
(Modelo n. 6.)
PASSE

Nesta Capitania do Porto apresentou-se
eapítão
do
com destino ao porto do
o qual
exhibiu seus despachos (passe. ou passa-porte do Correio OH
Alfandega) que estando. correntes provavam estar a embarcação
doscmbaraçada.
Este passo deverá ser entregue ao íunccionarlo da Capita.nía de)
Porto que se aC118;1' presente t~. bordo O-qn,11 ,ausencia .deste devorá
SOl' entregue pelo consignatario com a declaração dos nomes dos

passageiros, doutro de 2,1 horas após a sahída do navío.
Capitania do Porto do E,tado,
de .••..•• de

I~

Capitão do porto

NOME DOS PASSAGEIROS

CLASSE

l.'JxocuUvo -

1007

DES'FINO

108

.
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AC'l'OS DO PODER EXECUTIVO

(Modelo n , 7.)
SABIDA

-xDeclara
'·0

capitão do..
de nacionalidade ....•....•.............••
0,0

••••••••••••••••••••••

••••••••••••

Entrado neste porto CIU •.••.•••••••••••••••. I • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
conforme as declarações feitas que se destina ao porto de.........•
em ...•....•... de
de 19...• conduzindo
trípolação
e ..•... passageiros e 11 carga de ...............................•.
(Data)
Assiguatura do capitão
(Datada e estampílhada)

(Modelo n. S.)
Auto de infracção do § .... do art, ...• do.... do... de ......•.
de 19
lavrado contra.•.....• , ....•......•.......•..••..•.....•

morador

"

~

'

Aos.•..•.•. dias do mez ele .•... "." •ele 19•... nesta cidade de
.
............... . ou abaíxo assígnado..
... "
',' .com as testemunhas
"...•
presentes aoheí em contravenção a
.; ..................•
0_0.0.0 • • • • • • • • • • • • • •

.........

.

"

por

.

. ::::::::::::::::::::::

~~~t;,~·~ ·di~p~~t~ ·ú~ ·i.:·J.~·~ri::::::::::

contra, o mesmo

"

'"

'"

.

i~~~~' est~' ~~;t~' p~~~' ;;~ ·~p~~s~nt;d~· ~~. S~·:.:.:':::":.::;:: ~::::
..... ,

capitão do Porto afim de

mandar proceder contra o infractor na conformidade do regu.

lamento das capitanias dos portos.
Eu, ...•....•...........•.......... , .....•........•••..•.....
lavro o presente auto que assigno com as testemunhas presentes,
Rio de Janeiro, .... de ...... de 19....

..........................

'Testemunhas:

Este auto (leve ser lavrado por qualquer funccionario da Capítania que veríflcar a contravenção e deverá ser entregue ao
capitão do porto.
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO

(Modelo n • 9.)
N ..•..•.Auto de intracção do §
do art
do
.
.......................................... ,
lavrado
~
".......................•
contra
·
morador
"
.
Aos
dias do mez de
de 19
, nesta cidade
.
·
tendo chegado ao conhecimento do
Sr
(posto e nome)
.
·
capitão do porto
(narra-se o facto com todas as eírcumstancías, nomes das teste, .. '.~."'" ..
munhas si houverj a.; ,

·

,

~~nt;~' õ-'di~)p~~tõ ·~õ·
•.. ;

contra o

, .. "

mesmo;·.·~

• ••••••••.•.••

~

~

','

. ','

'.'.'

'.'

.

','

§::::
:d~' a;t':::d~':'::::: ::::.:::::.:::::::::::
;
pelo que
'.. "'," .. ,

,

.

0·0 ••••.••.•' • • • • • • • • ''- .'.' •••••., ••• '.' ••••••.••••••••••••••

lavro o presente auto por ordem do Sr. cal)itão do porto e no qual
vae declarado que o ínn-actor fiou citado para pagar a multa de ..•

~~. p~ã~~'d~' iÓ'd'i~s' ~~nt~~t~~' 'Jâ '(iàiá .da ·iütirr;áçit~·.· fiêaàd~' ~l;5~ü~
ao processo e cobrança executiva nos termos das leis vigentes, caso
não pague nesta Capitania do Porto no prazo acima indicado a
multa que lhe imposta, sem prejuízo de quuesquer outras penas
em que tenha Incorr-Ido ou venha a incorrer e de quaesquer diligencias ou obrigações que, lhe tenham sido exigidas ou venham a ser,
·,
.
independentemente de,
,
,
"
,
(licenças, índernnizações, ou qualquer. motivo) que está, sujeito
.
Eu. secretar-io da Capitania do' Porto, lavro 6 presente auto
'
:
~ .........•
.que asslgno com o Sr " ....• , .. ,
.............................................. .capitão do porto.
(nome da cidade)... .do ..•... .de 19 ••••
é

F.

F.

F.

Capitão do porto

F.

F.

F.

Secretario
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ACTOS DO PODER .EXECUTIVO

(Modelo u , tO.)
CAPITANIA. DO POR1'O

Rio ·de

Janeil~o,.·••

de ••

0'0 • • • • • • • • • • • • • • •

de 10•••

Intimação

o

.

capitão do porto, manda o encarregado d~ diligencias
.
........................ , " quo íntimo o sr
".••.•..
•

0'0 • • • • 0'0 0'0"

o-o

.

para. no prazo de... dias entrar com a ímportancía de
• ...•..•.••• '"

da. multa. em que incorreu pela. ínrracção

do alo't.... do -regulamento annexo ao decroto.v.. do...

de ..
do 19.•. , conformo o termo-do inü'acção
lavrado nesta. capitania do porto, do teor seguinte:
0.0 • • • • • • • "

••

Auto do infracção:
•

• • 0'0 •

......,.'

,

.

0,0 • . • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

.

,

'.'

o •

','

...,

"

.

.

Capitão do porto
scíonto (data) F.

~'.

F. (intimado)

Certifico qucnotíâqueí F •.. hoje á, ... homs no (log,w)
do teor desta intimação, da ,qUl11 ficou scíente (ou deixoude
lançar (1, nota do sctcnte, 'por não querer' ou não saber ler
nem escrever.
Cidade

em

de

de lll ..

F. F. F.
Ene~!·rega,lo do

diligencias
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Ac'l'OS DO PODER EXECUTIVO

(Modelo n , 11.)
PROCESSO DE MUJ.TA

(Na P folha ou capa)

19...

Processo para cobrança de multa em quo incorreu

F. F. F. por Infracção do art ... do regulanionto das ca.
pitantas de portos approvado pelo decreto ... de ...
de
de 19 .
(Na 2' folha)

AUTO DA INFRACÇÃO

(Na 3' folha)

INTIMAÇÃO

................ '.' ;. ;. .. -. -. '.
;.
........................................................
~

seíente. Em

'

de

de W

.

F. F. F. (intimado)
Certifico que notifiquei F ... hoje ás ... horas no
(logar) do teor desta intimação, da qual ficou sciento
ou deixou de lançar a nota de scíente, por não querer ou
não sabor ler nem escrever.
Cidade
om..• de
de i9 :
F. F. F.
Encarregado de diligencias
(Na. 4' folha)
Aos

TEl'ir.:rÓ

dias do mez de

de 19

nesta

cidade
tendo decorrido o prazo do 10 dias
para o pagamento da multa do que foi Inttmaco em ...
de
de 19
subam esses autos a despacho

do Sr. capitão do porto(posto o nome) e que para constar
lavrei. este termo e assígno ,
F. F. F.
Secr~t..río

acres
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DO PODEIt.-EXECUTIVO
DESPAúHO

Faça-se o respoctivoprocesso e contas e remettam-se ao (The'souro, Delegacia Fiscal, Mesa de Rendas ou Collectarias Federaes) estes autos para cobrança executiva da multa, e mais diligencias em que incorrem.

oapttanta do Porto do

em

do

de 19..

F~F*F.

Capitão do porto.
Segue-se:
Conta das diligencias effeetuadas o não satísteítas por 1'.•.....
...............................................................
.
•••••••••••••••••••••••••••••

D~ta

Conforme

~.~.:~

••••••••••

~

••

~!~~~

• • •• • • • • • ••

1'.

Encarregado de diligencias.

F.

Secretario,
'l'!i;RMQ

Aos.". dias do mez de
do 19 em vísta do despacho
do F. F. 1'. Capitão do Porto remettem-se estes autos ao (I'hesouro,
Dstegacta Ftacal, Mesa de Rendas ou Collectorias Federaes}.
1'.1'. F.
seeretano

(Nota) - Estes autos são remettidos com offlcio do capitão do
porto.

ACTOS DO ronnn EXEC.UTIYO
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(Modelo n, 12.)
TERMO DE AJUSTE DE SOLDADAS

AO.L .. dtas do mez., .. , .. , .... do anuo de 19.", nesta cidade
de
compareceu nesta Capitania do Porto do Estado de
............ ,
,
que declarou ser
............. do
,
de
toneladas de arqueacom machína da força de,
.
ção de registro, a
eavallos nomínaos, de propríedado de
registrado
em
destinado 1.Í cónducção de
e que tendo de
sahír em viagem para
com escalas por
,., .. ,
apresentava com a lista integra.I e nominal de sua trípolação o
'rol da equipagem que havia Itvremente contractado pela fórma
nelle expresso, arlm de ser ratificado o ajuste pelos seus sígnataríos
o lavrado o competente conrracto por esta capitania, onde deixava
para os devidos effeitos a lista de sua tripolação com as.respectivas
.
soldadas, data e assígnatura. g sendo por mim
Secretario perante
capitão do
porto, e
feita a chamada dos tripolantes
constantes do rol com a lista da. tripolação apresentadae asslgnada
pelo capitão ou mestre para, ficar archivada nesta capitania,
mandou.
,
capitão do porto Iavrar este
termo de ajuste de soldadas dos trípclantee do
.
com
seu capitão ou mestre, para .881' por esta fórma
dado por firme e valioso o tracto constante do rol da equipagem
hoje datado e assígnado por .. " . -'
~
capitão do
porto e
, .........•.. secretario, que' para constar lavrei este
~
secretario
termo quo vao assignado pOl' .mim
por
capitão do porto e
.
capitão ou mestre.
Capitão do porto

Capitão ou mestre

Secretario.

1720

ACTOS

no PODER

EXECUTIVO

(M.delo n , 13.)
TERMO DE CONFERENCIA

DO ROL DE EQui?,MIEM

Aos... dias do mez de .... ., .... do anno de 19... aesta
eídade de .......••••..•.•..•.•..•.. "',' compareceu nesta
Capitania do Porto do Estado. do
.
.................... (1110 declarou ser (capitão ou mestre) do
navio reglsteado em
toneladas, de propriedade de
.
.••••.
sahído deste porto em
.
. eom. destino a
e chegado do volt~l, de sua

viagem a

'.,

deve apresentar os seus

papeis para a conferencia do rol de sua equipagem. E sendo

por mim....•..•

0,0 • • • • • • • • • • •

secretario (ou escrípturarío,

servindo de secretaria) perante o mesmo
.
capitão ou mestre (ou. seu representante) feita
. a conferencia. do rol com as cadernetas ou matrículas dos
tripolantes que for<1m apresentados, e achando-os conforme
(ou declarar-se o que houver), do quedando conhecimento
a
',' capitão do porto, mandou este
Iávrar este termo (ou o competente auto de infracção para
por elíe responder .•......•.... ," '," ',"', capitão ou mestre,
E para constar lavrei este termo que assígno com•...••
.. .... •.. .. ... capitão do porto .
• • • • • • • 0.00.0

.........................
Capitão do porto.

Secretario.
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO

(Modelo n , 14.)
TERMO DE DISTRACTO OU RESCISÃO DE AJUSTE'DE SOLDADA

Aos
dias do mez de
~
do anuo de 19 .
nesta cidade de.......••.••••..••..••. eompaz'ecau nesta
Capitania do Porto do Estado do
..
...
. ,. '" .. que declarou ser (capitão ou mestre) do
navio registrado:cm
de propriedade
de
que sahira do: ., ..•....
com destino a
e que tendo (menciona-se
o facto que motivou o dístraeto ou a rescisão do ajuste da
soldada) apresentava-se com ...•..... .tripolante para
fazer (o seu distracto ou rescisão) afim de que constasse no rol
da equipagem o desembarque do referido tripoJante. E sendo
1)01' mim
,
'. ..• secretario (ou cscrlpturarlo
capitão
servíndo de soeretarío) na presença de
do porto.• e
;.;
capitão ou mestre,
trípolante do navio
feita a chamada de ............•.... '
~?i pO,r este r~titicada a declaração do (capitão ou IJ.103t1'e).
E par a constar mandou...................... capitão do
porto. lavrar este termo, o fazel-o constar no 1'01 da equí"pagem para justtâcacão da falta ou desembarque do tt-lpolante
"
"
do navio .............••••.
do que para constar lavro este termo que vae por mim ...
· ...••..•.........•... " secretario por .......•.........•..
capitão do porto e
capitão ou
mestre, e
''';'' tripolante.
Lt,.~"~J

·

,
Capitão do porto

·

Secretario

.
capitão ou mestre

.. -.' .................•.....

..........

,

'1'l'ipolante

,

.

(Moaelo

B.

,

15,)

AUTO DE APPREHENSÃO;

Aos dias do mez de
de 19•.. ,
'eu.......... (nome, posto e funeção) com
os (patrões. remadores, etc.) ... apprehendí, ;
por ínfracção do § .... do art••... do de-creto..... de....•. de 19... o seguinte:....

-

(Modelon.• 15.)

1'$

AUTO DE APPREHENSÃO

'Aos
dias do mez de
de 19 , eu
.
(nome, posto e funeção) com os (patrões, remadores. etc.) ..
apprehendi, por ínfracção do § ... do art..... do decrete
.
de .....•.•..•. de 19..• -o seguinte: .....•..........••...•.•
..
~

:::::::::: ::'.~:::: :' .:. . .':. . :. ::.::::: ::::: :::::::::: :.::::: :-::::: :::.~::::::::::::::::::': :::::::: g~
0.0 • • • • • • • • • • • • • .0

o-o

0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • _" • • • • • •

-

::::: .. ',',',', ',

:.. ::::: :::::::::::

~ (~à;;ãm~~e'idà~; .~; 'cir~~l~stã~~i;;)'" ~. o·.· .. ~

I

(narram-se todas as círcumstancías)
; pertencente
pertencente.......................... ..•.. morador á rua

morador á rua
'.....................
E para, constar, lavro o presente auto, de <>
que dou cópia ao ínfraetor, que está S11
jeito ao pagamento da mUlt.a evmaís despezas que accrescerem ,
2
E eu .................•...................
o escrevi e assígno ,
"
M

>t

Rio de Janeiro,

de

de 19.. 'l~i.

....................................

Testemunhas

'• •••••.•.... " .•.•••....

,

.

~

.
•••••••••••••••••••••••••••• ',' •••••••

E para constar, lavro o presente auto, de que dou COpIa ao
íniractor, que esta sujeito aopagamontu da multa e mais
despesas que accrescerem .
g eu ....•:.:.•..............•..•• ~ ..................•••..•..•
o escrevi :e assigno ,
. "
Rio do Janeiro,

de .••.••.••. ".••••• de 19 .

_ '

.

~

~

.................................. f
.-

o'

" .

Testemunhas

.

..

~
~

..
"

'"

i
'"

I
c

.4,CTOS DO !'ODER, EXECtJTIVº

(Modelo n. t6.)
(la folha, capa)
«Processo de recurso interposto por F... contra a
multa que lhe foi imposta pelo capítão do Jlor~ em
.
de.. .. . .. .... de 19 por infraeção do §.... do art, .
do decreto de
de i9 , conforme o auto lavrado nesta Capitania do Porto do Estado..... ~ .....da
em
de
de 19 .

Segue-se a petíção do recorrente pedindo o traslado, na qual
o capítão do porto dará o segutnte
Despacho

«Ao secretario para da!' os traslados pedidos». Em... de.....
•.•.... de 19...
Rubric'lr-caPitão do porto,
O secretario dentro do prazo IMal darli, os traslados cobrando
reclbo da parte.
segue-se a. petiçao ue recUFSO com as razões do recorrente.

O secretario lavrará. o termo seguinte:
o( Aos ... de.. 0•••.•.• 0'0 de 190", na Secretaria da Capitania
do Porto do Estado de.,., ...••.••• meroram entregues estes autos por parte de
(pessoa que tenha entregue ou remetâdo), do que para constar faço o presente termo.
Eu, F••.•.•.•.••.••••.•• ~ e ~ •• !

~

! •• ,

seoretarío.»

Advertencia
Antes de ser apresentada a petição ao eapitão do porto, o secretario verificará si com e:treito o recorrente está dentro do
prazo de cinco dias do pagamento da multa, Independentemente
de <lespae40 e dará a seguinte
biformaçl1Q
do

;~~!%~ioqthea ~u~rf~1~C~~~11~it~e~~q~~ili~o~ori~~od~ja:e~:~~i~

a rls

em

do mez de

de

Dªt.a
',' . . . . . . . . . •... ..• O soçretariQ. li'I
(nome pO~' Meiro).,»

• ,.•••••••••.••••
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A'CTOS-DO P01)ER 'EXECUTIVO

Levada asím a petição ao capitão do porto, dará elle o seguinte
DespacllO

« Tome...se o recurso por termo nos autos, e sigam-se' os termos

na forma da iei.
Data.

Rubrica-capitão do porto .•
O secretario. iogo que receber despaelrada a petição de recurso
com as rnzões, e dentro <lo prazo legal, tomará por termo o. recurso nos autos como segue:
Termo _de recurso

«A03 ... dias do mez de" .....•.. , .. do 19... , nesta cidade do
, . , ...•.......• na Seeretanla da Capitania do Porto do Estado de
•..~ .. ~ ...•.•.•... ,~of!lp~u'eceu F .•••••.•.••..•. " •. , ., e por alie
íoi dlto que recorria. p rra (capitão do porto, ínspector de portos e
costas. Ministro da Mal'inha)da multa. imposta contra elle, etc.,

como: consta destes autos na fôrma, de sua,' petição. ,rotro _:;.'" do qna
-douíé o fiz este termo que vae pelo mesmo assígnado, (ou por
F
a seu rogo por não saberou poder escrever) e. por
mim 11' •••••••••••••• , secretarío que o escrevi.

Eu, F

,.secretario. F.. ,.:••••.••••.•. ··.'~·.•• :.·•.••·.' ...

·

Conc1usrtó
~ Aos•.. dias {lo mez de..'.,. ~ .•.•..• , ~ de 19••• , na Secretaria.
<la. Capitauia <lo Porto do Estado de, ........•. , •.•.••.. , faço estes
autos conclusos ao .capítão do porto, do que para constar lavro o
presente termo. F,•.•" ••••••••••• _••• secretario.~
'I

O capitão do porto, si quizer reformar a déctsão, absolvendo-u,
poderá. fazer dentro do prazo legal e depoís de dar em sua seu...
tença as razões. de seu procedimento, concluirá: «Dê-se baixa
no termo de ínrracçãc e entregue-se a ímportancía da multa. ao
treorrente. Data.,. F... , .•. :., ... , •.• capitão do porto (nome pOl'
ínceíro).» Ou mandara juntar ao recursoos traslados que julgar

conveniente.

-.

Si for sustentada a multa, o capitão do porto dará o seguinte
~Remettam-se QS autos

despacho (sempre com as razões da negação):

ti. autortdade

superior (capitão do porto, ínspector de portos, e

COSk1.S t Mínístro da Marinha) para. deliberar sobre a conltrmação

ou revogação desse despacho.
Data
pOI'

íntcíro)..

F....•.. , ....-.... , capitão do porto (nome

o secretarie rcmetterá então o

depois de Iuvrur o seguinte brmo:
,

processo

~L

instancí» superior

«Ao, ••. dias do mez de .......••.• de 19... , na. 8eCl'et,)..ria da

Ç,anit;t~l.ia. dOYO~'tÇl.(l<!

Etit,a,do._ .•.•.•..,•... faço reme~stt destes au,..

ínspectõrdo portos e costas. - Miliistro da
Marinha) natõrma do despacho de.••.•..... :::.::: ..... : .. :: ...
do que para con-star lavro o presente tei-mo e dou fé, li' ••••.•••
•..... , secretario (nome por íuteíro).«
tos ao (capltão do porto,

Si houver ,juntadas.de papais, documentos, petiç;Jos, se lavrara

o termo seguínte:

Juntada

«Aos•• ·.·dias domez.do

de lU

, na Secreta-

ria da Capltauia do Porto do i';gta(to d:}
-laço juntada" as
estes autos da petição, documentos, etc., que ,[I, doante seguem,
do que para constar lavro o presonte termo, F
; •• , ~
secretario, o escrevi.
Data de recebímento.»

«Aos
dia-s do mez de •
de 19
, na Secretaria da Capitania do Porto uo Estado tio....•.•.••••.••.. , me
íoram entregues estes autos por parte de
.
[pessoa que tenha. entregue ou reniettidc): do que para constar
láço o presente termo.
F

"'1

secretarlo,»
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AOTOS DO PODER EXECUTIVO

(Modelo n. i7.)
CAPITANIA DO PORTO

CAPITANIA

no POR'l'O

N.
•

•

•.• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

N.
•

0.0

capitão do POl'tO
Por

~sta

• • • • • • • • • • • • • • • • "

capitão do porto
Por esta repartição se concede licença

reparti-

çãose concede Iícença
a ..••...·
.

.................. ..
p a r a. descarregar

cinza no Iogar denominado ....
0.0

••••••• o ••••••••••••••

a ..'

o •••••••••

para- descarregar cinza no 16gl.tr denomí..
nado, ....•••.•........•..•••.••••••••••

•••••••

n~·~órlf~~m·íáadé·~oDi
o art
do regu-

lamento das Capitanias.
Secretaria da Capitania do Porto ....

na conformidade com O' arit••.•.• do. regu..
lamento das Capitanias.
..

Secretaria da Gapitania do Porto ....
em •.. de
de 19"

~~::::.d~::::::::::
........... de 19...
•

Secreto

Escript.

Secretario

'

"0"

•••

l!.""'scripturario
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO

(Modelo n , 18.)

I

CAPI'fANIA DOPORTO

N.

j

S······································

,"

capitão do porto

I~o·

Na. fôrma dos arts •. ;,. a •.;." .do re..
;
;,.,
gulameoto do

i '"

capitão do porto

:;

Na fUrill?" dos ar-

tigos .... a ..... do

regulanaento de.•..•
0.0

N.

i~

~,.o

••

CAPITANIA DO PORTO

.

i §

I! ~
-i->

~ <'D

concedeu-se licença a .. ;, ..•.

0.0 • • • • • • • •

t de.••••.••• ;.
i, :>
o para...•............ 1ag-ro
i A toneladas de lastro de
fip'~râ: ::.:.: iá~t{>o i caudo sujeito ao disposto no citado rede
. i
gulamento .
j
Secretaria da Capitania do Porto de
secretarta da Capitania do Porto de
·.ié·iiJ:::

concedeu-se licença a

én;::: ·de:::::."iõ::
Secreto

Escript.

I

én;:::: 'de::.:;.:'::::::::
..............
................
Secretario

Escripturario
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ACTOS DO PODER EXECBTIVO

(Modelo n . 19.)

N••••

N •••••
CAPITANIA

CAP1TANIA DO POR'I'O

Capitão do porto

no PORTO

Capitão do porto

cede licença ao •.•..•.•.•......

Por esta. reparttcão ee ooncede licença. ao
.

para ........•............•••.

para ....

POr'

esta repartiçã o se con-

.............

..............................
.
. .

'

na conformidade do art
do
regulamento das Capitanías.

Secretaria da Capitania do
POI'tO ••••••••••••••••••••••••

em •..• de

....... .......

0I

do 19..••

.

.

0'0 • • • • • • • • •

n~' 'c'ddlo'l:rÚid~d~' 'd~' ~'l't::: :d~

regulamento das Capitanias.

Secretaria da Capitama do
Porto
.
em •••• de•.•••.•••••. de 19••••
• • • • • • • • • • • • •

secrctarto

Escripturario

o-o • • • • • • ,

Secretar-lo

• • • • • • • • • • o •• ' to

Escriptul'al'io

(Liconça para.. obrai" concer..

tos, subir om carreiras cu entrar

em díqucs.)

Modelo

Executivo - 1M?'

:0...

.20

i09

(Modelo n , 20.)

~
Numero
de registro

Nome do navio

Toneladas registradus
Força da ma- Numero de a
ohtna, caval- ccom mo daPorto de registro
os ncmínaes. çõespara 'tripolantes
Brutas LiqUidasl

I

,

,

Nome do proprietario, Resideueia,
rua, numero da casa

;~stado,

,

I

~

I

I,

cidade. 1 Nome do capitão, numero da caderneta, residencía,
1
Estado. cidade, rua e numero da casa

s

;,.
As diversas pessoas cujos nomes estão escríptos e constam de ....•. pessoas, engajaram-se como
trtpolantes para servirem a bOI do do refer-ido navio, conforme as categorias e ajustes declarados na columna correspondente aos respectivos nomes •

...........
'"

•

,

"
"

,

"

"

,

'"

'"

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Em •••• de

,

••••••••••••••

••

•••••••••••••

•

-

•••••••••••••••••••• A

de 19..•.

capítão ou mestre

,

.

.

••••••••••

o

5

{O

<x>

-...l

~

C)l

~

:.,..:;

Nl

I-'

1_

Numero
<:"1-

-s
~.
'd

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1_ _1 I I I I I I ,
, I II I II I I L
1

II IIIIIII I

I I I I
I II I
'-1,/
r I I r
I I j I
I-I I I

/ I I I I I

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

~

~.

-o"
~ "
ffi 93

ro

" P- crq
§w~

cc

Idade

,p..

Nat.uril;Jidade

:Jl

Numero da cadel'aeta

:j)

matriculado
Categoria do
~ tripolante
Data do engnY'J
jamento
Loga: do
so engajamento
. . . . Soldada
z>
a mel,

I
I
I
I
I

I
[
/
I

::: Por viagem

I
I
I

I
I
I

I
I
I

<:

I
I
I

i

I
I

I
I
I

~

Data
Lugar

S;

C,~usa

I)III III II
II II II II II II II II .I I

':€

I

I

I

,
I

18L1

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I
I

I

I

I

ia

I;;j

~

r:

~

~

I

!

i

f$

OAIJ,O~:i1Xa

usooe 00 SOJ.DY

J

~
'"
"o

C$

~

~
I _;;; POfe;~~7J~m ~
I ~ do ~i;ti~~'dO I
Rubrica
':'i do capitão do
porto

I

§
~

Capltauía
onde é

I I I I
I I I I
r I I I
I I 1r
I 1I I

,IIIIIIII
I

1>
~

Conducta
Numero

"'"

f@
~

~

jg
ci

~
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AOTOS DO PODER EXEOUTIVO

(Modelo n . 21.)
CAPITANIA DO PORTO

N

CAPI1'ANIA DO PORTO

.

N .....

A fi...... do livro de c/c do
secretario da Capitania do Porto

;ôffi .ô. ~;)f;~ .ci~~ '~~;lÍã; 'p~; 'i~'~
fracção do regulamento das Cauttantas de Portos lhe fica
debitada a ímportancía de ....

q~le' ';e;~b~~'

A íls.... do livro de c/c do
secretario da Capitania do Porto

. ..

.

~~~ ~ ~óir~ ~Í~s' 'm~itas' 'p~r

infraeçâo do regulamento das
Capitanlas de Portos que lhe

fica debitada a ímportancía de

..............................
de':::::::::::::: q~l~'
·rêd~b~~· 'dê::::::::::::::

.

p;'~~:en'iente' d~' . ~;.tit~ . '~~n~i:
gnada no art
,
.
do predito regulamento.

.

.. ,

: proveniente da multa consi: gnada no ar! ....... do predito
: regulamento.

Secretaria da Capitania elo
Porto
de
de 19 ..

Secretaria da Capitania do
Porto
: .de
de 'i9 •.•

................

• ••••••••••••••••••••••• o •••••

.

Capitão do farto Secretario
(Modolo n. 22.)

Capitão do

porto Secretario

N .......

CAPITANIA DO PORTO

Capitão do porto

CAPITANIA DO PORTO

Capitão do porto

Por esta repar-tição concedeu-se 'Iicençn a .............•.

Por esta repartição concedeu-se licença a •.............
para t,r a
.

para ter a
"
estaleiro e offteinas de construcção naval.

: ê~tãieii~~' ~ .~fric'Úl~~' ciê' ~ôn;trü:

Secretar-ia da C<.tJ)Ítania do
Porto
em
d.)
..
de 19 .

Secretaria da Capitania do
Porto
em ...... de ......
de 19 .

: ação naval,

.
Secretario

Escrtpturarío

Secretario

~

I~scripturario
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AOToS DO PODER. EXECUTIVO

(Modelo n , 23.)
Livro de entrada e sahtda de navios estrangeiros

N........
Signal do codigo
.
Nome do navio
.
Tonelagem de registro
.
Força da machína ...........••.
Propulsor ..•...................
Armação
.
Nacionalídade
;
.
Praça do registro
.
Capitão
..
Proprietarlo
',' '_', . '_"
.
Consigna tarío -" . -"
~
.
Proccdoncla,
-" -"'
.
,
.
Tripulação
Passageiros. .._._ _ ". ""..•._..
Carga
.
N

Signal do código

Nome do.navlo, -". -"

.:

Data da entrada
Asslgnatura

.
.

'.'

SAHIDA

Passageiros
~ ..........•
Carga
.
Destino .............•..........
Data
.

Asaígnatura -

.

~

.•............

.

.

.

Data da entrada

. Asstgnatuea

Tonelagem de registro
_..
FOl'çadamaGhina
.
Propulsor
.
Armação
.
Nacionalidade
.
Praça do registro
.
..
Capitão
_
_
Propríetarro -" , .. ,
.
Consignatario -" . ,
,
.
Procedeneía •.... , . , . ,' -"' ,
.
Tripulação
.
Passageiros ............•.... "..
Carga
"
:

_

,

.

:.

SAIlIDA

Passageiros
Carga

.
.

Destino ..................•.••. ,.

lJàtá
Assignatura

.
".'.

'

............................
.. '.
.
.
,

"
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ACTOS DO PODER· EXEGUTJVO

(Modelo n , 24.)

Livro de entrada e sahida de navios nacíonaes
N

.

Signal do codtgc ....•..........
Nome do navio ...............•.

Data da entrada .. q .

Tonelagem de registro
;
Força da machína
; ; ; ..•.
Propulsor •........
Armação ..•. '. ..•.•.......... ' •.
0"

•

.

Assígnatura

.

••••••••••

Nacionalidade ...........••.....
Praça do registro
..
Capitão
;
.

Proprietario .. ;

.

S,A.HIDA

Passageiros ....•.....•.......••
õarga
..

Consignatario ................•.

Destino

Tripulação

.....................................

Procedencía ....•........ "

Passageiros .•.. ;. 0'0;';; 0.0.'"
Carga,

;

.. Data .. ;
. Assignatura

..

N

.
.

.

Data da,'entra,da,

.

Assignatura

.

..........
,

,

"

Consignatario .......••.•...•...
Procedeneia ...••..............
'I'ripulação
.
Passageiros •....•...•....•.....
..

'

.

.

SAHIDA

..

Praca do registro
.
Capitão
.
..
Pro-prietario ....•.••.........••

Ca,l'ga

_

..

Signal do código .••••..••. """ ..
Nome do navio
.
Tonelagem de registro.
'
Força da machina
.
Propulsor ......•.•...•........
Armação
.
Nacíonaüdade

;.;..;.

Passageiros ....••.•••..'.......•
Carga, .. "
..

Destino .........•.............•
Data ...••...•.............••.••
Assignatura

.
~

.

.

"
'

".

~

'

.

ACTOS

no

1735

PODER EX:ECUTIVO

(Modelo n , 25.)

N .•••••••

CAPITANIA DO PORTO N •.....

..................

Capi tão do porto

.

CAPITANIA DO PORTO

Capitão do porto

Licença para embar-ções
arrojadas

.

Licença para embarcações
arroladas

Por esta repartição s;'; concede

Por esta reparücão se concede
Ilecnça a
.

p~;:)~·i~t~~iô ·ti.......... .:': :~::::

proprietario d
n
.
divisão
classe
para
empregal- durante o armo civil
corrente no
.
não podendo o respectivo propr-íeturto ou patrão receber de
cargo. mais de ..... kilos ou ....
p.issageiros, e ter .•.... de cquipagem; sob pena de ser multado.
Secretaria da Capitania do
Porto ..............•. , em .•.•
de
de 19..

l icença

<.~ •••••••••••••••••••••

dívísào
classe
para
emprezal- durar.to o a.uno civil
corrente I~O •••••.•••.•...••••.
não podendo o respectivo propríetario ou patrão receber de
cal'ga mais de ....• kilos ou ....
passageiros, e ter
de equipagem; sob pena de ser multado.
Secretaria da Capitania do
Porto
, em
.
de .•............ de 19..
Secretario

..............

Esct-ipturarfo'

..............................

..Sô~~êiã;io' . . Es~~ii>turãri6
N......

(Modelo n , 26.)

CAPITANIA DO PORTO

N •••

CAPITANIA DO PORTO

Capitão do porto

Capitão do porto

Licença de embarcações registradas

Licença de embar-caçôes registradas

Por esta repartição se concede
licença a
.

Por esta repartição se concede
licença a
.

proprietario d
.
registrada sob n
, com
.
toneladas liquidas, para empregai- durante o anuo civil cor-

propríetarío d
.
registrada sob n
, com
.
toneladas Hquléas, para empregul- durante o unno civil corrente na
.
divisão
classe
.
Secretaria. da Oapítanía do
, em
.
Porto
de
de 19 .

..............................

rente na

.

divisão
classe
.
Secretaria da. Capitania do
Porto
, em ...•.
de
de 19..

........................

.

.. Secretario
. . . .. .... .. .
. ..Se~r~iá;io' . . Es~~ipiürãri~
Escripturario

AOTOS ·no PODER. EXECUTIVO
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(Modelo n , 27.)

CAPITANIA DO PORTO N.... :

CAPITANIA DO PORTO N....
Licença para embarcações
arroladas na pesca

Licença. para embarcações
arroladas na pesca

Capitão do porto

Capitão do porto

Por esta repartição se concede:
licença a •••.••...••..••••....•• :
proprjeteríc d
n .•.. :
divisão ..• classe... para 8m
pregal- durante o anno civil 001'-:
rente exclusivamente na pescav ;
Secretaria da Capitania do Porto:
............. em
de
de;

Por esta repartição se concede
licença a •••..••••
propríetarío d •••••••••• n •.••
divisão... classe.•. para empregal- durante o anno civil cor
rente exclusivamente na pesca.
Secretaria da Capitania do Porto
em
de
de

19...

19 .

w

;

0.0 • • • • • • , . • • • •

.

.............. :
Escriptllrario~

Secretario

.
Escripturarío

Secretario

(Modelo n , 28.)

~~-----------"""
CAPITANIA DO PORTO

o

N .........

o

190.
(Chapa de metal amarello fornecida pela Capitania eonjunctamente com as licenças annuaes para embarcações arroladas no
trafego e pesea.)

17S7

A"Cl'OSnO 'PODER'EXECUTIVO

(Modelo n , 29.)
CAPITANIA DO PORTO DO ESTADO D
L

..

Matricula pessoal feHa em
do Art ...•. do Dec

FI

.
..

N . • • • ••

de

de 100
..

Nome •.....••••..••.••..••.•••••••••.•

~.,. ,•.•• ,., .•••••• !

na forma

•••••

SIGN.aES

FILIAÇÃO

........................

Filho de
Cabellos
.
". Olhos
Nacionalidade ............•..... B rba"····· .. ·· .. · .. •• .. • .. •••·
a
.......................••
Naturalidade (Estado ou proviu. Estatura
,
; ..
oía),
Estado
.
Idade
Residencia (cídadc.: villa ou po~
Cor............................ voação),
Rosto
Ramo de vida
Nariz
,
Signaes partic;l~~~~~~:::::::~::
Assígnatura do matriculado
.

Secretaria da Capitania do porto

.
'

Capitão do porto

'

'

'

'.-

Secretario

.-

.

1738

ACTOS DO PODER EXgCUTIVQ

(Modt:1o n , 3D.}

N. '"

MINISTERIO DA MARINHA
MINISTERJO DA MARINHA
:
Capitão do porto
; Capitão do porto
120...
190..•
O Secretario da Oapltanta do: O Secretario da Capitania do
Porto d. .. . .. . . . . . . . . . . . •. . . . .. :Porto de
.
vae entregar R~
$..•... : vae entregar Rs
$. 0.0.··
producto das multas arrecadadas .producto das multas arrecadadas
durante o
: durante o
..
trimestre do corrente a.nno
: trimestre do corrente auno .....•

.

·............................ .. .

~

.

~

de conformidade com o Art .•... ~ tio conformidade com o art •..•
do Dec, n ..... de ... de ...... . do Doe, n
de ... de •...••
..... de 190...
: ..... de 190 .
.
Capitania do Porto de......... Capitania do Porto de
" ••.•. , em '" de •.•...••...' ....••.•• em ••. de •.•. ,. ~ ••••
de 19...
: de 19...

Secretario
(MODELO N.

deo

Secretario

31.)

(I' FOLHA)

Matricula pessoal feita em

..

de 19

na fórma do art

.

Nome ••••••••••••••.•••••....•••••..•••

Filiação

Signaes

Filho de.•.••••••.•.•.••••••.•••
Nacionalidade
Naturalidade
Idade......•....................
Cor
,
Rosto ....•
Nariz .••....• " .•.•.•.•..•.•...
Assignatura do matriculado .•.••

oabellos......•.........• ' ..•••••
Olhos.,
.
Barba
.
Estatura......................••
Estado
.
ítesídencta .....•..•...•.••••.•••
Profissão ......•. "....••.••..•••
Signaes particulares.•.•••.••••••

v ••••••••••••••••••••

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "> • • • • • • • • • • • ~

Rio de Janeiro

·

,

., .,

.

O capitão do porto
'.'

.

Secretario

......................
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(MOD}jLQ N. 32)
LIVRO DE DESPEZA

Dá-se em despesa ao (secretario ou patrão-mor) os seguintes
generos consumidos no serviço da Capitania. do Porto:
Espécie

Quantidade

Papel almasso para offlclo•••••

resma

Penas de aço

.

Envellopes para

,

Livros eru branco

.

Carvão de pedra

" ..•...

Oleo lubrificante

.

Estopa

caixa

..

Capitania do Porto do Estado de
deIO....

... ...... ....... ........ ... ..
o capitão do porto

Applícação

em

... .

"

de•...... . . .
.
.
,

o ajudante

,

.

(MODELO N, 33)

REGISTRO N •• , . ; _

CONTRAPHOYA

;9.

REQUISlt;:AO N •••

.

~

19..• a 19...

19...

c

a 19...

~

Requiait.ar-arn-sc . para o 1~2 Remcttcm-se para a Capitania do Porto
ser-viço d? Capitania ou da
do Estado d ..•... os objectos seguintes,
que foram entregues ao .. 0_ •••••••• , em
Patrcmoz-ía os objectos S0guínses:
virtude do despache exarado na i-equisicão competente pelo ........•.....• ,.

I
II

cf Capitão do Porto
19... a

~

19...

~reCi$a-.sc que para? serviço ?-u s?cl'e[T' tar-ia ou (~~ Patrouiorra da Capitania do
191 PO,do do Estado d •...•••• SJ forneçam os
~ objectos seguintes:
~
••...•............. ,'..•......••.

:::::::::;:;::::;::::::: , :::..:::.:.:,::,:,:,:,:,:.::':':::::::::::::::::: lil :::::::::::::::::::::'::::::::::
Capitania do Porto do Es- ,
tado d
em de
de 19..

"
Capitania do Porto do Estado de
em
de
de 19...

...............................

Ajudante
0'0.0 •••• " . . . . . . . . . . . . . . . . . .

· ou o pa t r-ao-mor,
,
S ecret a1'1O

I

Ü' ~j;d~;;t'e'"

.

~

0.0

Em •••. de •..•.•••••••. de 19.

S;;l'~L~;';~ ~"U. p~'t;'ã~~~6;'

Capitania do Porto do Estado d .•....•
em de
do 19..

............

I

···ô'f;;;;;~;d~l:'" (~l

Foram recebidos nesta Capitania do
Porto
do Estado d ••..
e conferem as
quantidades.

t.,ô'~j~d~~ie"

i
2

.

O ajudante

Recebi do 8:'

.

gecretarto ou patrãc-mõr

~ suprameneionados ,

" ...•.. os objectos

i

s

j

i

Capitania do Porto do Estado d .•.•
em ••• de •.•••.•.....•.• de 19•••
Confere

, .... Ó· ;j~~i;~i;'"

..,Õ';;~;h~d~~:'"

-~

:::;

Marca da. ruaxima carga para vapores ,

(MODELO N. 34.)

Linha da coberta principal
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Linha üerttoe! a
Om6 3 5, á proa do
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j
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00,4572
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""'-_IIIIIi··.Y.Lr-

V
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Medidas tomedes desde
o centro do
disco até a
parte alta de
cada linha •

..._~)A..N._
Diametro
= 0"\3048
0",2286 de
Grossura da uuh». = om,0254
cornprtmento
NOTA - Explicação de cada uma das abreviatwme s
CP - Capitania do porto.
AD - Agua. doce ou rio.
I - Inverno.
Vl Verão na Indía,
V - Verão.
IA:,{- Inver-no Atlantico Norte.
Tamanho das lettras - O'n,1l5 (O P). Tamanho das outras lettras indicativas da cada linha - O::n,OGO.
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DECRETO N. 6618 -

DE

29

DE AGOSTO DE

1907

Fixa o numero, classe e venclmeut ca dos funccronar-íos da Caixa do
Conversão e dá outras providencias.

o Presidente da Republica. dos Estado s Unidos do Brazil, para
execução do decreto legislativo n , 1701, desta data, decreta:
Art. 1.0 O numero, classe e vencimentos dos funccíonaríos da
Caixa de Conversão são os constantes da tabella que a este acompanha.
Art. 2.° Além das attribuições que competem ao presidente e
que passam a ser exercidas pelo director, cabe ainda a este encerrar
diariamente o p... nto dos funccíonartos.
Art. 3.° O dírector será substituido nos seus impedimentos
ternporaríos pelo chefe da contabilidade e nos impedimentos prolongados o Ministro da Fazenda. designara substituto.
Art. 4.° O serviço de asslguatura de notas será feito ordinariamente na hora do expediente da repartição, sem prejuizo dos
demais serviços que competem aos respectivos funcclonarlos. Em
caso de necessidade será feito com prorogação do expediente e só
em casos excepcion.ies poderá ser executado fora do edtflcio da
Caixa.
§ 1. c Pela assignatura de notas na hora do expedie.rte não terão
os funccíonaríos da Caixa díretto a gratificação extra.rrdtuarla.
§ 2. o üesse serviço são isentos o dírector, o thesoureíro, os
fieis, o porteiro e os contínuos; sendo delle íuhíbídos os serventes
e o elecmcísta.
Art. 5.° O expediente da Caixa de Conversão começará ás 10 horas da manhã e terminará ás 4 da tarde, podendo ser prorogado
por ordem do dírector .
Art. 6.° O serviço de recebunento e de retirada de ouro será
feito até ás 2 horas e meia da tarde.
Art, 7. c O cargo de conferente de notas só será exercido mediante fiança de iO:OOO$OOO.
Art. 8.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 29 de agosto de i907, 19' da Republioa,
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.o

Da'IJid Oampista.
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'I'abefta do' numero, -classe-e vencimentos dos empregados da Caixa
de Conversão

•o

VENCIMENTOS

"
S

CATEGORIA

~

"

Ordenado IGratificação

Z

1
1
1

Dlrector ............
Secretario ..........
Thesoureiro ... , ....
Fieis ..............
Chefo de contabilídado..............
Ajudante do chefe ...
Esci-lpturarlos.......
Conferente de notas.
Encarregado das balanças.....•••....
Lacrador de Saccos.•
Porteiro ........... .
Electrloista .........

4

Contínuos ...........

1
1
1
3
1
1
6
1
1

6 Serventes ...........
Obter.oçao -

16:000$000

I

8:000$000
3:333$333

Total

8:666$667

3::133$:133

24:000l000
10:000 000
26:000$000
30:000$000

10:000$000
5:3:13$33:1
4:000:$UOO
5:333$333

5:000l000
2:66(j66i
2:000$OJO
2:666$667

15:000l000
8: 000,.'000
35:000$000
8:000$000

4:000$000
1:fJOO!OOO
3:200000
2:400$000
1:600$'100

2:000$000
800$000
1:fJOO$OOO
1:200$000
8008000
1:200$000

6:000$000
2:400$000
4:800$000
3:600:',;000
0:f,00$000
7:200$000

6:C66$56i

17:33:3$:133
6:666$'667

-

O thesoureíro terC, 4:000$ para' quebras.
David Camp'istá.

DECRETO N. 66i9-DE 20 DE

AGOSTO DE

1907

Abre ao Ministerio da Justlca e Negoctos Int.er ior es o credito
especial 'de 6:000$ para o ccor-r er ao pagamento de ajudas
de cus to t a que tem direito o Dr. Antonio Francisco de
Aaeredo.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, DOS termos do art. 70, § 5°, do
regulamento approvado pelo decreto u. 2409, de 23 de dezembro
de 1806, resolve, á. vista do disposto no art. 15 da lei n. 1617,
de 30 de dezembro de 1006, abrir ao Mínísterio da Justiça e Negocios Interiores o credito especial de 6;OOO,~ para occorrer ao
pag",mento das ajudas de custo relativas aos armes de 1897 'I
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1901, a que tem direito o Dr'\ Antonio Francisco de Azeredo, na
qualidade de senador pelo Estado de Matto Grosso.
Rio de Janeiro, 29 do agosto de 1907, 19° da Republioa ,
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Aeçueto Taoaves de Lyra.

DECRETO N.

6520-DE 29 DE AGOSTO DE 1907

Cr a mais uma brigada do infantaria de Guardas Nac ionaes na
comarca de S. Bernardo das Russas, no Estado do Ceara
ê

o Presidente

da República d03 Estados unidos do Brazil, para

execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896:

Decreta:
Artigo uuíco , Fica creada na GuarJa Nacional da comarca de
S. Bernardo das Russas, no Estado do Ceara, mais uma brigada de
infantaria com a designação de 87ll-, a qual se constítuíra de tI'OS
batalhões do serviço acttvc. sob ns. 25'J, 260 e 261, e de um do da
reserva. sob n. 87, que serão organizados com os guardas qualíücados nos dístríctos da mesma comarca; revogadas as disposições

em contrano,

IHa de Janeiro) 29 de agosto de 1907, H)o di), Repubííca ,
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Awçusto Tavares de LY1·a.

DECRETO N. 6621 -

DE

2)

DE AGOSTO DE

1907

Appr-ova o regulamento do Instituto Nacional de Musica

o Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazil
resolve, na conformidade do disposto no art. 8°, lettra b, da
lei n . 1617, de 30 de novembro de 1906, approvar para o Instituto Nacional de Musicá o regulamento que a este acompanha,
asslgnado pelo Minü.tro de. EStldo da Justtçn e Negocias Iuteri~.
.
lUo de Janeiro, 29 de agosto de 1907, 19' da Republica ,
AFFONSO AUGGSTO MOREIRA PENNA.

A'ugusto
Executivo - 1907

Tavares de LY1Y1-.
110
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Regulana.ento do Ins:tit.uto Nacional
de

I;:Iusica

CAPITULO I
DOS FINS DO INS1'ITUTÚ

Art. 1.' O Instituto Nacional de Musíea, tendo por base o
ensino completo da musíos em todos os ramos da. arte, destina-se

11 formar instrumentistas. cantores e professores de musica,
ministrando-lhes, além da instrucção geral artistíca, os meios
praticas de se habilitarem á composição; e a desenvolver o bom
gosto musical, organizando grandes concertos onde sejam executadas as melhores composições antigas e modernas, com o
concurso dos alumnos por elle educados.
Art. 2.° Serão admittidos no Instituto os nacíonaes Ou
cstrangeíroa, de ambos os sexos, mediante uma contribuição
annual, paga no Thesouro Nacional e segundo o curso que desejarem frequentar.
Paragrapho uníco . O ensino poderá ser gratuito para os
que demonstrarem carencía de recursos, e nos limites do
art. 129.

CAPITULO II
DO ENSINO

Art. 3.{l O ensino é ministrado aos alumnos em aulas
diurnas e noctumas e dlvide-se em quatro secções, abrangendo

os segnmtea cursos:

1(\ Secção -

EJlelnentar

CU1'80 de solfejo - Em duas épocas, do um anno cada uma.
2:>. Secção -

"ocal

curso de canto - Em duas épocas de tres períodos cada.

uma.

;J,a Secção -

IIl~t;rumental

1.° Curso de teclado.- Em uma época de tres períodos.
2. o Curso de piano - Em tres épooas de tres períodos cada
uma.

3. ° Curso de orgão - Em duas épocas de tres períedos
cada. uma.
.
4.° Curso de harpa - Em tres épocas, a primeira de tres
períodos, a segunda e terceira de dois.

xcros DO PODER.
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5. o curso de violino- Em tres épocas de tres periodos cada

uma.

6.° Curso de violeta- Em tres épocas, a primeira de tres
per-íodos, a segunda e terceira de dois.
, 7.' Curso de vloloncello - Em tres épocas de tres períodos
cada uma.

8.° Curso de contra-baixo-Em tres épocas, a primeira de
tres períodos, a segunda e terceira de dois.
9.' Curso de flauta - Em duas épocas de tres períodos

cada uma,

10. Curso de oboé - Em duas épocas de tres períodos cada
uma,
11. Curso de fagote - Em duas épocas de tres períodos
cada uma.
.
12. curso de clarinete e oongeneres - Em duas épocas de
tres períodos cada uma.
13. Curso de trompa - Em duas épocas de tres períodos
cada uma.
14. Curso de clarim e cornetim - Em duas épocas de trea
períodos cada uma.
15. Curso de trombone, saxhorn baixo (tuba) e ccngeneres
..;.. Em duas épocas de tres periodos cada uma.
4" Secção -

Prepal".a1tol~.aa

e complementar de

COmlbOl!'lição

1.' Curso de harmonia - Em tres épocas de um anno cada

uma.

2. o curso de contra-ponto e fuga - Em uma época de tres
períodos.
3.' Curso de instrumentação.- Em uma época de tres pe-

ríodos.

4.' Curso de composição - Em uma época de tres períodos,

Art. 4.° As aulas nocturnas são destinadas, principal
mente, a formar orchestras.
Art. 5.° O regimento interno esta.belecerá o numero de
alumnos em cada classe e o de lições por semana, as horas de
lição, as condições de admissão em cada curso e o programma
geral do ensino.
CAPlTULO III
DOS MEMBl,tQS HONORARIOS

Art. 6.° Haverá.no Instituto tres membros honoraríos que
serão indicados pelo corpo docente dentre os artistas residentes
na Capital e estranhos ao mesmo Instituto, e nomeados por
decretó,
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Art. 7,0 Os membros honoraríos terão por dever:
L" Comparecer ás sessões do corpo docente e tomar parte
Das suas deliberações;
2.° Assistir aos aetos solernnes do Instituto;
3,0 Fazer parte das commíssões julgadoras, quando para isso
forem nomeados pelo director ou pala corpo docente.
Art. 8,1>Considarar-se-ha vago o Iogar de membro hononarío
do Instituto que, por duas vezes, deixar de comparecer ou se
recusar a qualquer daquellos serviços sem justificar impedimento ,
OAPITULO IV
DO PESSOAL DOCENTE

Art. 9.° O corpo docente constituído pelo dírector e por
29 professores, a saber: seis de solfejo, tres de canto, cinco de
piano, um de orgão, um de harpa, tras de violino' e violeta,
um de víoloncello, um de contra-balxo, um de flauta, um de
oboé e fagote, um de 'cl irínete e eongeneres, um de trompa,
clarim, corneüm, trombone, saxborn bl.ixo (tuba) e congeneres,
tres ele harmonia e um de contrã-ponto e fuga,instrument:tção e
composição.
Art. 10. Os professores serão nomeados por decreto mediante proposta do corpo docente e membros honoraríos do
Instituto, por maioria absoluta de votos" na fórma indicada nos
artigos seguintes.
Art. li. 1res dias depois de aberta uma vaga no magísterío
do Instituto, mandarã o director annuncíar o concurso pelo
Diario Official, fixando o prazo de dois mezes para a iuscripção
dos candidatos, podendo esse prazo ser prorogado por mais,
um mez. A publicação do edital será renovada de sete
em sete dias, e em cada um dos ultimas oito dias do prazo da
ínscrípaâo ; e, si este expirar durante as férias, conservar-se-ha
aberta a mesma. inscripção nos tres dias uteis que se seguirem
ao termo dellas.ipcocedendo-se ao encerramento no' terceir-o, ás
duas horas da tarde.
Art. 12. No caso de haver duas ou mais vagas, serão postas
simultaneamente em concurso.
Art. 13. Poderão concorrer ãs vagas os brazileíros que se
acharem no gozo dos direitos civis e polítícos e os estrangeiros
que faltarem o portuguez.
Art. 14. O candidato q:Ie quizer inscrever-se irá seeretaria do Instituto assígnar o seu nome no livro apropriado.
Na oceasíão de se inscreverem, os candidatos deverão apresentar folha corrida, ,e,. $i não ttveremtído resideneía no Brazi.l
ou. roremestrengeíros, documento equivalente, devidamente
legalísado,
Além da folha corrida ou do aIludido documento, poderão
os candidatos exbibir quaesquer outros que julga.rem conveníené

ã
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tes, como ti tulos de idoneidade ou prova de serviços prestados á
arte e ao Estado, passando-Ihes o secretario um recibo, no qual
declarará o numero e a natureza de taes documentos.
Art. 15. A inserlpção poderá fazer-se por procuração.
Art. 16. Findo o prazo da ínscripcão, nenhum candidato

será a ella admíttído.

Art. 17. Si, terminado o prazo, nínguem se houver inserípto, o dírector devera prorogal-o por igual tempo e assim suecessivamento, até que se verifique a inscrlpção, continuando a
reger, in terlnamonte, a cadeira vaga até o seu provimento, o
professor que, para tal fim, tiver sido designado ou nomeado.
Art. 18. No primeiro dia utH depois do encerramento da.
ínsccípcão, salvo se pender de decisão algum recurso, reunirse-hão
corpo docente 0 os membros honoraríos, á hora desígnada pelo dírector, para julgar das habilitações dos candidatos
e proceder á respectiva classificação, por lista assígnada ,
§ 1. ° Depois de lidos pelo secretario os nomes dos candidatos e os respect! vos documentos, decidirão o corpo docente e os
membros hcnoraríos, por maioria absoluta de votos, em primeiro escrutíuío, si têm os mesmos candidatos as neoessartas
condições de idoneidade, correndo a votação 80bl'0 cada um.
No sO$'undo escrutínio, a votação se fará, separadamente,
para classlflcação em l° e 2° lagar.
§ 2.° Depois de votarem todos os professores, qU81' no prlmetro quer 00 segundo escrutuno, o director lerá us.üstas,
mencionando os nomes dos siguatarios, e assim as apumrá.
§ 3.° No caso de empate entre dois candidatos, quando
forem os unícos a concorrer ou os uníoos votados, exercerá, o
dírector o direito conferido no art. 26.
§ 4.° Si nenhum elos candidatos conseguir a maioria absoluta. dos votos, proceder-se-há a novo cscruun.o entre os dois
que alcançaram os dois primeiros legares na ordem ela votação,
e si houver mais do dois candidatos nestas condições, se abrirá
ínscnpcão para novo concurso pejo prazo do art. 11.
§ 5.° Em Igualdade do condições, será. preferido o candidato
que fôr brazüeiro,
§ 6.° Das decisões tomadas em sessão lt"l"rer6. recurso para
o Governo.
Art. 19. Nenhum professor deixará. de votar para a indicação dos candidatos já habllltados no primeiro cscrutinío. Si algum professor infringir eSSe preceito, seu voto será excluído
do computo para o reconhecimento da maioria absoluta.
Art. 20. A acta da sessão em que se julgar o concurso será
assignada no final da mesma sessão, para ser presente em
CÓpIa., ao Governo, acompanhada de ameio do dírector, com
informações sobre a moralídade e as hnbilttações dos candidatos
propostos, para quo seja nomeado um (los classlâca.los DOS dois
primeiros lagares.
ArL 21. Si o Governo entender que o concurso deve ser
annullado, por não se confor.nar com o julgamento, ou por se

°

°
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terem preterido formalidades esseuclaes, assim o decretará,
dando os motivos.
Art. 22. O preenchimento das vagas no corpo docente poderá ser feito mediante concurso de provas, si o Governo assim
o entender por si ou á vista de informação do director.
Art. 23. Aos estrangeiros que forem nomeados professores
não se expedirá o titulo de nomeação sem que exhibam o de
naturalização.
Art, 24. Não poderá. funecíonar em sessão o corpo docente quando falte a maioria dos professores j considerar-se-ha,
porém, constituído e como t'd poderá fuuccíonar ainda com a
ausencia de todos os membros honorarios.
Art. 25. Nas sessões do corpo docente a votação, quando
nominal, principiará pelo professor mais moderno •. votando,
porém, antes delle, e na mesma ordem, os membros nonorarios.
Art, 26. Sendo professor, terá o director, além do seu
voto, o de qualidade j não o sendo, semente este.
Art. 27. Nos actos escolares a precedencía entre os professares será regulada pela antiguidade. contada do dia' em
que começaram a fazer parte do corpo docente.
Paragrapho uníeo. Tendo havido mais de uma posse no
mesmo dia, prevalecerá, para a antiguidade, a data do decreto;

sendo esta a mesma, a idade.

Art. 28. Osprofessores são vitalicios depois de cinco anuas
de exercicío effectívo, do que se lavrarã a necessaría aposrilla
no titulo de nomeação e só perderão seus legares na fôrma das
leis penaes e das disposições deste regulamento,
ai-t . 29. Quando houverconveniencía em que os professares sejam ooutractados, quer no paíz, quer no estrangeiro, o
director solicitará do Ministro autorlsação para celebrar os
respectivos contractos, no pr-imeiro caso, ou que peovídencíe
no sentido de serem devidamente realizados taes contractos, no
segundo caso.
Art, 30. Osprofessores não poderão permutar seus lagares
sem auâlencia do director e assentimento do Ministro.
Art. 31. Cada um dos professores é obrigado:
1. ° A ensinar de accordo com o programma ;
2.° A dar o numero de lições que lhe for indicado pelo
regimento interno, ás horas designadas no horarío ;
3. c A completar as horas de lição marcadas no horario,
desde que a sua classe seja rrequentada por mais de sres
alumnos j
4.° A dirigir as classes de conjuncto para que for dealgnado
pelo director ;
5. o A tomar parte nos exercíclos praticas e nos concertos
do Instituto, quando designado pelo director ;
6.° A assistir aos ensaios dos exercícios pratlcos em que
tomem parte alumnos de sua classe ;
7. o A contemplar em cada lição todos os alumnos de sua
classe;
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8. c A observar as tnstrueções do direcror no que se refere â
policia interna das aulas, e auxtlta.l-o na manutenção da ordem;
9. o A cumprir todas as requisições feitas pelo director no
interesse do ensino;
10. A zelar' pela conservação dos instrumentos de sua
classe;
11. A comparecer ás reuniões para que fôr convidado e aos
actos solemnes do Instituto;
12. A examinar os alumnos e fazer parte das com missões
julgadoras dos concursos, quando nomeado pelo dírector ou
pelo corpo docente ;
13. A apresentar, mensalmente, ao director as notas de
frequeneía, aproveitamento e comportamento dos alumnos de
sua classe;
14. Propôr ao direetor a nomeação dos seus auxiliares,
quando convier a sub-dívisão de uma classe do seu curso.
Art. 32. Quando convenha a sub-dívísão de um curso,
o dtrectoi-, reconhecendo a vantagem de desdobral-o , poderá,
mediante prévia autorlsação do Ministro. designar para reger a
aula supplementar, de prererencla, o professor do mesmo CUl'SQ.
Pela regeneía da aula supplementar, perceberá. o professor
uma gratificação igual ti. terça parte de seus vencimentos.
Si a regencia, porém, couber a pessoa estranha ao corpo
docente, o vencimento 8e1'11 igual ao ordenado da cadeira.
Art. 33. O professor não perceberá a gratificação do seu
cargo sem o eft'ectivo exercicio, salvo em tempo de fél'ias, não
estando licenciado, ou no caso de serviço publico gratuito e
obrigatorio por lei.
Art. 34. O professor que cumprir as suas funcções do
modo dtstíncto terá periodicamente direito, mediante informação
do dírector, a um accresoímo de vencimentos nOS seguintes
termos:
O que contar 10 annos de sorvlço, 5 % ; 15 annos, 10 % ;
20 annos, 20 %; 25 annos, 33 °10; 30 annos, 40 «t«.
§ 1. o Esta ultima gratificação somente sorá abonada ãquelle
que houver publicado. no ultimo qulnquennlo , alguma obra
considerada de assígnalado meríto dídactico,
§ 2. o Só o serviço eífectivo de magrsterio dará direito ao
aceresctmo de vencimentos.
Art. 35. O professor que, contando mais do !O annos do
serviço, invalidar, tel'á,direito á jubilação nos seguintes termos:
1.0 Com ordenado proporcional ao tempo de serviço, que
contar menos: de 25 anuas de exercício effecti vo no magtsterío ;
2. o Com ordenado por inteiro o que contar 25 annos da
serviço eifectivo no magísterío .oU 30 de serviços geraos, sendo
entre estes, 20, ao menos, no magisterio ;
,
3.° Com todos os vencimentos o que contar 30 annos de exerciclo effectivo no magísteno ou 40 de servlços gemes, sendo,
entre estes, no magísterío, não menos de 25.

°
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Art. Sô, Os accrescimos concedidos na forma do art. 34 se ín-

corporarão integralmente nosvencimentos do professor jubilado.
Art. 37. O professor contara. como tempo de serviço no
magísterío para os effeítos da jubllação :
1. o O tempo intercorrente de serviço gra tuito e obrígatorio
por loi ;
2.° O de serviço publico em commíasões technicas ;
3.° O de guerra j
4. (10 de serviço de auxiliar do ensino;
5.° O numero de faltas não excedentes de 20 por anno;
motivadas por molestía ;
6. o O tempo de suspensão judicial, quando for julgado ínno-

cente ;

7. O tempo de exercício de membro do Poder Legtslatlvo
federal ou estadoal, o do agente díplomatíco extraordlnaclo, o
de ministro da União e o de presidente ou vice-presidente da
Republica ou de Estado,
Art. 38. Si o professor, dentro de dois mezes, não compa ..
recer para tomar posse do seu cargo, sera o facto levado ao
Q

conhecimento doGoverno, que poderá considerar vago o mesmo

cargo.
Art. 30. O professor que deixar de comparecer para o
desempenho das suas ruucções por espaço de tres mezes, sem quo
justifique as faltas, incorrerá na pena comminada no art. 90,
§ 30 , n. 2, deste regulamento.
Paragrapho unico. Desde que as faltas sejam em numero
da oito, o dtrectcr proverá na substituição.
Art. 40. Nos casos dos dous artigos precedentes o director
pal'ticipará o Decorrido ao Governo, para que este providencie
como íôr de direito.
Art. 41. Si, nos actos escolares, algum membro do corpo

docente faltar aos seus deveres, o director levará o facto ao
conhecimento do Ministro, quo poderá Impôr, conforme a gravidade do facto, a pena de suspensão de um mez a um anuo,
com privação de vencimentos.
Art. 42. E' expressamento prohibido a qualquer professor
lecoíonar particularmente a alumnos do Instituto a mataria do
sua. aula on aquella em cuja mesa de exame, por força deste
regulamento, deva runccíonar ,
Paragrapho uníeo. A inobservancia do disposto noste artigo importará na suspensão de um mez a um anno, com prívação de vencimentos.
Art. 43. São obrigações espeeíaes dos professores:
Lo Propôr, nos termos do art. 10, as pessoas que, por sua
idoneidade, se achem nas condições de exercer o magtsterío ;
2.° Eleger as eommíssões julgadoras dos concursos para
preenchimento das vagas no corpo docente, na hypothese do
art. 22~ e estabelecer o programma a as condições dos mesmos;
3.9 Exigir dos seus .auxiliares.u exaota observancia do
programma de ensino.
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CAPITULO V
DOS AUXILIARES DO ENSINO

Art. 4,1. Além dos professores, havera 24 auxtlíares do
ensino, sendo 12 do la classe e 12 do 2~ classe.
Paragrapho uníco. Para a P classe só poderão ser nomeados os alumnos diplomados pelo Instituto ou pessoas que, pelas
provas publicas que houverem dado, forem consideradas aptas
para roger uma aula; para a 28. classe, os alumnos que mais se
1istinguirom nos seus estudos.
Art. 45. Os auxiliares do ensino serão nomeados: pelo díreotoi-, sob proposta do respectivo professor, e terão, 03 da
Ia classe, a gratificaç1io mensal de 50S, e os da 2(1. classe, a
gratificação do 200$, paga de uma só vez, no fim do anuo em
que tiverem servido.
Art. 46. Os auxiliares de ensino, de la classe, servirão pelo
prazo de tres anuas, podendo ser reeondualdos, a juizo do diroctor
e do respectivo professor. Os auxiliares de ensino, de .2a classe,
servirão emquanto forem alumnos do Instituto.
Art. 47. Haverá também, como auxiliar do ensino, um
acompanhador nomeado pelo díreetor-,
Art. 48. O acompanhador deverá assistir ás classes deslgnadas pelo director ; útZ81' 03 acompanhamentos de piano e
harrnoníum nas aulas, nos ensaios, nos cxereicíos praticas e nos
concertos do Instituto; e distribulr e arrecadar as musicas
nesses ensaios, exercícios e concertos.
CAPITULO VI
DO DIREOTOR

Art. 49. Ao dircctor-, que dove ser um profissional idoneo e
de livre nomeação do Governo, podendo occupar o cargo um
dos professores do estabelecimento, sem prejuízo d<l, regencla de
suacadetra compete, além das: attrtbuloões mencionadas em
diversos artigos deste regulamento:
1. o A direeção artlsticn e administrativa do Instituto e a
ínspecção do ensino;
2. o Presidir as sessões do corpo dccen to, os concursos para
o magísterío e os demais concursos, quando fizer parte das
mesas;

3. o Observar e fazer cumprír as disposições deste regula-

manto e do .regimento interno j
4. 0 Resolvei' acerca. dos requerimentos cujo assumpto fóI'
da sua, competencía e encaminhar os outros, segundo a especle,
,
ao Ministro;
5. 0 Convocar as reuniões do corpo docente quando entender

preciso ou lhe fôr isso determinado pelo Ministro;

"
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Ô. \1 Informar ao Governo sobre a nomeação dos professores
e sobre os contractos de que trata o art. ;;:9 ;
7,0 Assignar a correspoudencía offieíal , os termos e despachos lavrados em vtrtude deste regulamento 8, com 08 membros do corpo docente, as actas elas sessões;
»
8. o Ol'*anizar os programmas de ensino, ouvidos os respectivos proressores ;
g. o Estabelecer o horario das aulas ;
10. Rubricar os pedidos monsaes das despezas do estabele-

cimento;

11. Dar posse aos professores, auxiliares do ensino e mais
empregados do Instituto, por termo lavrado em livro especial,
e aos membros honorarios, por ofüclo ;
12. Regular os trabalhos da secretaria e da bíbliotheca e
prover em tudo quanto fôr necessarío aos serviços do estabelecimento;
13. Assistir ás aulas e exercícios praticas;
14. Admoestar e repreltender os professores, auxiliares do
ensino e todos os demais empregados e suspendel-os com privação dos vencimentos, por um a quinze dias;
15. Nomear e demíttir os auxiliares do ensino, o conser..
vador e o afinador de pianos j
16. Receber e por si mesmo dirigir reclamação ao Governo
por faltas commettídas pelos empregados que não forem de sua
nomeação ;
17. Conceder aos membros do corpo docente e ao pessoal
administrativo até quinze dias de licença, nos termos legaes ;
18. Piscalizar a observancía dos programmas ;
19. Organizar o regimento interno do Iostituto, o qual serã
posto em execução depois de approvado pelo Ministro;
20. Apresentar ao Governo, até ao dia annualmeute determinado, o relataria minucioso das occurrencías havidas no esta.
belecimento, balancete da receita e despeza dos concertos, demonstração da renda do salão e da sua applícação, e proposta
do orçamento annual.
Art. 50. Substituem o director, em caso de falta ou ímpeduncnto, o professor mais antigo em exercício ou quem fór nomeado pelo Ministro.
CAPITULO VII
DO PESSOAL ADMINISTRA.TIVO

Art. 51. Além do dlrector, que será nomeado por decreto
e tomará posse perante o Ministro, o Instituto terá:
1 Secretario j
1 Sub-secretarIo;
1 Blblíothecarto ;

1 Amanuense ;
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2
4
1
1

Inspectorss de alumnos j
Inspsctoras de alumnas j
Conservador j
Afinador de pianos j
1 Porteiro;
1 Continuo.
Os tres primeiros serão nomeados também por decreto, os
demais por portaria do Ministro, cxceptuando o conservador e
o afinador de pianos, cuja. nomeação compete ao dírector-, na.
conformidade do art. 49, n. 15•.
Art. 52. Compete ao secretario:
1. o Fazer ou mandar fazer a escrtpturacão da secretaría, e
ier sob sua guarda os moveis e objeetos a ella pertencentes j
2.° Mandar, no nm de cada anno, encadernar 0S avisos e
ordens do Governo, os offlcios recebidos, as minutas dos edítaes
e das portarias do dírector, dos orâcios por elle expedidos e as
actas das sessões do corpo docente;
3. o Exercer a policia, não só dentro da secretaria, fazendo
sahir os que perturbarem a boa ordem dos trabalhos, como, em
geral, em todas as dependenclas do Instituto, âscalísando o serviço dos empregados, afim de dar círcumstancíadas informações
ao díreetor ;
4.° Redigir e fazer expedir a correspondencia do dírector,
inclusive os ofâcios de convocação para as sessões do corpo docente j
5.° Comparecer ás sessões do corpo docente, cujas actas Ia-

vrara

j

6.° Lavrar, assígnando-os com o dírectov, todos os termos
de abertura e encerramento da ínsorípcão para os concursos ao
magisterio, posse dos professores, auxiliares do ensino e empre..
gados; e com os membros das comnüssões julgadoras, os referentes a concurso ao diploma de proressor, a subvenções annuaes
e a premio de viagem, e ás provas publtoaa de que trata o
capitulo XVII deste regulamento;
7. o Assignar com as commissões julgadoras 03 mappas do
resut tado dos exames e concursos de admissão e dos exames de
sufticiencia, promoção e ânaes.
8.° Fazer a folha. dos vencimentos do dírector e do pessoal
docente e administrativo, apresentando-a no ultimo dia de cada
mez ou no primeiro do seguinte;
9.° Providenciar quanto ao asseio do ediâcío ;
10. Encarregar-se de toda a correspondencía do estabele...
cimento que não for de exclusiva eompetencía do dírectoe e do
bíblíothecarío ;
11. Informar, por escripto , as petições que tiverem de ser
submettídas a despacho do director ;
12. Prestar, nas sessões do corpo docente, as informações
que lhe forem cxígldas, para o que o director lhe da.rá a pa...
lavra, quando julgar conveniente.
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Art. 53. Os netos do secretario ficam sob a ímmediata in..

specção do director.

Art. 54. Ao sub-secretario compete:

Lo Auxiliar o secretario no desempenho das suas obrigações,
seguindo as prescrípções que delle receber ;
2.° Substituir o secretario na sua falta ou impedimento.
Art. 55. Ao bíbltothecarto, que será pessoa versada na te·
chníca e Iitteratura muslcaes, compete:
Lo Conservar-se na biblíotheca durante as horas do expe..
diente ;
,
2.° Cuidar da conservação da bibliotbeca, e inspeccionar a
do museu e no gabinete de acústica, que ficam sob a sua. guarda.
e responsabilidade j
3.° Organizar o catalogo de acoordo com as ínstrueções que
lhe trausmlttir o director, assim como, no fim de cada anno,
um catalogo supplernentar das obras novamente adquiridas;
4.° Observar e fazer observar esto regulamento em tudo que
lhe disser respeito;
5.° comrcunicar I díariamente , ao director as occurrencias
quo se derem na bibliotheca;
6.° Inscrever, no acto da entrada, nos livros para osso fim
dsstlnados, as Requisições feitas pela bíblíotheca por compra,
e bem assim as obras que forem doadas;
7.° Propor ao díreotor, por si ou por indicação dos professores, a compra de obras e a assígnatura de revistas e jornaes
artlstícos, procurando sempre completar as obras ou collecções
extstentes ;
.
8.° Fazer observar o maior silencio na sala de leitura, providenciando para que se retirem aquelles que perturbarem a
ordem, e recorrendo ao dlrector. quando não for attendido;
9.° Apresentar, mensalmente, ao director um mappa dos loi
tores da bibliotheca., das Ob1'0.8 consultadas e das que deixarem
de ser ministradas, por não exístírem alh , outrosím, uma relação das obras que mensalmente entrarom para a hlbltotheca ,
acompanhada. de noticia, embora summarta, do objeeto de
cada uma ;
10. Organizar e rometter, aunualmente, ao dírector um relataria dos trabalhos da btblíotheca e do estado das obras e
Inoveis, indicando as modificações que a pratica lhe tiver
suggerido ;
11. Fazer e ter sob a sua guarda toda a correspondencía
concernente ao serviço da bíblíotheea ,
Art. 56. Compete ao amanuense :
l.Q Fazer todo e qualquer serviço de escripturação que lhe
for distribuido pelo secretario e pelo sub-secretarío j
2.° Fazer, annualmente, auxiliado pelo porteiro, o ínven..
tarlo de todos os moveis, instrumentos e utensílios do Instituto ;.
3.° Ter em boa ordem :0 archtvo , cujaadroinistração lhe
compete, e organizar o respectivo catalogo, segundo as' preseripções que lhe forem dadas pelo sccretarío ,
4."substítuír o sub-secretario em sua falta ou impedimento.
M
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Art. 57. Compete aos ínspectores de alumnos :
1.° Esta.r presentes durante todo o tempo em que fuuccíonarem as aulas frequentadas pelos alumnos c a todos os actos a
que estes tenham de comparecer, e durante o período das férias
nos dias designados pelo dircctor ;
.
2.° Admoestar os alumnos, quando estes procedam irregu..
larmente, cornmunícando ao díreotor os factos mais graves;
3.° Auxiliar durante a época das férias todo e qualquer
serviço de expediente;
4.° Substttuir o amanuense em sua falta ou impedimento.
Art. 58. Compete ás inspectoras, além das attríbuíçõss
mencionadas nos ns. 1 e 2 do artigo anterior:
1.o Velar pelas al umnas durante a sua permanencía no
estabelecímento ;
2. 0 Assistir ás classes que lhes designar o dírectcr ,
Art. 59. Compete ao conservador zelar pela. conservação dos
instrumentos pertencentes ás diversas secções do Instituto e reparal-os convenientemente'.
Art. 60. Compete ao afinador de pianos tazer os pequenos
concertos que se tornam precises nos pianos, conservai-os e
afinal-os sempre que for necessarlo e que lha for ordenado pelo
director.
Art. 61. Compete ao porteiro ter a seu cargo as chaves do
edlâeío , abnndo-o e fechando-o ás horas ordenadas; cuidar do
asseio interno da casa, empregando para esse fim os serventes
que forem designados, representar ao director sobre o precedimento do coutinuo; receber os ofâcíos, requerimentos e mais
papeis dirigidos á secretar-ia o expedil-oa ou entregal-os as
partes quando assim for ordenado; zelar pela conservação dos
moveis Q objeetos do serviço do Instituto; entregar ao secretario uma relação delles no üm de cada anno, mencionando o
estado de conservação e condições de utilidade, fazer as despezas míudas autorisadas pelo director ou pelo secretario, e
cumprir quaesquer ordeus relativas ao servlço, que delles
receber.
Paragrapho uníco . O porteiro, sempre que for possível, 1'8*
sidirá no edíâcío do Instituto, ou em alguma das suas proxímas
dependencias,
Art. 62. Ocontinuo cumprirá todas as ordens que lhe forem
dadas pelos seus snperíores.

CAPITULO VIII
DA SECRETARIA E DA DIBLIOTllECA

Art. 63.
os dias utels,
bem das 6 ás
rem as aulas

A secretaria e a bíbliotheca estarão abertas todos
das 10 horas da manhã ás' 3 da tarde; a, tam8 horas da noite a secretaria, quando funccíonanocturnas.

1758

AOTOS DO PODER EXECUTIVO

Paragrapho untco , O direetor poderá prorogar as horas do
serviço da secretaria e da bibliotheca pelo tempo que fór neces-

sano.

Art. 64.. A secretaria, além do nceessarío para o expediente,
terá os seguintes livros:
1. Para os termos de posse dos professores, auxiliares do
ensino e demais funccíonartos ;
2.(1 Para o registro dos títulos de nomeação do pessoal do
Instituto;
3. Para o assentamento do pessoal e annotação de todas as
occurrencías que com o mesmo pessoal se derem;
4.° Para a Iuscripção dos candidatos ao magísterlo j
5. Para os termos dos concursos ao diploma de protessor ,
a subvenções annuaes e a premio de viagem;
6.° Para a Inscripção de matricula;
7. e Para o registro de exames fluaes e. de promoção;
8. 0 Pará o registro de exames de admissão;
9. o Para o registro dos concursos de admissão ;
10. Para os: termos referentes as provas publicas a que
se refere o capitulo XVII deste regulamento;
11. Para o registro dos diplomas;
12. Para OS termos de reprehensão e outras penas impostas
(I

(I

(I

aos alumnos :
13. Para os termos de admoestação o outras penas applíca..
das aos membros do corpo docente, auxiliares do ensíno e demaís funccíonaríos ;

14. Para o ponto dos professores e dos auxiliares do
ensino;
15. Para o ponto dos empregados ;
16. Para o registro das licenças concedidas ao pessoal do
Instituto;
17. Para o inventario de todos os moveis, instrumentos e
utensilios do Iustituto.
Paragrapho uníco, Além dos livros especificados, poderá
director, por si ou por proposta do secretario, crear os que
julgar convenientes ao serviço do estabelecimento.
Art. 65. A entrada na secretaria só é facultada para objecto
de serviço.
.
Art. 66. A bibliotheca é destinada ao uso do corpo docente
e dos alurnnos, podendo ser franqueada ao publico nos dias em
que a sua frequencia não occastonar perturbações ao serviço do
estabelecimento.
Al't. 67. Havel'á na bíbllotheca um livro em que se insere..
verão os nomes das pessoas quo fizerem donativos de obras,
coro indicação do objecto sobre que versarem.
Art. 68. Os livros da bíblíotheea serão todosencadernados
e terão o carimbo do Instituto.
Ar!. 69.Em hypotuese alguma sa!lÍrão da hlbliotheca, livrqs.
folhetos, impressos ou obras mauuscríptas, nem tao pouco serao
permittidas cópias, salvo com autorização do dírector,

°
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Art. 70. Haverá na biblíotheca um livro para registro dotitulo de cada obra que fôr adquirida. com indicação da época
da entrada e do numero de volumes de que ella se compuser.
Art. 7]. O bfblíothecarlo reorganizará, de tres em tres
annos, o catalogo para nelle incluir as obras aecrescldas.
Art. 72. No fim de cada anuo se verificará a exístencla, na.
bíblíotheea, da todos os livros, musicas, manusoriptos, revistas,
etc., sendo feita declaração no livro do inventario, do resultado da verificação. No caso de falta , deve o facto ser
communicado ao director, para as neceasarlas providencias.
Art. 73. O bíbliotheearto, na sua falta ou impedimento,
será substituído por um funccíonarío da admímstração, designado pelo dírector-,
CAPITULO IX
DAS LICENQAS, FALTAS E PENAS

Art. 74. As licenças de mais de quinze dias a um anno serão
concedidas por portaria do Ministro, em caso de rnolesüa provada ou P01' outro qualquer motivo attendível, mediante requerimento convenientemente informado pelo dlrector,
§ I.' A licença concedida por motivo de molestía dã direito
â percepção do ordenado até seis meses, e de metade por mais
de seis mezes até um anno ; e por outro qualquer motivo obriga
ao desconto da quarta parte do ordenado, até tres mezes ; da
metade, por mais de tres até seis; de tres quartas partes pormais de seis até nove, e de todo o ordenado dahi por deante.
§ 2. 0 A licença. não dará direito, em caso algum. â gratitl..
cação do exercício do cargo; não se poderá, porém, fazer qualquer desconto nos accreaclmos de vencimentos obtidos em vír..
tude do art. 34.
§ 3. 0 O tempo de prorogação de licença, ou do nova licença
concedida dentro de um anuo, será contado do dia em que houver terminado a primeira, adm de ser feito o desconto de quetrata o § I' deste artigo.
Ar!. 75. Esgotado o tempo maxímo dentro do qual pode.
rão ser concedidas as licenças com vencimentos, a nenhum
funccíonaríc é permittida nova licença com ordenado ou parte
delle, antes de decorrido o prazo de um anno, contado da
data em quo houver expirado o da oltima licença.
Art. 76. O lIcenciado poderá gozar onde lhe aprouver a
licença que Iha rõr coucedtda ; esta, porém, ficará sem eâelto
si della não se aproveitar dentro de um mez, contado da data
da publicação. O prazo da licença conta-se da data em que a
pQrttria fôl' apresentada ao dírector para obter o - Cumpra-se.
Art. 77. Não poderá obter licença quem não tiver entrado
no exercícío do logaI' em que haja sido provido.
Art. 78. O professor licenciado poderá renunciar ao resto
do tempo da licença que tiver obtido, uma vez que entre ímme-
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dia temente no esercteíc do Seu cargo i mas, si não tiver feito
a renuncia antes de começarem as férias, só depois de termínada a licença poderá apresentar. se.
.
Art. 79. As disposições dos artigos antecedentes applicam-se
igualmente ao funccíonario que perceber simples gratiflcação,
consideradas duas terças partes desta como ordenado ~
Art. SO.Aos professores contratados. que requererem li~'
cença, serão upplicadas as disposições referentes aos effectívos,
quando do assumpto não cogitarem os respectivos contratos.
Art. 81. Dado o caso de licença. concedida a um professor,
assim como o de vaga de cadeira, semi chamado pelo director
outro professor para rogol-a ,
Em falta de professor que possa ou queira incumbir..se da
rogsncía interina. da. cadeira, o Ministro nomeara, sob proposta do director, pessoa extranha, de notaria eompetencta,
No caso de licença concedida a auxiliar doensino, o dírector,
ouvindo o respectivo professor, designará outro auxiliar do
mesmo curso, e não sendo possível, providenciará conforme o
disposto no art. 45.
Art .82. As faltas dos professores ás sessões do corpo docente e quaesquer netos a que forem obrigados por este regula-.
menta serão contadas como as que derem nas aulas, observado
o disposto no art , 89.
Art. 8:3. Si por motivo de força maior coincidirem as horas
da aula e da reuuíão do corpo docente, o serviço deste terá preferencia, importando em falta a ausencía do professor; não
coincidindo, a ausencta a qualquer dos serviços será também
considerada como falta.
Art. 84. Terão direito só ao ordenado os funcclouarlos que
faltarem por motivo justificado, observado o disposto no-art. 79.
Art. 85. O dírector, quando professor, estarátambem,
sujeito ás proscripções deste capitulo.
Art. 86. Os professores e auxiliares do ensino assígnarão,
ás horas designadas no horario, o livro de presença, o qual
será encerrado, dez minutos depois, pelo empregado que o
dírector designar.
AI't. 87. O professor ou auxíuar do ensino que, S31U motivo justificado, comparecer depotsde encerrado o Iívro de
presença, 'Perderá a gratificação do dia.
Art. 88. O professor ou auxiliar do ensino que se retirar
antes da hora es~ab:üecida para terminação de sua classe, sem .
licença do director, perderá um dia de vencimento.
,Art. 89.; O professor que, sem motivo jU3tifJcado, não comparecer ás rcurnõee do corpo.docente, ou a qualquer acto para
que fôr designado, perderá o vencimento de oito dias.
Art. 90. Os professores, auxiliares do ensino e empregados que faltarem aos S2-US deveres, ou commetterem actos
contrarias á díscíplíua do Instituto, ficarão sujeitos ás seguintes

penas:

. Le Admoestaçâo ;
2. Reprehensão;
ti,

Acro;; 1)\) l'üDl".t1
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3. tt Suspensão a.Ü1 um anuo, cot.Ior-ma
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gravidade do

dclicto ;
4.11. Demissão,
§ 1.0 As duas prímctras penas serão impostas pelo director,
§ 2. o O director poderá também ímpôr a pena ele suspensão
de um u quinze dlas, participando-o ao Ministro ; só este
poderá applícal-a por mais longo tempo,
§ 3.° A pena do demissão sora imposta, pelo Goveruo ; c,
tratando-se de pcoreseorcs, só Ll'á lagar:
1.0 No caso de condcmuação a prisão cOJU trabalho ou por
crime contra a moral e os bons costumes j
2. 0 Quando o professor por trcs mozea seguidos deixar
do comparecer ao Instituto som caUS<1 justificada ;
3.° quando já, houver sido suspenso por tres vezes pelo
Ministro dentro do espace de tros anno-,
Art. nt . Aos empregados de nomeação do díreotor serão
extensivas todas as penas do que trata o artigo antecedente. o
cujo, appücaçâo compete n. esse funccíonarío.

CAPITULO X
DAS SUBSTITUIÇÕI';S

Art. 0.2. Nos impedimentos ou faltas que se prolougarem
por mais de uma semana. até um mez, e nas licenças que não
excederem do trinta dias, o dírector designará o substituto dos
rospocttvos funccíonarlcs.
Art. 93. Nos impedimentos o licenças por mais longo
prazo e nos casos de vagas até serem deâruttvamsnte preenchidas, o Ministro nomeará os substitutos, mediante audtencía
do dírector ,
Art , 94. O professor que, além do desempenho do seu
cargo, reger .interínarneute uma cadeírn., em virtude de ímpedimento ou falta do respectivo sorvcntuarío, terá direito a um
acorescuno Igual <1 gratificação do legar do substituido.
No caso do ser íncumbída tal regencía a profissional extranho ao estabeleclmcuto, perceberá ellc vencimento igual ao
ordenado do logar substituído.
Art. 95. O professor que substttuír o dtrector, em seu
impedimento. perceberá , além do vencimento da cadeira, a
torça parte da gratificação daquelle cargo.

CAPlTULO Xl
DOS 'l'nA8ALIIOS Escor"ARES

AI't. an. O MIno escolar começara nu. primeira segundaIei r'a do abril o tCl'lUiI.HU'à. u 30 de novembro.
~xe(',nl(

vc - -1'J07

11 l

1762
Art, 97. Os programmas de ensino serão organizados na
conformidade do art. ,11) n , 8, deste regulamento. O programma
será um só para o curso que ti VBi' mais de um professor.

Paragrapho unico. Os programmas serão modificados
quando a expcríeneía tiver demonstrado essa. necessidade no
interesse do ensino.
Art. 98. A rrequencía dos alumnos será verificada segundo
as uistrucções ospodldas pelo direetor ,
CAPITULO XII
DOS EXERCICIOS PRA'l'IúOS

Art. 99. Os exercicios pratlcos constarão de audições de
muslca vocal e ínstrumental e destinam-se a servir de transição

entre a escola e o concerto.

Art. 100. Nos exercícios praücos tomarão parte os alumnos
para isso habilitados, e. sendo necessarío, os auxiliares do ensino
e os professores.
Art. 101. Os prograrnmas, na sua maior parte, deverão ser
organizados de modo a dar aos alumnos, tanto quanto possível,
a eomprehensão de toda a evolução musical desde século 15"
até ã época moder na. Obedecer-se- ha, de preferencía, a um plano
instructivo e methodíco, consagrando cada uma das sessões, ou
cada parte dos seus progranimas, á musioa rehgíosa, á symphoníca ou á dramattca, por períodos antigo, classíco e moderno. Nos programrnas míxtos , ou Iívros, poderão figurai', com
autorização do dtrentor e recommendaçâo do respectivo professor, a titulo de cnsalo, producoões dos alumnos do CUl'SO do
composição.
Art. lO:?,. O numero de exerelelos praticas, em cada anuo,
será subordinado ás conveniencías do ensino, de rorma u. não
dlstrahir os alumnos de seus estudos regulares. ~

°

CAPITULO

xur

DOS CONCERTOS

Art. 103. Os concertos do Instituto têm porflm ministrar
ínstrucção e educação muaícal aos alumnos, e proporcionar ao
publico o conhecimento das melhores obras dos mestres classlcos
e dos compositores modernos mais dignos de nota, desenvolvendo DOS alumuos o gosto artístico, tamíliartzando-os com o
publico, e dando-lhes, por esta fôrma) todo o incentivo para que
se tornem artistas completos.
Art. 104. ürgantaar-ae.he umn orchestra modelo para a
realização do concertos symphonicos, do musíca vocal e íns-

trumentat ,
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Art. 105. Os concertos serão publícos, mediante bilhetes de
ingresso a. preços préviamento estipulados. A sérle annual será
do oito concertos, no maximo .
Art. 106. Serão membros Iionororios dos concertos do Instítuto o dírector e todos os proressores e os membros honorartos
do mesmo; perdem, porém, esta qualidade desde que forem
demittldos ou dispensados do cargo que exercerem DO Instituto,
Art. 107. O dtrector será o regente príuclpnl dos coneertos ;
designará os regentes que o devam substituir; nomeará o thesourelru, o chefe dos CÓTOS e 03 ensatadores de turma; todos
estes deverão ser professores do Instituto, podendo também re- .
cahu- no eub-secretario a nomeação para o cargo de thesoureíro.
Nomeara, igualmente, os corypheus, por indicação do chefe
de oóros ; organizará os programmas ; marcarã os dias e horas
para todos os ensaios e concertos e fará os contractoa necessari081 inclusive o de um avísador, cargo que não poderá ser
exercirlo 1101' runceionario do Institu-to.
Art. 108. No regimento interno .serão dadas as ínstrucções
referentes aos concertos.
Art. 109, O Governo subvencionara os concertos do Instituto.
OAPITULO XIV
DAS SUBVENçõES ANNUAES

Art. 110. As subvenções annuaea que forem concedidas
pelos poderes publicas, ou por particulm'es, serão applícadas a
auxiliar, nos meios da subsístencía, a alumnos brasileiros natos,
depois de concluída uma época do estudos, e augrnentar a matricula dos cursos menos frequentados.
Art. Ll l . As subvenções annuaes só poderão SOl' conce(lidas nos cursos de violeta, víoloncello, contra-baixo, oboé,
fagotc, clarinete, trompa, clarim e trombone.
Art. 112. A ínscnpcãc para as subvenções annuaes será
feita. ao mesmo tempo das matrtculas.
Art , II 3. Não poderá o mesmo alumno concorrer a mais
de uma subvenção annual.
Art. 114. Qualquer das subvenções annuaes caberá ao
alumno que major aptidão houver demonstrado durante o
onno e que em concurso, para esse fim estabelecido, obtiver
melhor classificação. Havendo apenas um concurrente,
só terá direito á subvenção, si a commíssão julgadora oon..
sideral' opümas as provas dadas.
Art. 115. Não fará parte da commissão julgadora o professor do concurrentc.
Art. 116. Não será dada subvenção ao alumno que não
tiver frequentado com assiduidade o curso em que se inscreveu
e os cursos parallelos obrígutonos. Pcrdel'll também o direito
á subvenção aquelle que tiver incorrido na pena de suspensão
ou soffrIdopor duas vezes a de reprehensão ,

Art. 117. O alumno a quem tenha sido conferida uma subvenção annual passará documento comprovando o recebimento;
si fôr de menor idade, deverá tal documento ser firmado, em
presença de duas testemunhas ídoncas, por pessoa que ore..
presente legalmente.
CAPITULO XV
DOS ALUMNOS, SUA ADMISSÃO E MATRICULA

Art. Il8. A matricula estará aberta na secretaria do
Instituto, nos dias uteis, de 1 a 15 de março, e, simultaneamente, 3. ínscrtpção para 03 exames c concursos de admissão,
Art. 119. O candidato, sendo de maior idade, deverá requerer ao dírector para inscrever, se nos exames o concursos
de admissão, declarando o curso que pretende estudar, a sua
nacionalidade, naturalidade, filiação, que poderá ser omtttída,
e resldcncla, e juntar sua certidão de idade o um attestado
que prove ter sido vaccínado ou revaeeinado, bem como os certificados dos preparatorlos exigidos.
§ 1.<) Si o candidato 11)1.' de menor idade, deverá o reguerimento ser feito POI' seu pae ou por pessoa competentemente
autorizada.
§ 2.° Nos CUl'SOS especíaes que tiverem mais de u.n professor, o candidato declarará com qual deseja estudar.
Art. 120. Nos cursos L1e contra-ponto e fuga, tnstrnmentação e composição é permíttída a matricula.. em qualquer OpOC1
do anuo escolar, para prsencuímento de vagas.
Art. 121. Os exames e concursos de admissão sorão eITec·
tuados na segunda quinzena de março,
§ 1. c O candidato será submettído a um exame prévio de
habilitação nos preparatcrios exigidos no regimento interno
para o curso qlle pretenda seguir.
§ 2.° O exame ou concurso de admissão só se fará no caso
de vaga no curso em quo for requerida a matricula.
Art. 122. São condições essenclaes para admissão em que 1.
quer dos cursos:
L Moralidade;
II. Aptidão natural para a música ;
IIf. Idade conveníente sesunco o curso;
IV. Posse de todos os requísítos especificados no regimento
Interno:
V. Constituição physica adaptada ás exigencias do estudo;
VI. Conhecimento sutâcíente da língua nacional e noções de
aríthmetlca, até t'racçõJs.
Art. 123. Não poderá ser admittido como alumno:
Todo aquelle que tiver menos de nove anuas de idade ou
mais de 25. conforme o curso a que se destinar o a ínstrucção
musical que j;1, possuir.
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Paragrapho unico. Em casos ostraordiuarios, o dírector
resolverá sobre a. admissão do candidato de idade menor' ou
maior do que a estabeleeida ,
Art. 12-1. Para a matvicula inicial em qualquer curso,
excepto o de solfejo, devorá o candidato mostrar-se habilitado
de aceordo com o que for ,estabelecido no regimento interno.
Art. 125. A matricula, nas aulas díuruae Ó facultada aos naeionaes e estrangeiros de ambos os sexos, e nas nocturnas ~ü
mente 3.0S do sexo masculino,
Al'L 126. O alumno que obtiver admissão pagará, annualmente, uma das taxas especlâcudas na tabella annexa, sob n . 2,
conforme a, época do CUl'SO em que fÓi' Incluído.
.
A::,t. 127. O alumno admittido em ITHÜS de um CUl'SO especial
pagará e'e cada um 11 taxa respectiva, e o que repe tír o anuo
pagará nova taxa.
Art. 128. O alumno que tiver como parallelo obrigatorio
qualquer dos cursos especrâcados no regimento in tern o, que
não selara os do solfejo e harmonia, pag.u somente a. taxa do
curso especial.
Ari. 129, O díceetor poderá mandar todos os annos matricular gratuitamente, até 40 alumnos dístcibuidca igualmente
nas aulas diurnas e nooturnas, dependendo essa admissão das
provas que derem o das vagas exís teutes, não se compr~hen..
dendo nesse numero os mtütares e os educandos do tnstuutc
Profissional e da Escola, Oorrecctonal quinze de Novembro, os
quaes serão admittidos mediante req uisição da autoridade comá

petente.

§,1. 0 Este favor cessara si o alumno soncer penas que
desabonem a sua reputação ou não confirmar em exame ou concurso as suas aptidões para, a mu ãca ,
§ 2. o Ao a.lumuo gratuito que concluir o curso será dado,
independentemente de emolumentos, o diploma que lhe com...
petír,
§ 3. o A matcicula gratuita" tt':üando-se de civis, exce..
ptuados os edncaudos rlaqueltes estabelecimentos, é concedida
aos individuas provadarnente pobres, ajtendendo-se ue seguintes
condições de preferencía:
1. o Serem os candidatos orpnãos do pae e mãe ;
2. o Serem orphãos de pile;
3. 0 Serem filhos do funcclonarlos f0doracs.
§ 4. 0 Como atu.nnos gratuitos não eerãc admitttdos mais
de dois irmãos nas duas primeiras condições, nem mala de um
filho de funcetonarío federal.
Art. 130. Os alumuos que tiverem conoluirlo uma época dos
cursos de canto ou de instrumento, que não seja a flnul, serão
inscriptos nos Concursos de :ldmissão pura a época írnmedíata do
mesmo curso e concorrerão lia vagas juntamente com os candidatos novos,
.Art. 131. Os candidatos classiâcados pela. respectiva com..
missão julgadora nos eX<l,IYW,s e COnCUI'i30S de aúmíssão serão ad-
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mittidos â matricula. observando-se fielmente a ordem da classificação. que deve ser a do merecimento de cada um, e pagarão
a taxa de matrieula DI) prazo que lhes ror marcado.
/l,rt. ]32. Nenhum alumno podcra frequent9,r as aulas som
haver entregado, na secretaria, o reeíbo da respectiva taxado
matrícula.

Art. 133. Proceder-se-há a examede admissão para oscursos

de soltejo, teclado, harmonia, contra-ponto e fuga. instrumentação e composição e para a 1'" época d03 de canto e
de Instrumento, e a concurso de admissão para as demais épo..
oas dos mesmos cursos de canto e de instrumento. O regimento
interno estabelecera o modo de realização desses exames e eon-

cursos.

Art. 134. As mesas examinadoras para os exames de admissão e as commíssões julgadol'as dos concursos, de admissão serão
compostas de dois membros, ao menos, nomeados pejo director,
que as presidirá ou designal'ú, terceiro membro para presídíl-as,
Al't. 135. O secretario fará a lnsct-ipção do alumno no livro
de matriculas, em virtude de despacho do direotot-, declarando
o nomo, a. filiação, si não fôr cmitüda, a. nacionalidade, naturalídade e idade do matriculando.
Art. 136. A ínserípção será feita por ordem alpliabesíca o
do modo que fôr mais conveniento ás extgenctas do ensino.
Art. 137. E' nulla a ínsonpeão foita com documento falso,
assim como são nutlos todos 0& netos que a ella se seguirem,
e aquelle que, pOI' esse meio, a pretender ou obtiver, além da
perda da,ímportaneía da taxa paga, fica sujeito ás disposlçõea
do Codigo Penal e ínhíbído, pelo tempo de dois annos, do matricular·se ou prestar exame em qualquer dos estabelecimentos
de íustrueção federaes ou a atlas equiparados.
Art. 138. Cada u.lnmuo, depois de admtttfdo e ínserípto
no livro do matricula, recebera do secretarío um cartão ím1>l'OSSO, asalgnado pelo director, contendo o nome do mesmo
alumno e 11 declaração do que ~o acha mnt-ícatado em um dos
cursos do Instituto.
CAPITULO XVI
nos CURSOS PARALLEI,OS

Art. 139. Os cursos parallelos são: os de solfejo, teclado,
piano, narmonía e contra-ponto G fugn.
Ar&. 110. No regimento interno serão especlâoados os cursos par-aljoloa olu-igatortos paNl. oado um dos cursos do ensino.
Art. 14l. O à.lumuo quo não i'l'G(fUentlU' 00111 assíduídade oa
cursos pnrsnelos obrig<:tt';rio.'.~ não podorá continuar os 1;;(HlS estudos nos cursos supertoros dclles dependentes.
Art. 142, O alumnu poder.:1 saguh- outro curso alé.m dos que
frequentar, obtendo pn,1.'{1,1SS0 autonsacão do dtroctor .
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CAPITULO XVI[
DOS EXAMES E DAS PROVAS PUBLICAS

Ar/;. 143. Os ulumnos que tiverem concluído um período
dos cursos de canto 0 instrumento farão exame de sufflcíoncla,
em classe, na segunda quinzena de julho e de novembro, á vista
de partícípacão ao dlrcotor, feita pelo respectívo professor..
Art. 144. No mez de dezembro serão chamados a exaro e
de promoção os alumnos que tiverem terminado uma época d 08
cursos de solfejo e harmonia; e 11 exame final, os que tiverem
concluído os mesmos cursos o os de contra-ponto c fuga, ínstrumentação c composição.
,', .:,~,::~~~
Art. 145. Será consíderado final o exame de surâcíenclaldo
30 par-iodo de teclado.
"
Art. 146. Ao alurnno que uo fim do tempo marcado para
uma época. não a tiver concluído por motivo justificado, serã
concedido mais um anno, findo o qual si não tiver ainda terminado os estudos da mesma. época, será eliminado do respectivo
curso.
Paragrapho uníco, A prorogação de um anuo escolar será
concedida no caso do alumno t8r stdo llcenciado por tempo
nunca inferior a dois ou quatro mezes, no decurso de uma época,
conformo a sub-divisão da mesma fór dê dois ou de tres pertodos ;
e a dois mezes no ultimo anuo de qualquer época. Ao alumno
da época final caberã a prorogação, índepondentomcnte de
licença, a juizo do professor o do díroctor,
Art. 147. Para o effelto de que trata o artigo anteríor, os
períodos que dividem os cursos são annuaes.
Art. 148. E' applicavel aos alumnos dos CUt'SOS de solreío
e harmonia o disposto na primeira parte do art. 146, a juizo do
dírector e do professor, sem nenhuma outra restrloção.
Art. 149. As mesas examinadoras para os exames de
sufâcleucía serão compostas de dois membros nomeados pelo
dírector, que as preaídh-ã, ou designará quem as presida e para
os exames de promoção e finaes, ele quatro membros, sob a
presíduncía do dírector ou de quem fôr por este designado.
No caso de ausencia de um ou mais membros da eommíssão
á horada abertura dos trahalhos, o director nomeará substituto.
Art. USO. Os editaes de exames o o resultado destes serão
publicados no Diat"io Official e afâxados na portaria do Instituto.
Os exames de suffíclencta prescindem de qualquer publícação.
Art. 151. Os alurnnos que não comparecerem aos exames
na época regulamentar, 0 que tiverem jusíific<:tdoo seu ,não
comparectmentov poderão ser examinados nos dias que para tal
fim forem deslguados pelo dtrector, dIH'IHH0 (} mez de março
seguinte.
Art. 152. O alumrro quo, sem motivo justificí),do? deixa.r
de prestar exame, POl'dCl'Ô, o dtrctto nmtnoule.,
ã
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Art. 153. O modo de julgamento dos exames
no rogímonto interno.

SGl'tí

prescrípto

Art. 154. São prouíbidas as trocas de Jogares para exames
en tre os alumnos,
Art. 155. E' facultado ao alumno que tiver obtido nota
ínsufâciente ou a mais baixa de habilitação nos exames de
que trata. o art. 144 fazer novo exame em março, prevalecendo
para todos os effeitos a nota da' segunda prova.
Art. 156. Será publica ~~ prova oral dos exames de promoção e ânaes.
Art. 157. Os aíumnos que terminarem os cursos de canto e
instrumento, excepto teclado, serão 5U bmettidos, na segunda
quinzena de dezembro, a uma prova publica, de accôrdo coro o
programma que será estabelecido no reglmento interno.
Art. 158. Os alumuos que mais se distinguirem Das provas
publicas dos cursos de canto o instrumento terão direito aos
seguintes premias :
1•o Medalha de ouro j
2.° Medalha de prata;
3. o Menção honrosa.
Paragrapho unico. Nessas provas, só haverá em cada.
curso um t- e 2° prernios ptJ.,1~a os alurnnos do sexo masculino
e um l° e 2tl premias para 0$ do sexo feminino.
Art. 159. Não terão direito 11 premio:
I. c Os alumnos que tenham inco:rrido por duas vezes na. 33.
pena disciplinar;
2.° Os que não tiverem concluído os cursos parallelos obrígatoríos.
Art. 160. Os alumnos que satisfizerem fi, exigoncia do
art. 157 terão direito ao diploma de curso. Nesse diploma se
fará menção do premio conferido.
Art. 161. As commlssões julgadoras das provas publicas
serão nomeadas pelo dírector e por este presldídas. Constarão
de quatro professores, ao menos, e de dois membros honoraríos
do InstItuto.
Faltando, á ultima hora, um ou mais membros da commissão, professor ou membro honorarío, o dírector nomeará
substituto.
Art. 162. Os professores não poderão fazer parte da commissão julgadora a que se refere Q artigo anterior quando se
apresentem alumnos de Sua classe. Todo premio ou diploma.
obtido com violação deste artigo será nu110.
Art. 163. Terminedas as provas publicas, a commíssão
julgadora decidirá sobre a distribuição de premios aos alumnos.
As decisões deverão ser tomadas por maíoría absoluta de votos
e em votação nominal.
Art. 164. O resultado do julgamento será eserípto e assignado pelos membros da commtssão julgadora, e tudo redu..
zido a termo.
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CAPITULO XVlIl

»os CONCURSOS

PARA PENSIONISTA

Al'L 165. Haverã, annualmento, um concurso para premio
do viagem aos palzes estrangeiros.
Art. 166. O premio de viagem consistirá em uma. pensão
durante o prazo ímprorogavel de dois annos para os díscípulos
do Instituto diplomados no curso de composição ou que tiverem
obtido o 10 ou 20 premio de que trata o art. 158, nos cursos de
canto, piano, violino e víoloncello,
Art. J67. O concurso será annuncíado com dois mezes do
autecedencía e a ínscrlpoão será feíta por meio de requerimento
ao di redor .
Art. 168. Não havendo concurrente em um 'curso, passarse-na ao seguinte, e assim suceessívamente, conforme a ordem
estabelecida pelo dírector .
Art. 169. O pensionista que não seguir viagem no prazo
de quatro mezes, perderá o direito ao premio salvo caso de força
maíor; devidamente provado.
Art. 170. Para ser admittídc ao concurso, provará o candidato :
I. o Ser brasileiro nato e ter, no .mastmo, 25 annos de
idade, para os concursos de canto, piano, violino e víoloncello,
o 30 annos, no maxímo, para o de composição;
2. 0 Ter o diploma ou o lo ou 20 premio a que se refere o
art. 166.
.
Paragrapho uníco, As provas de concurso serão theoricas e
praticas, exígindo-so do candidato conhecimentos geram) das
Ilnguaa franceza e italiana para o concurso de canto ou composição e somente daqnella para o de instrumentos.
O processo do ccucur..so será regido por instrucções, que o
director organizará e submettera á approvação do Ministro.
Art. 171. A commísaão julgadora será nomeada na torme
do al't. 161 e dara o seu voto motívado.
Art. 172. Si dois ou maís coneurrentes revelarem mertto
igual, nomear-so-ha aquelle que tiver prestado maiores serviços
ao Instituto como auxiliar do ensino c, si ainda houver empate.
será concedido o premio ao mais velho.
Art. 173. Os deveres dos pensionistas constarão de ínstrucções organizadas pelo díreetor e approvadas pelo Ministro.
CAPITULO XIX
DA DISCIPLINA ESCOLAR.

Art. 174. Todos os alumnos deverão comparecer, pontual.
mente, á hora da lição, na respectiva aula.
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Art. 175. O alumno serã obrigado a tomar parte em todos
os exerci cios ou sessões de conjuncto vocal e instrumental para
os quaes o designar o dírector, não podendo ser dispensado sem
razão muito ponderosa.
Art. 176. Aos alumuos, pelas faUas e delictos que commotterem contra as disposições do presente regulamento e do regímento interno, serãojapplíoadas, segundo a gravidade dos casos,
as seguintes penas: ,.
1. a Reprehensão em particular;
2. 80 Reprehensão em aula;
3. 80 Suspensão pOI' dois a quinze dias;
4.& Exclusão do Instituto porurn a dois annos,
Art. 177. Ao dírector compete a imposição de qualquer
das penas; aos professores a das 1ti e 2a e aos inspectores a
ela 1-. As penas serão espeeiflcadas no livro de matricula.
Art.. 178. O alumno deverá justificar a falta do comparecimento ás lições.
§ L Ú Quando a ausencia fôr imprevista, o alumno devora
mandar ao director, dentro de oito dias, participação justificativa de suas faltas,
.
§ 2. o Não poderão ser justificadas durante o anno mais
de :20 faltas, devendo considerar-se vago o logar do alumno
que exceder esse numero. A5 faltas serão apontadas no livro
de matricula.
§ 3. o O alumno não poderá, em cada anuo de qualquer dos
cursos, gozar de licenças que excedam o .prazo de dois meses.
Art. 170. Será considerado vago o logar do alumno que
não justificar tres faltas consecutivas em qualquer dos cursos
ou que faltar, setn justificação, a dois ensaios, a um exercício
pratico ou a um concerto.
Art. 180. Serâ trancada a matricula do alumno que
so:tfr'er por duas vezes a. pena 3<\.
Art. 181. São deltctoa graves: a falta de respeito ao
pessoal do Instituto, os actos contra, a. moral e os bons costumes e os de indisciplina.
Art. 182. Logo que terminarem as lições ou actcs- a que
f~r obrigado a assistir no Instituto, o alumno deixará ímmedíatamenta o estabelecimento, salvo quando tiver de fazer
estudos no orgão, havendo para isso obtido licença especial do
dírector, que lhe indicará as horas para o estudo.
CAPITULO XX
DOS DIPI,Qi\,IAS DE PROFESSOR

Art. 183. Haverá concursos espscíaes aos diplomas de
professor para os atumuos quo tenham obthl.o um premio nos
cursos de cauto ou de ins-tr-umento.
Art. 184. Só poderão .concorrer t~Oil diploma..s .do prqressol'
os Instrumentistas que teplram o curso de harrnonta, Quanto
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aos organistas, essa exigencia será para o curso de contra-

ponto c fuga.

Art. 18.5. O alumno ccndídato ao diploma de prafeesor terá

o direito de assístír ás lições de Sua classe.

Art. 186. Os artistas a quem se tenha conferido o diploma
de professor só poderão frequentar o Instituto como alumnos
do curso de composição.
CAPITULO XXI
DOS CONCERTOS EXTRAORDINAIUOS 1<3 DAS C)NFBRENCIAS

Art. 187. No salão do Instituto poderão ser realizados
concertos extraordíuaríos, conferencias ou palestras seíentíflC<18, arttstíoas -3 lltterarías. Para obter o salão, o pretendeu ..
te devera requerer ao dírector, declarando o dia em que deseja oft'ectuü,r o concerto e o numero de ensaios que pretende
fazer· ou a conrcrencta.
Não havendo impedimento e reconhecida a competencia e
respeitabilidade do requerente, o dírector poderá ceder o salão
para o fim requerido.
Art. 188. A taxa do aluguel do salão par4 os concertos
syrnphonícos e de rnusiea de camera, com direito a um ensaio,
S8P<:t de 150$000, si se effectuarern de dia; si estes concertos
forem realizados á noite, a taxa será. de 200$000, cobrando-se:
de cada ensaio supplementar a de 25$000. Para as conferencias ou palestras, serão de 50$000 e de íO$OOO por hora, eonforme se realizarem do dia ou á noite.
Paragrapho untco , Os ensaios para os concertos serão foi..·
tos, tanto quanto possível, durante o día.
Art. 189. O pretendente, deferido o seu requerímento ,
deposítarâ na secretaria. do Iustítuto, como garantia, a terç<~
parte da taxa do aluguel do salão, e pagará o restante dessa
taxa até a véspera do concerto ou conferencia; sendo este dia
feriado, o pagamento deverá ser feito no dia anterior, até as

3 horas da tarde.
Perderá, porem, o pretendente o direito do reha ver o deposito de garantia, si não realizar o concerto ou conferencia no

dii.t indicado.

Art. 190. Do rendimento do salão dedusir-se-ha a quota.
devida ao porteiro o aos guardas necessaríos aos misteres do
estabelecimento por occasião dos concertos e das conferencias ~
§ 1. o Essa quota não deverá exceder, em cada concerto, de
40$ para os diurnos o UO 50$ para os uocturnos.
§ 2. o Nas conrereneias, as q notas serão de 20$ c de 30$,
respectivamente.
§ 3.° Dessi renda pagar-se-ha tamoem a despeza de illuminaçãd do cdíücto durante os concertos noeturnos.
8 4. o Si, feitas essas dospezas, atntla houver saldo. o dlreotoc
poderá. despendol-o, mediante autorização (lo Ministro, como
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auxilio aos concertos do Instituto, na compra de ínsh-umentos,
musicas, livros, apparelhos de acustlca e artigos para o museu,
gabinete de physica e archívo, om subvenções para OS, cursos
de que tpatu. o art , 111, na conservação dos instrumentos e do
salão do concertos e em despezas eventuaes.
Art. 191. O director, os membros honorarlos e 0$professores do Instituto, bem como os auxiliares do ensino, terão uma
reducção de 25 % sobro as taxas do aluguel do salão. devendo
entender-se que essa reducção não se estende á taxa estabelecida para os ensaios supplemeutares dos concertos, pois que
ficam della dispensados.
.
Al't. 192. AS musicas e instrumentos de orchestra pertencentes ao Instituto não poderão ser uülteedos nos concertos
extraordluarlos, slnão pelos membros honoraríos, professores
e auxiliares do ensino, sob a immedlata responsabilidade dos
mesmos.
CAPITULO XXII
DO PATRI:\IONIO DO INSTITUTO

Art. 193. O patrImonio do Instituto ,erá constituido.:
1.' Pelos valores que forem doados ou legados ao Instituto
por qualquer meio legal;
2. o Pelas quotas dos concertes do Instituto que lhe forem
attribuidas no regimento interno;
3. o Pelos juros do fundo patrimonial que se forem capítalízando ,
Art. 194. O fuudo patrímouíal do lustituto será convertido
em apólices geraes da divida publica fundada ,
Art. 195. O patrímomo ficará sob a guarda. do Governo,
que o administrará.
CAPITULO XXIll
DO CURSO PREPARATORlO

Art. 193. E' areado um curso preparatorío annexo ao
Instituto para o ensino das seguintes disctpltnas :
Portuguez ,
Francez;
Italiano;
Elementos de goographía e do hístoría ;
Arlthmotica uté proporções inclusive.
Art. 197. As disciplinas estabelecidas no arãgo anterior
constituem cursos parullelos obrigatorios dos compreneudídos
nas diversas secções do ensino a que se refere o art. 30 ; pelo
.i.odo que gorá prescrípto no regimento interno.

ACTOS

J):")

PODER EXECUTIVO

1773

Art. 19S. O curso preparatorio se manterá com as subvenções unnuaes quo forem concedidas pelos poderes. publicas
e com donativos particulares, sendo nelle edmtttídos, gratuitamente. além dos alumnos do Instituto, quaesquer outros que
pretenderem irequentalo.
Art. }99. Todas as despezas com o pessoal relativas ao
curso proparatorío serão custeadas com o producto das subvenções e donativos, correndo 8.S despezas com o material pela
verba do Instituto.
Art. 200. O curso preparatcno se regulará pelo regimento
interno approvado pelo Governo e pelas disposições do presente
regulamento que lhe forem applieaveís.
CAPiTULO XXIV
DISPOSIÇÕES

GERAI..:S

Art. 201. Da pena de suspensão imposta aos professores,
auxiliares do ensino e demais empregados, assim como de igual
pena e da do exclusão do Instituto, por um a dois annos, applicadas aos alumnoa, caberá recurso para o Ministro, sendo
interposto dentro de oito dias. contados da data da intimação.
§ L o O recurso ter{l" etreito suspensivo.
§ 2. o O Ministro resolverá confirmando! revogando ou modíücando a pena.
Art. 20.2. Os vencimentos annuaes do pessoal do Instituto
serão os consignados na tabella annexa sob n. 1.
Art. 203. Pela inscripção de matricula, pelas certidões de
exame ou concurso e pelos diplomas cobrar-se-hão os emolumentos declarados na tabella annexa sob n, 2.
Art. 204. O presidente das mesas examinadoras e julgadoras dos concursos de admissão tomará pai-te no julgamento;
mas, nos concursos ao diploma de professor, a premio de viagem e ~t subvenção anuual, e nas provas publicas de que trata
o capitulo XVII deste regulamento, terá somente o voto deqnaJídade.

Art. 205. Nas questões do interesse particular não podem
votar conjunctamente os professores que tenham entre si parentesco por consanguinídade ou afflnldade, em grão prohibido,
Art. 206. quando, entre dous ou mais membros do magísteria, se verificar o impedimento de que trata o artigo antecedente, só o mais un tigo ,será adrní ttido a votar.
Quando o mesmo impedimento se verificar entre o dircctor
c algum ou alguns professores, votará o dírector.
Art. 207. As commíssões julgadoras dos concursos ao magísterío, na hypothese do art. 22, serão constitnidas de aecordo
com o art. 161, competindo ao director prover na substituição,
quando, á hora da -abertUl'a dos trabalhos, faltar um ou mats
membros da commíssão, professor ou membro honorarío.
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Al·~. 208. O dírector terá fi, faculdade de convidai' pessoas
estranhas ao magísterio do Instituto para fazerem parte das
mesas examinadoras e julgadoras dos concursos, quando por
elle nomeadas o das commíssões julgadoras a quê se refere
o art. 43, n. 2, quando autorizado pelo corpo docente.

Art. 209; A distribuição dos cursos pelas classes diurnas e nocturnas será, feita pelo dírectcr, que designará os
professores que as devam reger, tendo em consideração os
motivos allegados para preferencía do serviço diurno ou noctumo ,
Art. 210. O Instituto manterá e desenvolverá com os recursos annualmente consignados no orçamento para esse fim :
L o Uma bíbliotheca de composições musícaes e obras de
theoría e Iltteratura musical;
2. 0 Um museu de instrumentos de musíca que offereçam In-

terasse para o estudo da hístoría da musíoa e do seu desenvolvimento nos diversos paizes j
3. e Um gabinete do physica com os apparelhos acustícos necessarias ao estudo da scíenoía musical;
4.° Um instrumental completo de orchestra no diapasão nor-

mal do Instituto,
Art. 211. Da biblíotheca o do archivo só poderão ser retirados livros e musicas para as classes onde forem necessarios,
Em documento, que assígnarã, o professor, o auxiliar do
ensino ou o alumno a quem fóI' confiada qualquer obra, responsabilísar-se-ha pela restituição em porfeito estado, dentro de um
prazo determinado.
Art. 212. Além do período comprchendído entre o encerramonto dos trabalhos e a sua abertura e os domingos e dias de
festa ou de luto nacional, consideram-se íeríados os dias de ral-

lecimento do dírector, ou de qualquer professor effectívo ou

jubilado, o dia commemorattvo da fundação do Instituto e os de
carnaval.
Art. 213. Haverá um sello do Instituto, o qual será appli·
cado segundo as extgenoías e pela fórma que resolver o dí-

reotor,

Art. 214. Os diplomas de curso, e de professor serão feitos
segundo os modelos annexos de ns. 1,2 e 3.
Art. 215. No regimento interno serão consignadas as disposições complementares, relativas á economia e regimen interno
do Instituto.
Art. 216. Revogam-se as disposições em contrario.

CAPITULO XXV
DISPOSIÇÕES TRANSITúRIAS

Art. 217. Fica extínota a cadeira de canto choral, passando
o rospecnvo professor para a ele harmonia) creada por este regulamento ,
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Art. 218. gmquanto não houver decorrido aprazo de dois
auuos. ,L contar da data da. Inauguração do curso proparatorto,
as disciplinas a que allude o art. 196 não constltutrão cursos
paratteíos obrígatorios para o estudo dos cursos oomprehendidos
no art. 3°.
Art. 219. ISão considerados membros honorarios do Instr
tutc os actuaes membros honorarios do conselho, o qual fica
extíncto,
Art. 220. Ficam extínctos os actuaes adjuntos.

TABELLA N. 1

PESSOAL

Director.

Secretario ,
Sub-secretario.
Bíblíothecarto ,

ORDENADO

-

.

4:000$000
3:200:,000
2:000$000
20400$000

Amauuense.
PrO fessor
Auxiliar de' cn~in~ d~ i'; cl;ss~
Auxíliar de ensino de 2'\ classe
Acompanhado!' . . •

Inspcctor de alumnoe .
Inspectora de alumnas
Conservador • , •
Afinador de pianos,
Porteiro, • . , .
Continuo

2:400$000

.

--

2:000S000

1:800$000

1:800$000
1:200$000
1:000$000
1:300$000
1:200$000

ORA'I'lFÜ,AÇÃO

7:200$000
2:000$000
1:600$000
1:500S000
1:200S000
1:200$000
000$000
200$000
I:OOOSOOO
900$000
900$000
600$000
500$000
700$000
600$000
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'l'ABELLA N. 2

Por m a b e i c u l a a
:h;POCAS

ounsoe

------------I---I~~

So lfcjo •

Canto •
Teclü.r1o.
Piano .

Órgão .

Harpa • . . .
Violino c violeta.
Vlolonccllo .
Contrabaixo
Flauta. • .
Ob06 c fagobe ,
Clarinete e cong anercs , • •
'I'rompa, clarim,
tromboue , saxborn
baixo (tuba) e congcncres
Harmonia.
•..•••..
Contra-ponte 0 fuga, Instrumentação e
composição

15$000
25$000

15$000
20$000
20$000
20$000
20$000
20$000
20$000
20$000
20$000
20$000
20$000
20$000

25'>000
25$000
25$000
2'$000
25$000
25$000

20'>000
15$000

25$000
15$000

25$000

30i)000
30$000
30$000
30$000
30$000

25$000
25$000
15$000

20$000

POR CER'flDÃO E POR DIPLOMA

Cer-tidão de exame ou de concurso
Diploma de curso.
Diploma de professor.

3$000
25$000
50$000
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lVlodelo ca, i

llepublioa dos Estados Unidos do llrazil
iNSTITUTO NAOIONAL DE MUSlOA

DIPLOMA DE CURSO
Eu•.•.••.•..•....•••...... , Director do Instituto Nacional
de Musicá, tendo presente a nota, de habilitação que no exame
final do curso do
, realizado em •.• do.•.•.• de 19 ,
obteve o alumno•••••••••••••• , filho de ••••••••••••• , natural
de ••••••• , nascído a ..... de ••••••.• de 19••• , c, usando da autoridade que me confere o Regulamento deste Instituto, mandei
passar-lhe o presente DIPLOMA.

Rio de Janeiro,

do

de 19 ..

o

(Assignat~t1'a elo

DmECTOR.,

diplomado)

o Secreto-rio ,

......................... -.SELL.,?'

(Para os cursos de harmonia, contra-ponto e fuga, íastru..
mentação e composícão.)

Executivo - 1907
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Modelo n, 2

Ilepublioa doe Estados tinidos do llrasil
INSTITUTO NACIONAL DE MUSICA

DIPLOMA DE CURSO
Eu ••••••••••••.••.••••••.. , Directordo Instituto Nacional
de Muslca, attendendo a que o aíumno
, âlho
" de
anno,s de idade,
de .•••..•• ,...• ,' natural de
foi submettído, no dia
de
de 19•• ., á prova publica. do curso de........••. t de accordo com o sstatuído ' 'no
art. 157 do Regulamento que baixou com o decreto n ..... ,
de
de
de 19 , na qual a commíssão julgadora
lhe concedeu o
PREMIO (
), eonforme consta
do respectivo termo; e usando da autoridade que me confere o
mesmo Regulamento, mandei passar-lhe o presente DIPLOMA.
Rio de Janeiro,

de

de 19

o

DrREcToR,

••••••••••••••• "

• • • • • • • • • o' ••

o Secretario,

( Assignatu1'a, do diplomado)

........... '"

.

'

.

.

.

(Para os cursos de canto e instrumento. Não sendo eonfe
rido premio, supprímír as palavras: na qual a commissão j111M
gadora lhe concedeu o
PREMIO (
)
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EXECUTIVO

Mode1on.8

l\epublioa dos Estados 11nidos do llrazil
INSTITUTO. NACIONAL DE MUSICA

DIPLOMA DE PROFESSOR
Eu••..••••. '" ••.• , ...•• ,., Director do Instituto Nacional
de Musíea, tendo presente o termo de aptidão ao DIPLOMA DE
PROFESSOR, que obteve em concurso no dia ••. de•••••••••••.
de 19
, F••• filho de•.•...• , natural de
'••
nascido a •.• de
de l •••. , e, usando da autor! ~
dade que me confere o Regulamento deste Instituto, mandei
passar-Ihe o presente DIPLOMA.
Rio de Janeiro,
de
de 19..
08 . . .

...... '"
o Professor,

•••....................

o

DIrlEC'l'Oa,

,

"

.

o

.
Secretario,

,

.

SELLO.

Fórmulas da, prome"a, para a posse
Dos professores

Prometto respeitar as leis da Republica, observar o regula-

mento deste Instituto e cumprir os deveres de professor com

zelo e dedicação, promovendo o adiantamento dos aínmnos que
forem eonfiados aos meus cuidados.
Dos auxiUares do ensino

Prometto fielmente cumprir os deveres do cargo de auxiliar
do ensino com zelo e dedicação, promovendo o adiantamento
dos alumnos que forem confiados aos meus cuidados.
DO seoretario e dos demais e:rn.pregados

Prometto fielmente cumprir os devere, do cargo de

.
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DB:CRETO N. 6622 -

DE

20

DE AGOSTO DE

1907

Approva os planos c orçamento para e construcção de armazém junto
ao de n. 8, e conclusão deste, no P01'to de Mauáos.

o Presidente cL\ Republica dos Estados Unidos do Brazil
atteudendo ao que requereu a, Companhia l11anáos Harbour, limilf)(l'

decreta:
'
Artigo untco. Picam approvados os plano- e orçamento que
com, este batxam, rubricados pelo dírector fi'oral do Obras e Viação
da respectiva secretaría de Estado, para a constmccão do um
novo armazém conüguo ao de li. 8, o a conclusão doste, no porto
de Man~os; devendo a respectiva despesa, na írnportancía de
330:946$240, ser levada opportunamente {t. conta do capital da

referida companhía, pela forma estabelecida na clausula XVI do
decreto n. 3725, de 1 de agosto de 1900, alterada pelo de n. 6191,
de 28 de outubro de 1906.
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 1907, 19° da Itepubltca..
AFFONSO Auousro MOREIRA PENNA.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.
DECRETO N. 6623 -

DE

29

DE AGOSTO DE

1907

Reva lida a concessão federal feita pelo Governo Federal li antiga
Companhí a Estrada ele Ferro Sor ocabana , e transferida em
1905 ao Gover-ne do Estado de S. Paulo.

o Presidente

da República dos Estados Unidos do Brazil,

attendendo á necessidade de regnlarlz.r..r a situação das linhas federaos Lia Estrada, de Forro :::ol'Ocaba,Eltl" decreta:
l\Ttigo unico. Fica revalidada pelo presente decreto I), concessão feita á a..n tiga Oompanhis Estrada de Ferro Sorooabann, na
conformidade de decreto n. 10.000, ele 24 do novembro de 1888 e
transferida ao Governo do Estado de S, Paulo pela escrjptura
de venda do 18 de janeiro do 1905, juntamente com as demais
concessões e estradas de ferro quo pertenceram á antiga Compa-

nhia União Sorocabaua e ít.uana adquiridas pelo Governo Federal
em leilão de 5 de agosto de 19~H, mediante OIS clausulas que com
este baixam asstgnadaa pelo Mintsu-o de I';';Ütllo dos Negocias du
Industría, Viação e Obras Publíc as.
Rio de Janeiro, ;2,9 do u..gosto de 1907, 10(1 ela Repuhllca..
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.
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CLAUSULAS A QUE SE REFERE O DECRETO N. 6623, DESTA DATA

Ficam mantidos todos os privilegias e vantagens nas mesmas
condições e pelos mesmos prazos, constantes do decreto n . 10.090,
de 24 de novembro de 1888, para as linhas ou prolongamentos de
Tatuhy a Itararé, e de Capão Bonito a Agua Bôa, aquella j,t em
trafego até Itapettnínga, na extensão de 43 ktlometros e esta até
Cerqueira Cesar, na de 104 kílornetros.
Paragrapho unico. O prazo do privilegio contínua a ser contado da mesma data da concessão de 1888.
II

A fiscalização dos prolongamentos que são objecto desta revalidação será incumbida a um engenheiro de nomeação do Governo
Federal, com os ajudantes e auxiliares que forem necessaríos, os
quaes serão por elle pagos.
Paragrapho unico. O Governo do Estado de S. Paulo entrará,
annualmente, por semestres adeantados, para os cofres da União
com a importancia total de 15:000$, a titulo de quota. de fiscalização.
III

Os preços de transportes serão fixados em tarifas approvadas
pelo Governo Federal, mediante proposta do governo do Estado de
S. Paulo.
Essas tarifas serão revistas de tres em tres annos, por meio de
um cuidadoso exame de sua ínüuencía no movimento de transportes,
e du produccão, de maneu-a que se possam corrigir os excessos que
por-ventura se veriâcarem em uma ou mais tabellas.
Paragrapho untco. O Estado de S. Paulo não poderá oppôr-se
ao abaixamento dos fretes que forem julgados prejudíciaes ao desenvolvimento da região. respeitando-se o limite da renda de 12 % ,
ainda que por meio de compensações em outros preços.

IV
Durante a vigencia da garantia de juros, nenhuma modiflcação
nas tarifas quer de passageiros, quer de mercadorias, poderá tornar-se effecttva sem o consentimento do Governo Federal, ainda que
seja isso de accôrdo com a clausula XXIII do decreto n. 10.090,
de 1888.
Todas as alterações ettectuadas nas tarifas serão annuncíadas
em dous jornaes, pelo menos, dos de maior circulação no Estado,
observadas as disposições regulamentares vigentes.
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v
o Governo do Estado de S. Paulo será obrigado acumpri:r
as disposições do regulamento de 26 de abril de 1857 e as dos
regulamentos expedidos para fiscalização das estradas -de ferro,
e bem assím quaesquer outras que pelo Governo Federal forem
decretadas para policia, segurança, regularidade do trafego e
para os fins da operação do capital despendido, e das receitas e
despezas do trafego, tendo em vista a limitação dos lucros prevista
no contracto de 1888.
VI

As estradas de forro que constituem objecto deste eontraeto
não podem SOl' alienadas por venda ou arrendamento sem o consentimento prévio do Governo Federal.
VII

A garantia. de juros de 6

o

ao anno, sobre o capital, até

30:000$ por kilometro, na forma do disposto no decreto n. 10.090,

de 1888, será paga ao Estado de S. Paulo durante o prazo de
30 annos, contados da data. da concessão primitiva desse decreto.
Paragrapho unico , Será descontado desse prazo de 30 annos
o período durante o qual tem deixado de ser paga.
VIlI

o Governo Federal reconhece para. todos os etreitos o contracto
de arrendamento celebrado pelo Governo do Estado de S. Paulo
com Heitor Legru c Percival Farquhat-, por escriptura publica de
22 de maio do corrente anuo, respeitadas as diversas clausulas do
presente contracto e as do decreto n . 10.090, de 24 de novembro
de 1888.
§ 1. o Para tudo quanto
refere ás linhas em trafego, o Gow
vemo Federal entender-se-lia com os arrenlatarios da estrada e
com elles tratará. e resol verá, respondendo por,elles o Governo do
Estado de S. Paulo, como e quando necessario for.
§ 2. o Para tudo q uanto se refere ás linhas em construcção, o
Governo Federal tratJ.rá c resolvera com o Governo do Estado do
S. Paulo, ou com o representunte que o mesmo constituir.

se

IX
POl' ínfracção das clausulas do presente contracto são applícaveis as mesmas penalidades preseríptas no decreto n. 10.090, de
24 de novembro de 1888 ..
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 1907. .....,. Mig'lltel Oalmon du Pin
e Almeida.
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DECRETO N. 6624 -

DE

30

DE AGOSTO DE

'907

Abre ao Ministerio da Induatr Ia, Viação e Obras Puhltcas.o credito
de 100:000$ para ser- applícado nos trabalhos de pr-opaganda
de pí-oductoa agr-ícolas, Industr-Iaes e extracttvos,

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização conferida pelo -art. 36 da lei n. 1617, de

30 de dezembro ultimo, que revigorou o' art. 17 da lei n,

1453,

de 30 de dezembro de 1905, na parte referente ao n, XLII do
art. 17 da lei n. 1145,de 31 de dezembro de 1903, decreta:
Artigo uníco. Fica aberto ao Ministerio da Industr'la, Viação e
Obras Publicas o credito de 100:000$ para ser applicado nos trabalhos do propaganda do productos agricolas, índustrlaes e extractívos.
Rio de hneiro,30 de agosto de 1907, 19' da República.
AFFONSO AUGUSTO MOR.EIM PENNA.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 6625 -

DE

30

DE AGOS1'Ú DE

1907

Abre ao Minlaterto das Relações Exteriores o credito de 6:555$:376, pap~l,
para pagamento dos vencimentos do archivísta da Secretaria de
Estado das Relações Exteriores, Eugenio Ferr-az de Abreu, no pertodc do 17 do abr-il de 1893 a .21 de maio de 1894.

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazil,
usando da.autorização concedida pelo decreto legislativo n, 1706,

desta data,
Decreta:

Artigo unico. Fica aberto ao Ministerio das Relações Exteriores

o credito de 6:555$376, papel, papa o pagamento dos vencimentos
do archívísta da respectiva Secretaria. de Estado, Eugenio Ferraz
de Abrou, de 17 de abril de 1893 a 2i de maio de 1894, período em que esteve em commíssão no estrangeiro, visto ter
sido relevado da prescrípção em que incorreu.
Rio de Janeiro, 30 de agosto de 1907, ]9' da Repubítea .
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.
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:.~. ••675- FAZENDA- Decr0t.o dll lO outubro de !907 Abre ao Ministerio àa eazend;1 o credito de 2:68 3~200
para pagareento da differença de vencimentos a -que
teem direito os conferentes dasJ.Capatazia.s da Alt'::.i:· ·
dega elo Rio de Janeiro ... ...... ... . .... .. .. .. ....... 105.1.
N . 66i(i -,..- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES -Decreto de

lO de outubro de 1907-Abre ao Ministerio da Justiça
c Kegocios In ~rior es o credito especial de 4:.2008
para occorrer ao pagamento de ajudas de custo r- que
fez jm: o Dr. Abdon Felinto Milanez................
~L OG77- JUSTICA E NEGO CIOS INTERIORES- Decreto de
lO de outúbro de 1907-Abre a.o iVIi nisterio da .Tustiç<J,
e Negocios Interiores o credito extraordinario do
23:583$1370 para pagar a O. Joanna Jaguaribe Gomes
1le Mattos os veocimr-mtos de seu finado marido. bacharel João Paulo Gomes ue Mattos, como juiz de
dirêito ............................................
ll. 6678- JUSTICA E NEGOClOS lNTERlORES - Decreto de
lO de outubro de 1907-Abre ao Ministerio da Justiç:t
e Negacios Interiores o credito es p eci<.~l de l :80o.··
para occorre~ ao paga.mento de ajudas de custo a que
t-em direito o Dr. Alvaro Lopes Machado............
fl . 66/D - IKDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBUC AS - Decreto de lO de outubro de 1907- Approva a reforma
. dos estatutos da Companhia Cervejaria Brahma.....
!."L ti680- INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - De·
ereto de lO de outubro de 1907-Concede autorização v,
Nicóla Puglisi Carbone para organizar uma sociedad3
anonyma sob a denominação de Companhia Puglisi..
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N. 6681- I~DUSTRIA, :VIAÇÃO E bERAS PUBLICAS- Decreto de lO de outubt·o de 1007 - Approva os planos
e plantas das obras de captação e <1rlducção du riacho
<la Cachoeira Pequemt (Faz0ocia de S. Jost; da Cachoeira, município de Magó) para o abastecimento da
ilha de Paquctá...................................

l\Jl:3

N 6·:82- RELACÕI~S EXTERIORES- Occ!•eto de lO de outubro rle "1907- Pnblica a n.cee.,são da Federaç,~o
:t\_ustraliana á. Convenção Internacional de 20 de
março de 188; para. a prot<·eção rla propriedade in·
dustr·ütl. com as morlillcações con~tantes do Acto
Ad.clicional de !4 de dszembro de 1900..............

1964

668:-l- .TUSTI(;.\. E :\"EGOCIOS l';TER!ORES- D·,creto de
17 dn outÍ!ln·o rle l!ICI7- Ct'C:l maL:; mna brig;~fla de
infant.a.ri<t de Guaedas "iaciooaes n:.t comarca de Camarntí, no Estctdo tltt Bl1~1:lia,~. ~..................... 1:155
~. 66:34 -JUSTIÇA.!'; :\"E;QCIOS ISTt:RIORES- Decreto rle
17 r!e out'lrbro ri c l U07 - Tran~fere da comarca da
Capital para a de 8t)búdvnro "· sllde d:t93~ brigadà de
infantaria :b Gu~.r·d:t i'Ltciornl do Estado de S. Paulo. l\)i35
N. f\6'{) - .lUSTlGA E NJWOCIOS INTERIORES - Decreto de
17 de on:;ubro de 1!}07- Cr·e<J. m:lis dn:1s brigauas de
j nt'.tnl;at'ii'. e um:\ dl' ~~• >"all:.trict de Gur1rdas i';"acion~,Pd
tM crn11arca de S. Vicente, E r) E;;r,ado do Rio Gntnclo
do Su!............................................ l!Jr~c
;\i.

X. Gr):-:6- RELACI-J8S EXTERiORES- Decr-eto dn 17 ele outubro de Ú.Jú7- Crea Gm Cousulctdo em . Roma......

lO:J6

2\. 6:1"l7 - INDUSTRU, \'L\. C::\: O E O!FêAS PCBLIC\S- De·
cretu de 17 de outu!J(·o de ID07- Abre a'J Mmi.;torio
lÜ1 Inriustría, Viação e Obras Publiccts o credito de
:~00:0008, onro. para (J.Gsenvolver. nos paizes esr.ra.ngeiro~. o consumo dvs Jí versos productos agrícolas
br~1zileiros ..... ~...................................

lVt3G

ôr::-:8- UDUST~U \, VIA<ÜO E OBRAS PUBLICAS- Decreto lle 17 de Lmtubn; de 1907-Autoriza a celebração
do cuntncl;o com" Companhia. de Nu.veg:1ção a Vapor
tlo l<.io Parnaltyba. pcil'cl. a. na.veg,Lç-;to llo mesmo rio e
entr·e a cührie ,[e Pam:Lhyb•t e o porto da Tutoy<t....

l() ·7

::\

N. 6G80- INDUSTR!A, VIA CÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 17 do ulltnht·,~ de 1907--Concede a.s vantagens'
e regalias do paquete 3.0 vapor Campos, de propriedade
de \I. _cavas,m. Filho & Comp....................... 1972
N. 6C90- lNDUSTRIA, VIACÃO E OBRAS PUBLICAS- De. crctD de 23 de outubi'·o de 1907 - Autoriza a Comp:1,
nllia Estr11:da tle Fer:·o :.VIuzambinho a transferir <lO

li'\DIC E: DOS

~CTOS

PA GS .

Estado de ?vl.inas Geraes :1 con cessão J0 aue trat a. o
deçreto u . 8,16, de 1 t Je out :1i:n'J de 18:!0 .: .. ..... ...
S . 6:301- ~\[AlUNHA - Decreto c!.e 8c1 •le outubr-o de 1907 Abre ao Minisllt~rio da Marinha o Cl'CHllto extra.orJ inario de 35 : 38 8~ .742 pJ.ra pag ;.1,rnento do vencimen tos
devidos :t varias otfldaes da Aema.da.,............ .. . .
N . 669.2 - ?.fARINHA - De<: I'e ~ o de ~4 de outubro de l 907 Abre ao l\Iinisterio da Mar inh:1 o ct•e;Ur,o tio 200:0008,
destinado a remover p1.ea po nto conven iente. r; :>. b:tl1ia
do Rio de .Janeiro, a s dil·e r sa s den:md.enc ias e officinas
do Arsenal de Ma1·inlw. do Rio dê Jct,uei r o.... .. .....
N 6592 A - JUSTI ÇA E NEGOCIOS I:-TTERIORES-Decreto de
24 de outubro de 1007- Crea m a is urn a brigitfb de
in f:wtaria da Gun.rda.s Na cionae$ d:t com <~rca de Mazagã o, no Estado do Pa.l'<l. ..... ........ ... ...........
X. 6593 - F'AZENDA- Decre to de 24 de out ubro diJ 1907Abre a.u i\iinistel'Ío da Fa ze n d;~ o credito J e 151: 100;-;;324,
supplerneaoa.r ;í. ve1'ila- Alf<~. nd ega. s - do e:o rcieio
de 1907 .... , ......................... ..... . •. . . . . . .
~- 6694 - JUSTI ÇA E NEGOCIOS IXTE R!ORES - Decr eto :le
24 rie outnbeo rle W07 - .\hJ'O :10 :,fini s torio rla .Jns i;i\a
e Negocios lnteeiOl'eso ci·editoüspeei:JJ de l.til 4:09 l$ 120
pn.ra a conclus ~ o uo ediikio tiestl na.do :i. Escola Na·
cional de B2Uas Artes . ............ ~._....................
:>J. GG95 - .JUST!Ç1 E NEGOCIOS I'\TS RIORES - Decreto de
2,1de outúbr'o tie HJ07 --·· A b1·e :10 ?ví ioistorio da .Justiç:c
e N e~rocios lntN'iJI'as, po1' co nu ~ rl o c xereicio de !907,
v cc·e.:iito supple rnenta.r de 42:500::);. sc nrlo: ~4:': 0 0$ <i
vel'!n - S!'crct;1rü J o Sena.d.o - e 18 :000.:; ó. verbaSecre taria. d<1. C:t rnara dus l>eputildo;................
:i . 01)96 - J USTIÇ. I. E ~XEG OC ! OS r :~ TE fUOR. S S - lJ e cr ~ to de
24 de outubro de 1907- Aim'l ao :\ fini.;t erio àa Justiç<t
e Negocias lntct•iorcs, por eonta t!o exercício de !907.
o credito supp l emom ~a.r de Gl8 :750 . sew.l o : 14 1 :75J$ ú
verba - Suh$idio dos Sc n <1dOJ:es - e 477: UOU$ á. verba
- Subsidio dos Depur.:tdos.. ... ...... .. .... .... . . .. .
~. 6697 - JUSTIC A E NEGO GrOS I:'>ITERIORES - Decreto de
24 de outubro de 1007 - C1·ea m ais um:1 brig:>dn. de
infantaria de Guarl.as Na.ciooacs na comarca de Cacho r~ ira, no EstMlo do Rio Gr·ande dJ Sul. ..... . .....
X . 6698 - .TUSTICA E NEGOCIO.S !NTERWRES - Decreto de
24 de ou tttbro do l9:J7 - Crea (]_U<Ltro brigadas de cavallaria áe Gmtrdas Naciooa.es na comarca ,ào Rio
P a rdo, no Estado do Rio Grande do Sul . . . . . . . • . . . . .
:'11' . i~t199 - l NDUSTRI A. VIACÃO E O BRAS PUBLICAS- De, ereto de 2.4 de outubro ele l ~)()7 -Concede ;;1utorização
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oi « Sociúté de Sucreries Brésiliennes » para funccionae na Republica............................... 1077
?{. 6700- INDUSTIUA, VIAl.Ü_O E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 24 de outubro de 1907- Abre ao Ministerio
da Industria, Viação e Obras Publicas o cr-edito de
100:000$ para occor"8l' ás despezas com o reconhecimento o estudos do prolongamento da E,;trada de
Ferro Central .o Rio Grande rlo Norte até entroncar
com o prolongamento da Estrada de Ferro de Rti>urité 20"57
N. 6701- mDUSTRIA, VIAf:Ão E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 24 de outub1·o de 1907 -Abre ao Ministerio
da Indnstria, Viação e Obras Public:J.s o credito de
200:000$ para conclusão dos estttdos da Estra1a de
Ferro Timbó d. Propriá até enteoncar com a Estra ia
de Ferro Central de Alagôc1s....................... 2038
N. 6702- INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS -Decreto de 24 de outubro de 1907- Abre ao Ministerio
da Imtustria. Viação e O liras Publicas o credito 1le
296:538f; para a execuç.ão do decreto n. 1626, de 2 de
jttneiro de 1907 ..•..•...•••........ _.............. 20.'58

X. 13703- REL.'I.ÇÔES EXTERWRE:3- Decreto de 26 de ontnbeo de 1907 - Abre ao iviioisterio das Relações
Exteriores o credito de 30:0rJO$. papel, supplementar
á -verba :2'·- Emp;·egados em disponibihdade -do
:crt. li-i da lei o. 1517, de 30 à.e dezembt•o de 1906...
X. 6704-- JlJSTI\':'1. 1~ :'\Er10CI03 IXTERIORES- Decr€to de
31 de uutubro de 1907-:\.bi'e ao :\IinistGrio ·da Justiça
e Neg<Jcios Interiores. o cr0dito d~ .~:806$!51, supplementar á -verba n. 12 do art. 2° üo orçamento em
1·igor, po.ra pagamf:nto (h vencimentos ao e,crivão
do .Juizo Fedur·al de Minas Ger,tes, Leandro Castilho
de Moura. Costa. • . . . . . . • . . • • • . • . . . . . . . • . . . . • . . . . . •
:;:: . (705- FAZ!';L'\DA - Deceeto de 31 ue OLttuhro de 1907Abl'C ao Ministerio da Fazeuda o credito extraordinario de '115:40:3$753 para occorrer ao pagamento
lie<rir!o <L Antonio Nunes Pires em virtude de sentença
j udicmria. . . . • . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • . . .
::-;r. G'i\JG- FAZJ!:~D.\.- Dacre•o de 31 dJ outubro de 1907Declara. sem eiTeito o decreto n. CG48, de 19 de setembl·o dd 1907 .................•••...••... -...........

20"59

205:)

2•J5rl

20::10

N. c1707- I:\DU3TlUA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 31 de outubro de Wú7-Releva. o thesoureiro
da._ Estr-ai~<J, <lo Ferro Central _do Brazil. Miguel de.
O!tvmr:1 Sn.lu.z:tr, d<t responsab1hdadc c pagamento da
quant1a de ::lG:l-i8$D7 ...•..•.•...•..••.••••••...••• '2060
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:'\ . G/08 - INDl!STRIA. VIAÇ:lo E 081\AS Pl!BLICAS _;,___ Decreto de ::n de outubro de H~07 -Concede autorização
á« Soc1etá per l'Exporta,zione e per l'IndustJ•ia !taloAmericana» para ccntinoar a funccionar na Republica 2ütil
N. 6709 - INDCSTRIA, VIACÃO E OBRAS PUBLICAS- De·
ereto de 31 de outub1~o de If/07- Conce<!e auto rização
á_ Sorocabnna Rafl~ar.y Company pa.ra continuar a funcctormr nu. Repuollca............................... 20C4
N . 0710- GUERRA -Decreto do 7 dC' noYcm-bro de ID07
- Ahra ao Ministerio dit Guerra o credi t o extraordi·
nario de 2 : 6~li$ol' 6 destinado a.o pagamento lle venci··
mentos que compotem a Paulino Fraoeu<co P aes
Bu1-reto........................................... 7207:1
N. <.i' 1 l - FAZENDA - Decreto de 7 de novembro de 1907·. Dá Iiovol'egulamento à Caixa. Je Amor·tizaçio.. . ... . ?075
N . 67 12 - JUSTIÇA E KEGOCIOS Il\Tl-:!UOIU:S- Decreto de
'7 de novembro C.e 1907-1\JJre no Ministel'io da Ju -:tica.
e Negocias Interiores o credito e~podal de l : 500$
para occorrer ao pagament o dt~ ajud <ts de custo,,, que
tem direito o ceserniMrgador Ca~SÍcõ DO Candido Tavares Bastos...................................... 211 3
;\!. 6713- JUSTIÇA E NEGOCIOS I:-JTERIORES- Decreto de
7 de nov.e mbro de 1907-AbJ•e ao Mini~terio da. Justiç:t
e Negocies Interiores o credito de 9:657$750, Stlpplementar à vCt·ba. o. 30 do :tl't. 2" Ja. lei 1ie orçomento
do exercício vigente................... . . . . .. ....... 2ll4
:\. G'7l ,1 - IND USTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- De·
c1·eto de 7 denovemb!'o de 1907 - Approva os pl::tnos
e Ol'çamentos, na importancia total d e :~~7:-181 ~~17:;
para a comhucçi'Lo ele um plan<' inclinado com destino ao ai'm 1zem n. 8 ; <le um f!nctuante para esse
plano inclinado c de melhorame ntos dos mesmos
armazens, no porto de Mao<io::;...................... 2115
N. 67 15 - IN OUSTRIA, VLiCÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 7 do novemb>ro de 190'7 - Approva e local e o
projecto geral pi1I'J. :1 coostr·ucção de uma p onte so ln·e
o rio Paranahy ba, destinada a facilitar as commu:licações entr·e os municípios do Tr-iangulo Mineiro e os
do ~ui do Estado de Goyaz. . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2115

N. C7 JG - INDUSTRIA, V fACÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 7 de noverr~bl'o de 1907 - Approva o projecto, o orçamento e o local para a estaç·ão em São
.Pedro de Itaraté, ponto terminal da linha.-uorte da
Estrada de Ferro S. Paulo-Rio Grande, e dá outms
providencias. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 2ll G
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N ilil7- RELACÔES E:S.TE!tlORES- Decreto de 7 de novembro dê l90i- Publica a adllesào do Prote'3torado
in"'le~ de Ou.,anda, ::w Accôrdo relativo ao Trafico de
~I~lhores Br;nctls, <tssignado em Paris em lS do
In aio de I 90-l . ................................ ~ . .. . • . • . . .. .. :211~3
:.; • (i7!8- FAZ8NDA- Decreto deU de novembro de ]007Abre ao :Vlinic:terio du, Fazenda. o credito de 15li:20üEi,
supplerucntar â verb~ - Alf'andegas- do oxerciclo
de 1907........................................... '~li/
x. 6719- FAZ~NDA- Decreto de 11 de uovernlH'O de 1007
-Abre ao Mlnister·io da Fazenda o cr,:dito extraol'dinario do -!:415$770 para o pagamento devido a S1lva
;\Ia.ttos & Irmã.o, em vir·tude de sentença judiciaria.. :2ll7
X. 67.20- FAZ'·~NDA- Derrel.o de 14 de llOVIjffibl'O de 1907
- Abre ao Minis!,el'io da Fazenda o credito especi;tl
de 95:\!21$287 para p:tgamento da divida da Estrada:
de Ferro Central do Bl'azil ao Estado de Minas Gerae:o. 21 L'-'
:\. G72l- JU.STIUA !~ NEGOCIOS INTE!UOfcES- Decreto de
1,1 de nov:nn bro de '007 - Abre :w :Yiinisterio 'da
.Tustiç<L o i'!Pgocios lnterlures cred:t.us supplemenGares,
na importauciu, d•1 l0:470~8GU, sendo: 75\)$677. <i
verb~L !3a. e 9:71 l:-;192 à vcrb<L 16"·-do <trt. 2° da. lei
n. lGI7, de 30 de dezembro de l!)il6 ..•.....•......• 2! !S
N. ()/'?2- JUSTI(~A E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto de
14 dn novemb1·o de 1007- c\bre ao Mmisterio da
.Justiça. e Negocius Intet'iores, por conta do eJ:Prcicio
de 190?, o credito supp!ernemar de 6!8:7508, senuo:
141:750 â VPl'ba-Subsiclio d.os sena.dores~e 417:000S
<i verba.- SttiJsidio dos deputa.dos ......•.••.•..•.• ; "2120
:\. 67:23 - JU::iTIÇA E C'JEGOCIOS INTERIOI~ES- Decreto de
14 dt~ nu'vPn1bro de U)U7 - .cUE·n ~!O ~Iinhrterio da.
.Jns;,]r,a. e .:;r(·.:t~c:·>~ !ntur'>!;·.=:s, nor ~.::.JitL.1 ~1o ~xerc.~cio
dn !.~-:u~. o cr.;~li~o ::..Gypl'.::,:clH~tl.· _de 57::--)',.YJ), sen.:o:
:24:3fJü.;;) a v._.,r·~.L(t -- SeL~l'<~t'~,t'ia do .-:.eoatiu- e :J::!:OOOS
ü ·çcri:JLL - ~ccreta.l'~.~.!, da r:::!:n:.u·:t dos Dc)utaJo.s .. _. ~ .:. : l2t J
~L ô7::?1- .TUSTIÇ,\. E ;..~S~JOCIC~~ I~·~TEl·~.I~~~·~~·~S- Dec1letu de
14 du n·)veudJi•u "-1 '5 r,...:}~--- 1ibt'f~ :.to },IiDISÜ3!'io da.
Nugut~lo.s ilYtt-T'i'Jre.s o (~;'üd.i;,o e ...;pPcla] de
2:500$ pa.r;1 ucco1·=·el' u.o p:t~~-~;,.ln,;nto de a_jud;1s d-3 custo
."Jusüçí~ l-:

a que f'ez juz Al!to;üo Justiniano Esteves .}unlor..... 2L'!
N. (i7·.;::;- JUSTíÇA E ~mGOUOS I:\'TEP.JOltE')- D2creto tl(l
14 de nuv.nnbl'o de l~i07 - .\.bre ao i\linbterio ch
,J ustiçl!. e Negocias Inter.'.~_.res <J credito emocial de
750$ pilra occorPel' ao pagamento lic <1j11<Ias ·de custo
a. que tem direito o Dr. ~1<1JJ·)Cl Ignacio BdforG
Vteira ..•... , .. ,............................ . . . . . . 21~1
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N. 6726 -JUSTIÇA E NEGOC!OS IN TE RIO RES- Decreto de
14 de novemb ro de 1907- Abre ao Ministerio dn
.Tustica e Negocias Interiores o credito csí'ecial de
4:200$, ouro, pal'.l pagamento do premio de viagem
ao Dr. Fausto Alves de Brito......................
N. 0727 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto ib
14 de novembro de 1907- Abre ao Ministerio déL
Justiça e ~egocios Interiores creriitos supplcmentaros,
na i mpartancia de 6:642$206, á:> verbas ns. 2:2, :'24,
25, 2fi, 27, 2R e 29 do art. So da lei de orçamento ·do
exercício de 1901..................................
X . 672S- JUSTICA E NEGOCIOS INTERIORES- Decreto de
l-l de novembro de 1907 - Abre ao ::\linisterio da
.Justiça e Negocios Interiores o credito especial de
9:000$, ouro, para pagamento dos premios de viagem
á Em·upa às alumnas do Instituto Nacional de Musica.
SuzanD- de Figueiredo, Helena de Figueiredo e Maria
l$abel de Verney Cc~.mpello .........................
?\ . 0729- JUSTrÇA E NEGOCIOS INTERIORES -Decreto de
14 de novembro 11e 1907 - Abre ao J\Iiuisterio da
J ustiça. o Negocios Interiores o credito de 50:000$
para ser entregue á commi~são incumbida da creação
de uma esta,tua em homenagem ao booemerito consoJidador da Repnblica, o ma.rectw.l Floriano Peixoto,
como i.l.Uxiiio..... .... . ............ . .............. .
i\". 6730- JUSTICA E NEGOCWS I:\TERIORES- Decreto de
14 de novémbro de 1907 - Crea mais duas brigadas
àe infa ntaria de Guardas i\i:i.ciooaes na com<J.rca de
Ilhéos, no lfstaclo <ht Bcthia ........ ........... ......
N. f\731 - JUSTIÇA E ~n<;GOC!OS INTERIO RES - Decreio de
14 de novembro de !~ T i- Crl3<h uma brignd :1 de artilhal'i<t de Guardas Nacionaes na comarca. de S. Sebastião de C<1hy, no E:;t<;do do l\. io Gra nde elo Sul. ...

2125

N. 6732 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 14 de novenibro de 1907 - Appro va o plano
e a planta da linha de transrnis~ão de energia eiectrica
da U$ina Guinle & Comp., em Alb8t'to Torres. Estauo
do Rio de .Janeir·o. e declara de ntilid <Otle publicct '"
desapropr·ü.:.ção dos terreno'' e bemi'ei toria.s comprehendiuos na refe~·id:i plankt ........................

~125

212:!

2122

2124

2124

21?::'·

N. 6733 - INDUSTRI/1., Vlii_ÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Doereto de 14 d e novembro de 1907- Declara comprehenà idas no p bno geral J.as obr'l.s do porto de B..:lé m .
do Par:I. as instaHacões e obr as accessorias coo!' truid :~;<
em « Val de Cães »·, e approva a pla.nta do respectivo

terreno .......•... , ........... . ,. .................. 2l!2G
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Ir\DUc;:TIU.\. \"IA (~O E 0Bi{A ~ P UBU CAS - Deer·eto <le 14 de uo Yernbt•o de !P07- Auturiz<~ o concracto pll::·a :~ coi;st.rncção do prolongamen to da. Est rada de Fer r o de Sobral , a panil• d:::. cidade ue Ipü
até ú. vill<L de• Cl·atllOl'ls ...•.• . •...• . .......•.. • ...•.
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- Abre ao Ministerio da Marinha o credito extraordinario de 2:276$666 para pagamento ao capitãotenente honorario Arlindo Pinto Duarte da ditferença
Q.e gratificação que deixou de receber, como secretario do Corpo de Marinheiros Nacionaes, no período
de 15 de març,o de c902 a 31 de dezembro de 1905...
6757 - RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto de 28 de
novembro de 1907- Abre ao Ministerio das Relações
Exteriores o credito de 10:300$, ouro, para occorrer
ás de.qpezas com os Vice-Consulados em Artigas, San
Eugenio e Santa Rosa, no Estado Oriental doUruguay,
sendo l: 300$ para vencimentos e 9:000$ para ajudas
de cnsto..........................................
5758- FAZENDA- Decreto de 5 de dezembro de 1907Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de 4:551$900
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em virtude de sentençajudiciaria.......... .. . . . . . .
5759- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES::..... Decreto de
5 de dezembro de 1907- Abre ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o CL·edito extraor linario de
16:112$240 para occorrer ao pagamento de parte dos
vencimentos que deixaram de perceber o director, o
secretario, o escrivão, o almoxarife e o mestre da
officina da Escola Correccional Quinze de Novembro.
6760 - JUSTIÇA E NEGO CIOS INTERIORES - Decreto de
5 de dezembro de 1907 - Abre ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito especial de
12:303$814 para pagar as despezas etfectuadas por
conta da verba- Eventuaes- do art. 2° da lei
n. 1453, de 30 de dezembro de 1905.................
6761 -JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto de'
5 de dezembro de 1907 -Abre ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito especial de 9:600$
para occorrer ao pagamento de ajudas de custo a que
tem direito o Dr. Joaquim Duarte Murtinho........
6762- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto de
5 de dezembro de 1907- Abre ao Ministerio da Jua-
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6765- INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRA~ PUBLICAS - De.
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XL VII das que baixaram approvadas pelo decreto
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instit~do pelo decre"o legislativo n. 1687, de 13 de
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dito soldo ......•............................... ; . . 2302
6i69- JUSTIÇA E NEGOGIOS INTERIORES - Decreto de
12 de dezembro de I 907 - Abre ao Ministerio da Justiça e Negocioslateriores o credito de 271:033$688,
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de 30 de dezembro de 1906......................... 2305
6770- JUSTIÇA E NEGOCJOS I~ TERIORES- Decreto de ·
12 de dezembro de 1907-Abre ao Ministerio da .Justiça e Negocios Interiores o credito supplementar
de l:038$áverba6• do art. 2°dalei n. 1(517, de 30
de dezembro de 1906, para pagamento da gratificação
addioiona.l de 15 % a que tem direito o olficial da. .
Secretaria do Senado José Fernandes de Oliveira.,.,, 2306
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de 1906....................................... .. . .
N. 6772 - JUSTIÇA E NEGO CIOS INTERIORES ~ Decreto de
12 de dezembro de 1907- Abre ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito extraordinario de
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Clementino de Aguiar e bachareis Domingos de Souza.
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N. 6777- INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decaeto de 12 de dezembro de 1907- Approva a ràfo~r_n~ dos estatutos da Companhia Brazileira de Lactrmums. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .

19

2306

2307

2307

2308

2308

2309

2309

N. 6778- INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 12 de dezembro de 1907- Concede autorização a « Companhia Port of Rio Grande do Sul »
para funccionar na Republica...................... 2321

JNDIC:)!: DOS AO'l'OS

N. 6779- RELAQÕES EXTERIORES- Decreto de 14 de d~
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creto de 19 de dezP.mbro de 1907-Abre ao Ministerio
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paiz por seu marido................... . ........ . ..
N. 6785 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS -De·
. ereto de 19 de dezembro de 1907 - Concede autori·
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a funccionar na Republica ..................... ,...
N. 6786- INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- De·
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N. 6787 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS -Decreto de 19 de dezembro de 1907 (*)- Approva. o
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Uruguayana .........................••...•.•. . .. ,
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N. 6790 - MARINHA-Decreto de 19 de dezembro de 1907'Abre ao Ministerio da Marinha o credito especial de
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N. 6794- M'\RINHA- Decreto de 23 de dezembro de 1907Abreao Ministerio da Marinha o creiito de 720:000$,
supplementar ás rubricas 21a, 22a, 23a. 25"' e 2f\a do
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DECRETO N. 6626- DE 5

DE SETEMBRO DE

1907

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito es pec ial de 68:570$576
para cumprimento da carta pr ecatoria expedida pelo Juizo
Federal da 1a Vara deste Districto a favor de Norberto de Azeredo Coutinho.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autoriza-ção contida no decreto legislativo n. 1695, de 22 do
mez findo:
Resolve abrir ao Ministccio da Fazenda o l)redito especial de
68:570$576, papel, para occorrer á clespeza com o cumprimento da
carta. }Jrc:::aturia expedi da em 3l de janeiro ultimo a favor do exconferente da Alfa ndega do Rio Gr ande , Estatlo do Rio Grande do
Sul, Norberto de Azereclo Coutinho, pelo Juizo Federal da 1a Vara
deste Dist ricto.
Rio de Janeiro, 5 de setembro de l9J7, 19° da Republica.
AFFv N SO AU GUSTO i\10RE IRA PENNA.

David Campista.

DECRETO N . 6627 -

DE

5

DE

SETE~1BRO DE

1907

Abre ao Minister io da Fazenda o credito es pecial d J 45:665$705 para
occorrer ao pagamento devido a Carlos Pinto de Figueiredo, em virtude de sentença judiciaria.

O Pre üdcnte da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização coutida no decreto legisl ativo n. 1700, de 2J
do mez proximo findo, resolve abriL' ao .Ministerio c\ a Fazenda o
112 A
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credito éspeciai de 45:665$705 para occorrer ao pagamento de
Carlos Pinto de Figueiredo, director aposnntado do Thesouro Nacional, em cumprimento da carta prec<ttoria expedida em 18 de
abril ultimo pelo Juizo da 2a vara deste districto.
Rio de Janeiro, 5 de setembro Je 1907, 19° da Republica.
•

.

c

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.
David Campista.

DECRETO N. 6628- DE 5 DE SETEMBRO DE 1907
Approva o regulamento da Directoria Geral de Estatistica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização conferiria no n. XXVI, alinea a, do art. 35 da lei
n. 1617, de 30 de dezembro de !903, decreta:
Artigo unico. Fic:1 appeovado o regulamento da Directoria
Geral de Estatística, que com e~te baixa, assignado pelo Ministro de
Est;~,do. da Industria, Viação e Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 5 de setembro de 1907, 19° da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.
Miguel Calmon du Pin e Almeida.

Regulamen-to da Direc-toria Geral de Els-taiis-tica a que se re:Cere o decre-to n. 6628,
des-ta da -ta

Art. 1." A Directoria Gemi de Estatística é a repartição central incumbida de receber e eoordenar todas as informações que se
relacionem com o estado physico. nol'tico, <1 lmi.Jistrati 1'0, tlemographico, econumico, moral e intellectual da l{epublica.
Art. 2.° Compete-lhe, especialmente:
§ lo, executar tod JS os tr:tbalhos de que trata o presPnte regulamento, com excepção do~ que est.iwrem a cargo de rep<:Htições
especiae> já e\ist:mtes ou que venham a existir junto aos diversos
orgãos da administração ;
§ 2°, colligir, coorleoar e uniformizar os tr:tbalhos preparados pelas repartições esp~ciaes de que trata o paragrapho precedente;
§ 3o, organizar os planos e modelos que, par<t tal fim, se tornarem necessarios ;
§ 4°, prestar as informações que lhe foram solicitadas pela
administração publica, com relação aos assumptos a seu c<~.rgo ;
§ 5°, dirigir as operações dos recense~tmentos geraes da população, segundo os planos e os modelos que houver organizado ou
_adaptado, e publicar os resultados obtidos ;
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§ 6°, analysar os elementos estatisticos e censitarios que recolher, expôl-os graphica e numericamente e comparai-os com os
de outras nações;
§ 7°, publicar em annuario e em boletins mensaes ou trimensaes o resultado geral ou parcial dos serviços que houver executado;
§ 8°, promover o concurso da iniciativa individual para obtenção e prestação •das informaÇões necessarias.
Art. 3. o Para facilitar á Directoria Geral de Estatística o
desempenho da sua missão, fica creado um Conselho Superior de
Es~tatistica, que será pre~idido pelo Mini~tro da Industria, e se reunirá, oruinariamente, na primeira quinzena dos mezes de junho -e
dezembro, e, extraordinariamente, todas as vezes que para isso for
convocado.
Paragrapho nnico. O Conselho poderá funccionar- desde que
compareçam, pelo meno:>, dez membros.
Art. 4. o As funcções do Conselho Superior de Estatística serão
gratuitas e meramente consultivas, cumprindo-lhe emittir •parecer:
§ 1°, sobre a escolha das fontes de informações, sobre os methodL,S de serviço, planos, quadros, qnestionarios, instrucções ou
programmas que a administraçã'o submetter a seu exáme;'bem como
sobre as disposições e medidas a adoptar para que as publicações officiaes da Un1ão e dos Estados apresentem certa uniformidade;
§ 2°, sobre a composição e redacção do armuario: estatístico
destinado <l conter o resumo dac; estatísticas officiaes ; ·
· , § 3°, sobre as vublicações de · novas estatistica- julgadas necessarias ;
. § 4°, sobre as relações a entreter com as repartições de estatístiCa na:cionàes e estrangeiras;
. ·· ·
§5°, sobre a org:inização ela bibliotheca estatístico-internacional, que será instaHada no Ministerio da Industría ·ou onde o
respectivo Ministro julgar mais conveniente;
.
· ·
§ 6°, sobre a pubHcidade que devem ter os trabalhos do Conselho·1
··
§ 7°, sobre assumptos de interesse geral e de estatística.
Art. 5.o O Conselho Superior de Estatística terá até 50 membros etfectivos e numero i!Íi'niitado de membros honorarios.
§ r. o Cada Estado poderá designar um representante para tomae parte no Conselho como membro etfectivo. ·
·
·
§ 2.o As nomeações para membros etfectivos do Conselho serão
feitas por decreto do Poder Executivo.
· ' . ·
'
§ 3. o Para as despezas de viagem os delegado.;; dos Estados
terão direito a uma ajuda de custo,- que serâ arbitrada pelo Governo Federal e não excederá de I :000$000.
·
.
Art. 6. o Serão considerados membros honorarios do Conselho Superior de Estcttistica: ·
'
~ §. lo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o prefeito do
D1str1~!o Federal e· os governadores ou presidentes dos .Estados
da. Umao i
· ·· · ·· ' · ·.· - · · ·· ' · - '
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§ 2°, os directores das repartições elo estatisticit estrangeiras
que mantiverem relações com a Directoria Gm·a.I de Esta.tistica ;
§ 3°, os directores das r ep<Lrti ções de estatística rstadua.c~ e
municipaes já existentes na Repu blica, que n~o torern membros
eíl'ectivos do Conselho Superior;
§ 4°, os homens d0 scioncia, nacioua.es ou estrangeiros, quo se
tivepem tornado no!.<tvois por seus -trabalhos estatlsticos .
AJ:t. 'i. o A Directorb. Geral do Esta.tistic<t compor-se-ha da secrota.r ia e de quatro secção> :
§ 1°, a secretaria, que fic<Lrá sob a immecliata inspecção do dir ector geral, terá a sou cargo : a correspondencia do. repartição, a
abertura e disf,ribuiçã.o elos pnpeis entr:!dos, a orga.niza.çã.o das
folhas de pagamento do pessoal, o processo das contas do tornecimento do material. a escripturação dos livros nocessarios á contabilidade, ao as~entnmeuto. á posse dos empregados e ao registi'O
dos actos da Directoria Geral , a.s certidões, os termos de contracto,
o pagamento das despezas miudas, a revisão e publicação dos trabalhos da repartição ;
§ 2°, a 1• secçã.o iucumbir-se-ha do estudo estcttisticJ das seguintes materias :
a) estl'llctum geologica. , topogra.phia, hydrogr<LlJhio., Ol'Ographia e climatologia ;
b) divisões politica e eleitor al , estatística eleitoral, r epresentação nacional e d eres:~. nacional ;
c) diYisões administrativa e judici<Lria, adm inistração, estatistica judiciaria, civil c commercial, co lonização e obras publicas;
§ 3°, a 2" secçio occupar-se-ha do> assumptos seguintes:
a) recenseamento , demidade e co mposição da população ;
b) registro civil do; nascimentos, cadamentos o obitos ; immigração e emigração ;
c) t a.boas de sobrevivencia, taboas de moetalidade, vida media
e vida provavel ;
d) estatísticas sanitarias ;
§ 4°, á. 3"' secção compete o estudo das matet·ias seguintes:
a) proJucção agricola, zootechnica industrial e com. rnel'cial ;
b) vias e meios de communicação, moeda metallica. e fiducia.ria,
titulos mobiliarias, bancos e estabelecimentos de cr edito ;
c) salarios, jnros, arrendamento e alugueis, emolumentos, impostos e di ,- idendos ;
d) alimentaçã.o, vestuario, moveis, outros artigos de consumo
e divertimentos ;
e) incendios, chuva~ de pedra, geadas, seccns, inundações, terremotos, naufragios, explosões e epizootins ;
§5°, a 4• secção encarregar-se-ha do que se r efere a :
a) instrucção publica. e particular, bibliothecas e archivos, museus e exposições, sociedades scientificas, litterarias e artísticas,
imprensa periodica, thea.tros e bellas·artes ;
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b) criminalida,de, penalidade, suicídios, mendi?ida.de, prfw.idencia, bencficeneia, culto religioso, lwspitae~. hosTJwlOS, recoltumentos e asyloH, policia civil, penitenciarias o est~thelecimentos de
repredsáo, soccorros pllblicos o catochese.
Art. 8. 0 O pessoil.l da r>irectoria neral de Est<.Ltistica constará,
de: nm director geraL quatro chefes de Sdcçiio, qu 1,tro offici:1 es
m<úores, seis primeiros escf'ipturarios, vinte segun.los escri:1turaríos. vinte o quil.tru teecoiros ewriptllra,.io :, dez pratic;wtes,
um biblLthocario, um archiv1sta, urn cartographo, um almoxartfe,
um 1Jorteiro, urn ajudante de pol'teiro e quatr.; contínuos.
Art. 9. 0 Ao director ger·al incumbe:
§I 0 , dirü;ir e inspeecionar todos os serviçoB da repa,rtir;ão,
csper:ialmoute os da secretaria, fazenrlo, por si mesmo, qualqu:3r
trabalho que este.ia com 111r•ttído ás diveJ'sas sccçõed, quando 'Lssim
.iulgar conveniente, c distribuindo pelas mesmas as matcrias não
previstas no art. 7° ;
§ 2°, dar p.Jsse aos empregados e designar-lhes as secções em
'que devcLm ter exercício temporario ou permanente ;
§ 3", assignar a correspondencia official, despachar os req_uerimentos q_ue lhe forem dirigidos, informar e encaminhar os papeis cuja solu,;ão for d;1 alç,tda do ~viinisterio da Industria. e
mandar passar as certidões q_ue lhe forem pedirias, de accôrdt)
com a lei ;
§ 4°, assignar e remetter, mensalmente, ao Thesouro Federa.!
e ao Milüsterio da Industria as fulhéLS de vencimento dos empregados da directoria e do pessoal da oifieina typographica, a, do
salario dos serventes e as contas de fornecimentos e despezas
miud;ts;
§ 5". celebrar os contractos q n::J, para a ex~cucão de quaesquer serviços, forem autorizados pelo Minísterio da. Industria e
fiscalizar a sua fiel observancía, impondo as multas em caso de
infraccão;
§ 6", organizar e remetter ao 1Iinisterio da Industria o relatorio annual dos trabalhos ;
§ 7°, procurar alargar a esphera das investigações e3t<üisticas e req_uisitar os dados e esclarecimento3 de que precisar a.
repartição, para o que poderá. rlírigir-.>e, direct.n.mente, á.s autoridades e corporações publicas dJ paiz, exceptuc~dos os ministros. de
Estado;
§ 8°, propor o pessoal que deva ser nomeado por accesso ou
concurso;
§ go, designar de entre os empregados os que devam compor
a mesa examm<Ldora nos concnrsos, a q_ue pl'esidieá, sempre que
for pos,Ivel, podendo convidar pa.rJ. exammadores pes,;oas estranhas á rep«rttção;
§ 10, abrir, rubricar e encerrar todos os livros de escripturação;
§ 11, applicar as penas disciplinares e conceder licenças até
30 dias;
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§ 12, admittir os s~rventes, o pessoal Qa officina typographica
e oademais enipr~gados de s11a nomeaçãp, :fixar:do-lhes as réspectlvas diarias, e auturizar as despezas miudas e de prompto pagamento da repartição .
Art. l-0. No ·caso de impedimento do director geral, ser<\ elle
substituído por um dos chefes de secção, medúnte proposta
sua e clesigna;çã 1 do Ministro. As su.bstituições aos demais cargos
se1;ão estabelecidas no regimento interno ela repartição.
· ··
Art. 11 . Ao> chefes de secção compete:
§ 1°, executar e fazer el:ecutar. de accôrdo com o presente
regulamento e as instrucções ·q·ne vig'orài;em; os tr<Lbalhos pertinentes. á secção e. quaesquer outros determinados pelo director
gera~;

§ 2°, requisi.tw todo> o.> utensilios, obras e elementos neces ;ari.os pa_ra despmryenho do se_rviço a seu cargo ou. da secção ;
§ 3°, encerrar dicLriamente, ás lO horas da manhã e. ás. 4. da
tarde, o respectivo 1ivro, de ponto e ad-vertir, em particular. os empregados sob sua dire.cção ']ue fa,l.t11.rem ao cumprimento de seus
deveres, r-epresentando po..· esçripto ao director g.e ral quando o
caso exigir pena mais severa.
Art.· 12. Ao secretario, q11e será escolhido livremente pelo
director entre os fuacciouarios dà repartição , cabà · ·execút<l.r e
dirLir todos o..; serviços <t cargo da S3cretaria e os que · 1be forem
distribuídos pelo director i eral.
·
Paragrapbo _uni co . O fuoçcionario que ser vir coino secretario,
perceberá, além dos vencimentos, uma gratificação mensal de

200$000.

.

.

. .

.

.

''

:

.-4\rt . 13. Ao bibliothecario compete :
§ 1°, classificar, · catalogar e · cousérvar em p,e rfeita o1•detn
todo.~ os . livro~ axistentes na bibliotb(:l·:a ;
§ 2°, promover, perante o director geral, a resta11ração dos
volumes da.mnific::tdos e a encaderntçã.o d~~os obras em brochura;
§ 3°, propor a acquisição de obras novq.s uu antigas q11ê não
figurem na .bibliotheca e sejam julgadas necassarias ao se1~viço das
secções;
. . .
.
. . .
.
.
· · § 4°, ~atjsfazer. mediante reci~o. os pedidos que lh~ forem
dirig~dos pelos che[es de secção, r e!ativam13nte á,s obras ·e publicaçõell existentes ;
·
·
·
§ 5°, pr{Jstar ao director geral ou ~s s(lcções as informações
bibliographicas que lhe forem recl amadas, éom roferencia <l.s q'Rras
existente.-;, por a~~;npnptos ou por au,tores ;
§ (3°, fazer toda à corresporidenc,i a estrangeira, bem com9 o
serviço relativo a distribuição da~ publicações e <!-8 perm~,ttas i:b.ternacionaes .
·
·
Art . 14. O archivista ficará encarregado :
§ l 0 , d;• conservação, cl~~sificação e boa ordem de tqdo;; çs
.livr~s e p~peis cpnfiad.os ao itrchivo;
§ 2°, da. organização do catalogo systematico dos d09tJ:m.~,Jl~OS
archivados;
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§ 3•, das certidões que tiverem de sei' extrahidàs de livroa
findos ou , de outros documentos recolhidos ao archivo;
§ 4°, ·da satisf<'ção dos pedidos assign ados pelo director geral
ou pelos chefes de secçtw, com t•eferencia aos livros, plpeis ou
documentJs entregues á sua respons.~bilidade.
Art .. 15. ü cartograptJ.oterá pot· ·dever organizar os modelos
geraes dos quadros de~tinados a. impressào e executar todos · os trabalhos graphicos de que o encarregar· o director · geral.
Ai't. 16. Ao almoxarife caberá:
. . § l•, ter sob sua. guàrda e vigil~ncia 1odo o _material . depositado no almoxarifado e zelar pela sua: perfeita conservação e boa
ordem;
§ 2•, escripturar os livros de entradà e de sahida de material
e tel-os sempre em dia, de modo a poder, em qualquer momento,
informar com s~gurança acerca da qú.'antidaJe, qualidade e valor
do .saldo existente ;
. .§ ;) o, S Ltisfazer p.rompta~ente QS pedidos aUtoriziJ.dOS pelo
director geral qu ü lhe rorem apl'esentados e requisitar a . tempo ·as
providencias necessarias ·para que o serviço ·não venha · a. · soffrer
com a falta imprevista dos artigos de maior e mais frequente
consumo.
Ar't. 17. As funcçõ es do porteiro serão:
: § lo, abrir e fechar· a rep:~.rtição ;
.
· § 2•, cuidar da segurança e asseio do · edificio ;
§ 3•, dirigir o serviço dos contínuos e serventes ;
§ 4•, ·fechar e ·expedir a · correspondeiiéia official no' mesmo dia
em que lhe for entregue ;
§ 5•, receber e enca,minhar para a secretaria ..a correspoudencia, impre ~ .use v !lumes dir1gidos á repartição ;
§ •i•, receber do almoxart!'e, com i1U~uriz ,,çãJ do director geral
e media,nte o competente pedido, mdo quanto for ne.:essario p:ll'a
o serviço e expediente.
Art. 18. O •lirector geral e os chefes de secção sÚão nomeatlos por deci:eto ; 03 uffi c ia'~~ maiores , os· prime 1r Js, se ~undos e
terceiros escripturarios, os praticantes. o bibliothe"cil.ríb,o arcbi vista,
o carto;.?"Nptw, o aL:uoxarite e o porteiro, por portaria do Miilistro ;
os demais fimccioaarios pelo dire'ctor geral.
§ l. • O logar de dírector geral será provido por livre escolha
do .Governo.
.
§ 2. 0 Os de chefe de sJcção, oficial mai,or, primeiro, segundo e
terceiro escripturarios, praticante l , bi bliothecario; a.rctli vi ,ta ecartographo . depéO.derão dé concurso feito na reputiÇão c an nilncütdo
com 30 di as de antec ;dencia .
. § 3. • O de almoxarife, mediante fia riça proporcional ao valor
do material norma 1m mte em deposito.
Art. 19. A' inscripção par.1 os COUCllr.~os de chefe de secção,
official maior, l 0 , 2° e 3° escripturarios SÔ serão admittidos 03 empregados da repartição de categorià immediatamente inferior â do
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iogar vago, salvó si nenhum destes revelar em suas provas as
habilitações precisas, c:1so em que se fará novo concurso , ao qual
poderão ser admittidos os das classes inf~rl o r es, bem como pessoas
estt'anhas á r epartição. Nessa hypothese, o concurso versar á tambem
sobre todas as materias exigidas para os cargos inferiores .
Art . 20. Para os lagares de hibliothecario, archivistn. e
cartographo poderão inscrever-se quaesquer pessoas que provem ter'
mais de 21 annos e bom procedimento civil e moral. Para os
de praticante é exigida a idade mínima de 18 annos .
·
Art. 21. Os concursos constarão de provas escriptas e oraes e
versarão sobre as seguintes ma terias:
§ 1.• Para o de bib liotheca.t·io: bibliogra.phia, bibliuguiancia,
conhecimento da língua portugueza, fr <tncezit e noções geraes das
línguas inglcza, hespanhola, italiana e allemã.
§ 2.• Para o de arch1v1sta: p \leogr aptü a, elementos de chronologia da lin :·ua portugueza, franceza, noções geraes da 1ingua
ingleza, geograpiiÍa universal, chorographia e hbtorm do Brazil,
arithmetica até propor ções e rejacção official.
§ 3. • Para o tle cartugrapho : cons tru cção e emprego das diversas especies de escalas, organi zação, reducção ou ampliação de
díagrctmmas (ortl10gon<J.es, polares ou superficiaes) , cartogrammas
e estereogrammas, confecção de mappas e modelos.
§ 4.• Para o de praticante : conhecimento das línguas portugueza e franceza, arithmetica até juros compostos, chorographia
e historiado Brazil e desenho linear.
§ 5.• Para o de 3• escripturario: r edacção official, algebra
elementar, geometria_ plana, dese nho topograpltico c noções geraes
da língua ingleza.
§ 6.• Pat·a o de 2• escriptur:1rio: geometria no espaço, trigonometria reGtiliuea, cartographia e noções geraes da língua hespanhola.
§ 7;• Par::t o de t• escripturario: noções gerctes de lJhysica e
·
chimica e da língua italLLna.
§ 8.• Para o de official maior : cosmographia, meteorologia,
noções Je dirett ) ad .n m.stt'<LtiVO e da. lin ,; ua allemã .
§ 9.• !'.tra o de chefe d · secção: econJmict político,, dir .;ito
admintstrativo, estatistiCa e noções geraes de mineralogia, bob.nica c zoologia.
Art . 22. Para as vagas que }Josteriormente occorrerem , poderão
ser nomeados sem no vo concur ;o, por proposta do director geJ•al,
os candidatos que já o tiverem feito na rep<tr tição, para identico
logar, em um período anterior não excedente de dous anno;.
Art. 23. A impr~ssão e publicação dos trabtlhos elaborados
continuará a ser feita na otficin:1 typographica da r epartição,
especialmente creada pelo decreto n. 266 de 2! de dezembro
de 1894, a qual funcciona rá ~ob a direcção do diractor geral.
Art. 24. A officina typographica t erá o pessoal seg uinte: um
chefe de composição, um chefe de imprassão , nm impre>sor de
!a classe, tres serventes e os artistas que o serviço reclamar~
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Ar t. 25 . Toclo o p essoa l da officioa typographica sori de
·l ivre ilomc.;ção e dcm issi\.o do dir.:;ctor gol'al , bem como os a rtistas , que oerã.o udmittidos mecliunte proposta dos chefes da composif;ã.o e ün pressão,
Art . 26 . O tt·abalho ortli nario d<t offi cina, comcçur<í. á s 8 h oras
üa mo.uhã e terminará ás 4 <h hrdc, pJd:mdo ser prorogado, conforme a .conveniencia do $er viço .
Art . 27 . O trabalho feito fom do tempo ordi nario marco,do no
art . 26 scr<L pago á r a zào de um quarto da diaria, por hor;t, não
exc.odendo do qnatro lto1· a~ ; dahi em dc ctn ~ o , será pago <L razão de
um terço du clin.ria, ta.mb:)m por lwl'a.
A r t. 28 . A bilJliotlleca, o archi vo c o almoxarif<1do fl.;a r ão n<>
im.n'Le.cliata dClJcaclenci<1 d<t srJcretariu.
Art . 29 . O sct·v iço cxtl',Wl'clinal'iJ <lo reccnsc:.mouto, por sçu
carac.tm· t ompot'Mio, sct'<'L reg ulado po t' instrucções especiaes .
Art. 30. 0 .~ fnn ccionarios d::t DiroctOl'ia Geral de E::>tatisticJ.
pod ci·ào ser tl us ignvlos p::tt'O. LWJ' con· -;t· os E;>t<tdm ::t objecto de serviço, ü w ntlo jüs, nc s~ c C<tso, '" uma. llítiria, que ser(• arbiUada pelo
:\Iini:>tr·o .
Ar t . 31. 0 .; om ,.;rcg:Hlos ú;, Din:o ctoria Geral rlc Est:1.tisticz•
1)3rcebol'(LO os n:c10im cotos cow; t<~. ntt::> cl::t bucll<t a. nn exa, SOLJdo
;lJus tm•çJs eomo or •.lcnado e u m ter ( o c;omo gl'atiflc <tç'io. Os da
officina t ypo.:rraph ica. lHJl'cahOl'ão as gt'<ti ificn.ções constante., ela.
mesma. t :tbellu.
Art . : ; -~~ - E' YCtlLvlv ~vx; fn 1w.: i•JJUl'iO > ser v irem-.>e de d<tdos cs·
t.a.t ist.icos colhi! lo ; nct repar t ição, par ~t fim pn,rticula.r ou diverso
•los indic :tdos neste rogutm10nto.
Art. ;13. Fica c :d in ·~t o o :<crYiço nxt :'i10t\ lilmrio do r eg istro
d v il, q uc :::er <L cxcc u t(túo , e:n Yirturlc do presente r Jgr! lamento,
peh secção l'J >pecth·a tb Di l'cctoriL-;, Gcml.
·
Art . 34 . As prime ims n .J mcuc;:Jes por força deste regulamento
feit as intlopf)n<lonlc das exigeneiétS .U O'l §§ 2' .c 3° elo art . 18 .
Os J'uncciona.rios que cont<:u'em m a: s diJ lO .aono> ele serviço eíl'eetiv,o , com direito á Jp'Jsnnt ;;tcloria e nií.o fo r em aproveitados pcb
pl'cBcnte rcl~Jl'ina, , por liaYorem s ido c:dinctos os Ioga.rc l que a .utcl'iorn)onto occupa\·.arl,1, ücadí.o q,!l•lidos c .:t disposição do li.I inist'erio
d;t Inclu~tl· i;J, ,
·
~c ri\.o

Ar t . 3'í. Pat•a fie l exec ução do di,;posto neste regul a meqto
:oOl'ão 9xpeJid a~ n,s i n~tntcçõ rJs complementares q 110 se fizerem ne•:cssanas .
A.l'.t . 36 ' nc;~·og;o.m"S3 as .cl.ispo.;içucs em con~J'al'.i.O.
Hio de .Ja. nciro, 5 de sc~emhro de 1007 . - Mi gw Z. C(tl mon dH

I'i11 e .tllmeiilc'- .
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TABELLA DE VENCIMENTOS

Di1·ectoria ge1·al
Vencimento
mensal

Logares

Director geral. ........•............. ·............. .
Chefe de secção ..............•.....................
OJiicial maior ..................................... .
I o escripturario ...................................•
20
30

))

............•......................

»

..............................•....

1 :250$00;)
900$010
600$000
500$003
400$000
300:i;OOO
200~000

Praticante ........................................ .
Bibliothecario ..................................... .
Archi vista ........................................ .
Cartographo ...................................... .
Almoxarife ......................................... .
Porteiro .................................•.........
Ajudante de porteiro .......................... , .... .
Continuo, ......................................... .

600~000

600:s;OOO
600$000
600$000
250$000
200$000
150$000

Officina typographica
Gratificação
mensal

Logares

400$0JO
400$000
300$000

Chefe lle composição ............................... .
Chefe de imprcssrio ................................ .
Impressor G.e 1" classe ............................. .
DECRETO N. 6629-

DE 5 DE SETEMBRO DE

1907

Abre> ao Ministerio da Justiça e Neg·ocios Interiores o credito cspJcial
ele 6:000$ para occorrar ao pagamento d~ ajudas de custo a que
tem direito o Dr. Antonio Pinheiro Guedes.

O Presidente da Republica dos Estado,;; Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, §5°, do
regulamento approvado pelo decreto n. 2409, ele 23 de clezem bro
de 1896, resolve, á vista do disposto no a1~t. 15 ela lei n. 1617, ele 30
de dezembro de 1903, abrir ao Ministerio da Justiça e NcgJcios In·
teriores o credito especial de 6:000$ para occorrer ao pagamento
das ajudas ele custo, reln.tiYas aos annos ele 1890, 1891 (sG:;sões ordinaria e extraordinaria), 1892 e 1893, a que tem direito o
Dr. Antonio Pinheiro Guedes, na qualidade de senador pelo Estado
de Matto Grosso.
Rio de Janeiro, 5 de setembro de 1907, 19° da Republic:~.
AFFONSO AUGUSTO MoREIRA PENNA•:

,1ugusto Tavares de Lym.
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DECRETO N. GG30- DE 5 DE SETEMBRO DE 1907
Concede ao Lyceu Goyano, no Estado de Goyaz, os privilegias e
garantias de que gosa o Gymnasio Nacional.

O Presidente da Republica dos Esta,dos Unidos do Br<1zil:
Attendenrlo ás in!'orma,ções prestada,s pelo delegado fisca,l do
Governo sobre os programmas de ensino e o modo por que sãn
executados no Lyceu Goyano, no Est::tdo de Goyaz, resolve, de
accôrdo com o art. 367, paragrapho unico, do Codigo dos Institutos
Officiaes de Ensino Superior c Secundario, approvado pelo decreto
n. 3890, de I de janeiro de 1001, conceder ao dito estabelecimento
de instrucção, na conformidade do a,rt. 3Gl elo cita,do Codigo, 03
privilegias c garctntias de quo gosa, o Gymnasio Nacional.
Rio de Janeiro, 5 de setembro de 1907, 19° da Republica.
AFFO:\"So AuGUS'l'O :0-IOREIRA PENNA.

Augusto T(lva1·es de Lyra.
DECRETO N. 6331-

DE

5

DE 1lETK.\IBRO DE

1907

Cr'êa mais uma l•rigada tle infanlat•ia de Gttarclas ~acionaes no municipio
elo Ci~;ranhnns, no Estado de Pernambuco.

O Presi1lento da, Rcpnhlic:1 d·J~ E,;ta,dos Unidos do Hrazil, para,
execução elo doe reto n. 431, de 14 do dezembro de 1896, decreta:
Artigo uni co. Fic,t cro:1ú:t na Guanla, Naciotnl do municipio
de Ga,mnhuns, uo Estado de Pernambuco, mais uma brigada ele
infantaria com a designaçã:J de 113~, a qual se con:<tituirá de treg
batalhões elo ~enciço actino, ns. 337, 338 c :l:W, c um do da reserva, sob n. ll:3, qnc se organizctrão com os guardas qualificados
nos districto.c,; <lo rel'rrido município ; l'CYogados as disposições
em conteario.
·
Rio tle .Janeiro, 5 Llc setembro de 1907, l\J 0 d:1 Rcpublica.
MontmU PENNA.
Augusto Tm;ru·es de Lyl"a.

AFFONSO AL'GUSTO

DECRETO N. I)G32-

DE

5

IJIC SETE~!BRO DE

1907

ALre ao r.Iinisterio da .Ttl,tiça c Xegocios Int~rion"' o credito extraordinario de G:OOO$ para occorror, no c•:ercicio elo 1907, ao pagament"
do alugud ela casa em que funcciona o rnstituto c!; Protecção e Assi~
tencia á Infancia do Rio ele Janeiro.

O Presidente da Republica dos Eotados Cnidos do Brazjl,
usando da ctntoriz~tçâo concedida, pelo decreto legislatívo n. l7l"!,
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-desta da.ta, r esdlve u.brir ao 1Hrnisterio Ha Justiç<1 c 'Ncg·ocios Interiores o ,credito oxtra.or.dina rio d<) .6 :000$ _p ara. o ce<n' J\~1', no .CXCL'déio tle HJCfl, ao p::tgo.men to do alugu ~~l êlêt c:~sa om qnc fnncciona.
o Jpstituto ü e Protecçã:o e Ass istencin :1 fn:t~tncb do Rio de .laJl ciro,
'llos ter1nos . do d.ecr oto .n . .1.15.4, .de 7 do janeiro de lD0-1.
J~io ele .! Quei ra. .5 de sotem1Jro de .1007, 19° tln .Republica .
~\PF OXttO 'A UGt'STO ·M oREIRA .P EX:\A.

,l!t,qtt-sto .1'mxrrcs

DECRE.Tü :'\" . .G()33 - ])):] 5 .DE

-de 'J.Jjrn .

,';;F,TI:;M BRO

.!• E

1907

"\ l1 r e :1o )Iini ~tt)rio da Just i·ça ·o \'o g:ocios In•te r i'o r ~s ·o crcilito d 0 d:·3 il$280
para ·JHtg•auw11Lo• tlos c~ rd>o nades Cfl~e ·deixou do 1't}('ol.wr·o Jh1·a'i.lo amallll<>nse do· o ~tin.do 'l'r ilmn a.l · Civi l .- o Criminal ,\ngnst o ~l o r en o elo
Ala gão .

O Pre.;d deuto lia. H.ep :tl!l ica. dos i : ~i< tdu.~ Unido.-; do Brazil,
<lsaudo tla a ntor izaçã.o con ceclid;t llelo dec:reto l egl~ btiyo u . 1712,
de:;t.:t da.t a, res,Jh :e ·;1-bt~ i· a.a Mtu i ~tct~i !J ,[a J.ustiç.a '.e Negocios
Jnterior cs o et•cdi to rle 1:3718289 p ara. papmonto d.Js ordenados
r[ue ·deixou ele receber o ·finado nü rido de D. Ri h ac Cu ;,sia Nunes
.[c Alagã.o , amanuense ~lo c xtincto Tt•ibunu l Civi l 'G C1• inlina l. Aug usto More no tb Alagi o, de 27 de jtv1ciro de W05 a L~ de clezombro
d o .mes111o ;a un o.·
l Uo d e Jancil\ ), 6 de se temhl'ü do l C0 7, ID'' th nqml:lica .
. \.FF0 :'\5'0 .\.uc u >TO ~Ion 1-;mA PE:-1:'-B .

A1!.'Jl'S/ o 'Ta·ve!re > 1Ic

D:·:GRJ::TO :\" . ( ()3-l
·C o nc ~ Je

-

DE

5

Ly;·,,.

DE SJ·:TE)IBRO DE
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a ut o r icação <i «Sodét.e Auon ym e,Anciens El abli sse me.nts

Dnc l..t ~n

p ou r l' n li me ntatioa » par a t'nn c ci o n ar na

R cp u h li c~ .

O P1·cside utc t.la Repu bliea. elos E$tatlo;; Cn ido:; do Dt'azil, attende ndo a.o r1n1 re.] n oren a Soi' i JtJ Anonyme : l 11 cie 11s h lctiJ!iszJmen l-s
D ucAen pow · l'o.limelilo.t·ion, th:v id:uuout c rep!·c.:;cnta.th, decreta:
.-\r tlgo u nico. E' conceüid<1. a nt01·i :r.ação (~ Socidd rl nonyme
.. b1ciens Etrib/i>3ements pa-ra ftmc ciomw na Rep ub !icn, cam os o.,;tltwt-::>s _que ~praseuto u, melia •tte as clQu;;ula-s que a este acompa::lrirm, ;:,ssig nachs p elo i\fiu i>tl•u ele Estado da Industr.ía, Viaçã:o e
e,tbra.~ Pnb.ica\', e ficando a mc>ma socieclade obr.ig.;tcla. .ao ·mun.p rillàc:nto do.s..formalidadc.;; exigU~~ p ela. .l egisbeão cem >:igo.r.
Rio d! .rancil·o, :í ele setembrv de 1007, 1 S.O cJ;a ·Repuhlioa.
AFFONSO A'G3U3TO JdO.RE I R:~ PE\N:\..

Jlfigrr,Jl ,CMmnn ilu Pin ·e ,-l/;neidt>,

AC'i:OS 00, PODF:n EXJlCUTIYO

Clausulas que acompanham o decreto n .. 66.34, desta data
I

A Socidté Anony1;w ;1ucic;~s Etablis&CJi~.]íd.; lJacht:.fl pour Calime,,tdion é obrigada a ter um representante no Brazil cow pleno;: c

illimitados poderes para tratêtr e rlefinitivamcmi.o resolver a:c:
qnestõe.s que se suscital'em quer com o Governo, qur;r com rmr·ttculares, poúendo ser demanJ;:vlo e I'ecebcr cit:1çiio ínir,ial peh
mesma sociadade.
II

Todo.> os actos que lH'<üicar no Brazil Jklcr·iio sujeito.; unic:tmentc ::VJ re:'>pcctiva~ leis c regulamentos c it jurlsclicção de sem;
tY'ilmnae~ jwlici::~,rios ou allministrativos, ~um qur:, em tcmp)
algum, p::ssa a referida socicd<dc rec!annr qual<1uer exc::o:pçh0 fundu.da em sons c.statutos, cujas disposiçi5es não poderão sc:rvü· rio
b::tso para q ualc1ucr rcclanwção conccrncnt'J <Í. c•xc:;uç:'í.o da.> o1n·a'
ou serviços é!, que cllos ~o referem.
I[[

Fici1 dcpenJcntc de cLutm·izar;Iio do Governo qualyucr altoraç-:.•J
quo a socied<<de tenh:t de f<.LZOl' nos rcspectiyos ostcttutos.
Ser-lhc-ho, c•cssad'" '" autoriz::tção pr.tra fmH~,;ion::u· na RcpulJlíca,
B: infrin:sir esta clausula.
IV

FicJ, cntendiuo que a autorizo.ção é dcv.la sem pl'Cjuizo do principio ele; achar-se a sodcJadc sujeita ás disposições do direitrc
Hacional que regem a,,; soc;iodades anonym 1,s.

v
A inü'cteção de qnal (U,Jl' dao da•tsulas para. él, rlltal não es:toj:J
comminada pena especial soni punida com a multa dil l :000$ a
5:0u0 . ~ e, nJ caso de roiucidJncút, pela, cassação da autorizaçí"íu
concedida pelo decreto em virtudo elo qual baixam as presente'
clausulas.
Rio de Janeiro, 5 de setBmlJru d<J 19 )7.- Jiígue! Cal moi~ cb PiJ1

e :\imeda.

Eu, E•1gimc Jule.s Jacquos Ho.lleuder de Jongc, traluctor o interprete commerdaljuramentado da praç~• de S. Paulo, certifico
([Ue llliJ foi aprcsontado nm docnmcnt·; Cocrípto e·m francez; e a pe<lido da p1l'te o traduzi litteroJmento p:<r::t o idioma UCJ,Cional :. it
respectiva traducçií:o diz o seguinte, a c;D,bel' :
Sello da. RcpubUca Francezct em tinta preta com a offigi,3 da
jusi.i~a c os seguintes dizeres: R'.3pnblique F1·ançaisc, dou; decimos
de acct•cseimo cincoeu:b centimos.
Scl!o em branco •la RepulJlica Franceza com os seguintes. dizorc~: Registro Scllo c Domínios.
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Anciens Etablissemcnts Dw;lten pour l' Alimentation, sociedade
anonyma com capital de trezentos e cincoenta mil francos, llivi tlido
em tres mil e quinhentas acções de 100 fi·ancos cada nma.
Acta da primeira as~embléa geral constitutiva em S de fevereiro do 1907.
No anno lle 1907, em S de fevm·eiro, ás li horas da manl!Ií,
os accionistas da sociedade anon:v ma denominada Anciens Etablissements Duche,t pou·1· l'alimeatMiÔn , for mada com capitétl do trezentos e cincoeuta mil francos, dividido em trcs mil e quinhenms
acções de 100 fra.ncos cada uma omittidas contra cspe!::ies .
Reuniram-se em pl'imeira. asse :nbléa geral constitutiva., na séde
social, rua St . Lazare n. 28 , em obe licnci <~ á convocaçii.o endereç.ada por ca.rta r egistrada em 5 de í'~ vereit·o, a cada um tlo> accio ·
nistas das 3 .500 acções ds numera,rio, pol' intermedio dos fun dadores.
Foi r edigida uma folha de presença. assigna.da. por t,)(los o~ subscriptores p resentes <i. reunião.
A assembléa. procede á composição de sua mesa.
E' nomeado presidente o Sr. Auroux Germa.in .
Os Srs. Guél'in e Cevel'gn'3 sio chama'los para a"[HH'<Vloro =; de
escrutínio.
O Sr. Girod Claude é designado para. secretario.
Assim e>tando composta a mesa., o Sr. pPesidente ve:·iflca, pela
folha de presença, que dos accionistas subscl'iptores acham-se nove
presentes ou ropr esenbdos e po.3suem a totalidade das acçãcs subscriptas sem numeraria ..
Verifica, outrosim, a presença de um fundado!'.
Em v ista de representar a sociedade mai-; de metade 11"0 ca.pihl em num3rario é declarada. regula.t·mento constit ~li. Ll cl. .
O 81'. prcsiilente colloca á dispos;ç,ão dos membros Lia. assembléa:
1. 0 Um<1 cópia leg.dizada elos esta.tutos da Socicda.de Anonymtt
denominan<l. Ancie11S Etablisseme•·1ts Duclzen ]Jow· [.' Alimeiltalion depo ..
sitados de accôrdo com o documen to r ecebido por mestre Pbilippot,
tabelliã.o em Pariz, em 7 de fevereiro de 1907, document0 d 3 deposito contendo declaração, pelos St•s. Auroux c Duchcn,funda.dorcs da
s<Jciedadc em furma.ção, de que as 3 . 5'JO acçõ ~ s emittidas contra.
cspeciessobre <1S3 .500 acç3es de que aq ui se t rata foram inteiramente subscriptas e que cada subscriptor pagou um a prestação
igual á qua.rh parte d<1 importancia dai acções por ellc subscriptas ousJja no tob.l de 87 . 500 francos que foram depositados com
o Sr. Claude Gi!'od, conta1lor liq nid'111tc, a cujo documento ficou
a.nnexa, de accôrdo com a lei, a lista dos subscriptore3 das refel'idas
acções com a demonstração dos pagam entos feitos por cada um
delles.
2." O copiador de cartas contcnJo cópia da > cal'ta.s de convocação a cada um subscriptor juntamente com o recibo do co1·rcio provando o registro das r eferidas carta,~ .
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O Sr. presidente declara que a asscmbléa acha-se reunida de
accôrdo com a lei e para, o fim de:
to, yerificéU' e reconhecer a sinceridade d<t citada ücclaração
lüf.'<tliza,da;
~ 2° nomear um ou mai;; commissarios encarregados de estudarem a~ vantagens estipuladas nos estatutos e elaborarem um r@latorio a esse respeito c á segunda, assembléa geral constitutiva.
Em seguida, o Sr. presidente procede ú. leitura da declaração
de subscripção e de pagamento e da, lista a ella annexa,.
Submctte esta Lleclaração à asscmbléa, com as peças que a
acompanham.
Depois da troca de di versas explicações, o Sr. presidente põe
successiv::~,mentc a, votos as resoluções seguintes em oruem do dia:
Pri,;zeira n:soluçao

A a,ssemhléa geral roconheee, depois ele verificação; a sinceridade e veracidade da decla,r,Lção de subscripção c de pagamento
feita pelos fundauores dct sociedade denominada Anciens Etablissernents Duchen pmtl' l'alimentation, conforme documento recebido
ror mestre Philippot, tabellião em Pariz, em 7 de fevereiro de 1907.
Esta resolução é approvadct po1· unanimidade.
8 'fjtmda

1'8SOlHÇé70

A a,ssmnbléa, ger::~,l nomeia o Sr. Uirod Claulle, residente em
Parjz, G rua, S:mva,l, c::nnmissario encarreg;:Jilo de escrever um
relatorio de a,ccurdo com a lei relativa,mente ás vantngens esfleci::~,es que podem result<Lr dos cst11tutos.
Esta re.:;olução é approvada. por unanimidade.
Nacl<t mais havendo na ordem do dia, o Sr. presidente encerra
<t .,essão <is 12 hor:.>s c 25 minutos do di<L.
De todo o acima redigiu-se CJ, pres2nte aet<:t, que é assignada
pelo presidente, pelos apuradores de e>cruünio, pelo secretario,
pelo commissario e pela acceitação ele suv.s i'uncções.
Extracto certificu,do conforme. Paril, 14 ele müo do 1007. O administrador, Aurow.G.
OLsenações elo tracluctor :
IIavia uma impres~ão de carinüo em tinta azul com os seguintes dizeres : ilnciens Elablisseli!unts Duchen iJOUI' l'alimentation,
14 de maio l 907, Sociedade anmwnn, sêlle social, 28 rn<L St. La,za,ré,
Pariz.
·
. I.la via mais. a seguinte Jedaração: Ybto por nós ma ire de nono
lh~trwto de Par1z par<L a legalização da <J.Ssignatura do Sr. "'l.uroux
acuna collocada. Pariz, 16 de m;.üo 1007 .-Rou;<.',
I-Invia, mais um sinete em tinta t•oxa com os seguintes dizet·es :
Republique Française-:\Iait·o do Nono Districto de Pa.riz.
I-I;:. via m::~,is a seguinte declaração: Vi.:;to-para a, Iegalizaç·ão
da, ass1gnatura do Sr. Roux, u,djunto do :\Iaire elo Nono districto de
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Pariz, collocada aqui ao la,do. O prefeito do Seine. Pelo Prefeito,
o conselheiro da, Prefeitura, delega,do C!ausonne.
Ha, via, ma,is um sinete em tinta roxa, com os seguintes dizeres:
Prefeitura, elo Seine-Lega,lizltções-Secrettuii~do Geral.
.
. . Havia mais a seguinte declaração: O Ministro dos Nogocios
Estmngeiros. cel;tifica. Yor,l:Ldoit•::t <t as~ignatma do 1:-:r. Clauwnno.
Pariz, 22 de maio tl(· !C)07 .-Pelo ministro c pelo c~·efc cl(!
secção, delcga,clo Schncidc;·.
Ha.vin. 1ll.ais nm co.!'itnlu um tillt L cw~arn;u];1. uom o.; seguintes dizeres: l\Iini~torio dos Xe~~·ocio> E:.:tr;l.ngoil·os-R Jl'11blica
Francezà.
Havia mais um CLtrim1JJ mn tinL<1 cacnrnmla eOJi1 os seguintt•.s
c\izeres: Ministerio do::; N Jgoclu.·J F:;tl•angeü•Js, Ur::ttis.
Havia mais a sq;·aintc tluulm•aç·to: Reconheço vonhdell'a a
assignatura supt·a do St·.Scltnoiller, d,J :\Iinistorio clu3 Estr<vlgoiros,
Consulado dos Estado.'' Uni !los elo llr:tzil om Pi.1.l'iz, I l <lo m do de>
1907.-0 consul ger<1l, Jo,7o Be!mi;·o Ldoni.
H::t'ha mais uma ostmnrilln consular d.J Y<1lor tlo cinc;o mil
réis, devidamente inutilizada.
Havia m<1is a seguinte do.·l<Ll'aÇ'ftJ: Recebi ft•ancos 1-1. ?0.Léoni.

Havia mais a sogninto cled::tração: Esi;e documento deve ser·
apresent<1do ou ao lVIinisterío tl:ts l~elaç·lies E~toriore.l, ou na Alfandega do E:otado on.J" do1·e produzir ofTeiln, ll<Wi1 <t no2ossarüt
legalização.
Havia mais a seguinte tlocl<l,l'Cl(}io: Eoconheç·o vordrc:Jeim a
firma retro do eidad;'i·) .füão nGlmiro Looni, consnl ch Ilopublica
dos Estados Unidos dn Hrazil em P:.triz. Alntntlegi1 de Srmtos, 17
1!e junho de 1907. -0 iDSllector, JoaqHim Fcn:ctnrle:'.
O tr:tductor publico, E. Jiu!!endcr.
Nado, mais continlm on rlcclantvrt o dito docnme,1to cscripto
eih fr,tncoz e que bem o ílolme11to o tl':1duzl llo pro1n•io original tw
qmtlme reporto, e <FW dq10i~, co:11 este conf'ePido o ach::tclo e:w.cto,
tornei a entregar <1 qn:·m m'o havia apremnhclo. Em fJ do que
passei o presente, quo assignel c ::lnlleci !W3b ei!lrrrlo do S. P:tnlo,
aos 2 de julho do anno de lVU7.
Eugeno Jules .Tacqnos Hollomlor llo Jung.>, lrctdnctor publico,
interprete commorcial .i nramonto.tlo.
O referido 6 n·rdn.cle, o quo jmo solJ <t fé do meu ofllcio.E. Hollende1' .
S. Paulo, 2dcjnilllclcl0.•7.-F.lfof/J,i/le;·.

Eu, Engh1e Julr;s Ja~qnos Jlollenílur dn Jougc•, tradncto1• c
interprete commorGird jnmmontado rh praç·a do S. P:wlo, corttfico
que mo foi aprm:enbd.o um clocumeato oseripto em francez c a
p2dido da parto o tr<1lluzi litteralmente prtPi1 o üli<ilim mtci.onal;
a respectiva tr<Mlucr;iio diz o srguintc, a :mber :
Boletim anncxo i1J jc rn::tl official ch RepulJ!ictt Francoza. Pl'imeiro anno. N. 4. Sogund8.-feim, .25 de mar r o de 1907. I-Ia Yia á p:lgina 163, primeira colnmna, a, seguinte puhlicàr:ão:
Anciens E'tr,~l is3Cinents D1!che;1 pow· l'a/imcnlation, existontcH
desde 1807. Sl'ck socb!: 28, rua st, L·.tzare, PJ,riz.

ACTOS· DO p'()DE!f ÉXEGú'PtvO

Saciedrude anon,yma, regid:a pela lei framceza, tendo como objc·

eto a impol'tação e exportação de productas alimentícios, a acqui-

sição da s HBillâs Duchen em S ,•Paulo e especütlmente a fal~rlcaçãu
de biscontos i10' BraziL Dura;<;ão 50 a,nnos, Capitar 350, CíOO fr ancos, dividido eni :uíoo acl}ões n oüümàtiva.s subsct'iiJtits e inteira··
mente :regülarizádas qmi.nto '" pa;gamentos. Constituiç,ão defl nitiVêl
em 18 de fevereiro l 807. Ainda não foi publicado bahi.I1ÇIL
Capital-obrigações: 5.000 obrigações 100 fl'aticos seis por coJtte>
liquido de todos os «conpotw> om P1'anç:1 c no B1'azi1; jlll'0s P'"gaveis em metades em 2 de maio e 2 d:c liovetnhró, ua séde social.Gararit ia movel c ifntnove'l sobre todos· 0s bens tla sdciedétld\:i .-Garantia especial do funda<lor Sr. Pienc riuclien sobro todos· os seu'
bens m oveis e imnioveis ém França e no Brazil. - Amnrtizaçãc.•
em doze a nnos a contar de 1910.-Sortei.os om jnnho na s.:'d'e soei::tf.
reo:inhol f;io em maio do armo segu inte.
Administrn:dores: Picrre lJuchen em S. Paulo, Auroux (C:ormain), ad m inistr ador delegado·, 28 rua St, Laza-i•e, en:i Pariz.
Plantado (Gem'ges) ::tntigo alun1no da Escola Pól~·te·cbnica, ucldiclo á Sécretaria de Agricultura do Estallo de S. Pánl o .
Os estatutos proveem a nomeação de nrtia junta dii•ce:tórâ. O
conselho de administração tem direito sobr e lO pat' cento dos lucr o>
liquidos depois d'a dcdncção ckt reserva legal e dos .ftlros, conforme
o:: estatutos; a junta diroctora ter[t direito a cin co por cento.
Assembléct ordinal'Íf1 em junho, a.sserhblé<ts extrQ,Ol'dino.ri:Js em
tres dias. Convocações por cartas registrttdtts.
Não existam a cçfü es ele pa,ga1nento ele bens nem quinhões dr~
fundador. Assim foi declarado.-:! Hl'O'ux .
Observações elo tmcluctor:
A citQ,cl::t folll8, do boletim csto;ra <J.ssi g.nacia pelo Sr. Ber~cc
•ille .
Havia m Q,is a segui:ltc eleclara ç:â o :
Visto para a legalização material d ;L assignatura do Se. Berseville .-O mair0 elo setim o districto, Pougy .
Havht umn, impressão de CQ,rimbo em tinta roxa com a efligh:
ela. RepubHca c os seguinks d-izeres: :'iiaire do sctil110 districto ,

Pariz,

Havia mais <t segui nte cleclar;:rção :
Visto para a legaliza,ção' ela assignatm'a do Sr . :Pou·gy, adjunto
dó tnairo do setinro dístricto colloc1da ab:dxo. Pariz, 21 do ma.io
de 1907. -O prcf-i ta elo Scit1e . - Pul o Pr ~ !dto , o conselheiro dá Prefei t ura delegado, C!auso11 ne .
Havia tambem uma impnrssã o ele CéU!intbo a tin ta; Poxn, com
os seguintes dizeres: Pl'O!'o Jtu t' ,•, do :-»nin o, LegQ,liZf',ções, Se-eretiliriado
GeJ'al.
Havia mai s a segu ihtb d·e claração: O Ministro dos Negocio '
Estrangeiros certifica venlad·eil·ru a <:tssigrw.Wra do Sr. de CbustinUit Pariz, 22 de maio do 1007 . -Pelo Minisü'o, ~lo chefe de
secção delegai! o, 8clmeide1'.
Havia mais lil'll sinctc a tinta enc<trn<~cl w com os seguintes
tl'izei'cs: Ministerio das N-egucits Estl'ang'eiros . Republica Franc·ez~,
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Havia mais uma impressão de sinete a tinta encarnada. com os
seguinte3 dizeres: Ministerio do.> Negocias Estmngciros. Gratis.
·
Havia mais impresso em tint:~ preta o numm'o I. 850.
.
Havia mais a seguinte declaração: H.cco;thcço vm'dadeJra a
assign ,,tul'a do Sr. Schneidor, do lllinisteeio dos Estrangeiros . Con.sulado dos Estados Unidos do Braúl, em Pa.riz, 22 de maio de 1907.
- O consnl geral, Jo cio B elmi1·o L eo11i.
.
.
Havia. ta.mbem umn. estampilha consular do V<tlor de 5) devidamente inutilizada.
Havia niais o seguinte: Recebi Frs. !. 420.- L eoni.
Havia mais a seguinte dcclarn.ção: Este documento deve ser
apresentado ou no Ministerio das Relaçõe> Extcrior2s ou na Alt'an·
dega do Estado onde eleve produzir elfeito para n. nccessaria lega·
.lização.
Havia mais a seguinte declaração: Reconheço verdadeira a.
assignatura do cidadão João Bclmiro Leoui, consul d<1 Republica
dos Estados Unidos do Br<tz il, em Pariz. Alfandega de l:>antos, em
17 de junho de 1907.- O inspectoJ', Joaq uim Fernandes.
Havia mais duas est::1.mpilbas federacs do valor ue 8.600, devidamente inutiliz[l.das.
.
O traductor publico, E. Iio/.len der.
Nada. mais continha ou úecl<l.r<W<t o dito uocumento escr1pto
em fra.ucez e que bem e fie lmente o tra.dnzi do proprio original ao
qual me reporto, e que depois com este co11.ferido c achado cxacto
torne\ a entregar a quem me havi::1. apresentado. Em fé de que,
passei o presente que assignci e scllci nesta. cidade de S. Paulo
aos 2 de julb,o do anno de 1907.
.
Eugéne Jules Jacques IlolleHder tle longe , tt·aductor publico, in·
·terprete commerclal juramentado .
O referido é vcrd.ade, o que juro sob a fé do meu officio.E. Hollender .

Eu, Eugene Jules Ja.cqucs Hollender elo Jonge, tl'<l.ductor e i.Ílterprete commer cial juramentado da praç<t de S. Paulo, certifico
que me foi apresentado um documento escripto em francez e a. pedido da parte traduzi litt eralmente para o idioma nacional: a r es-pectiva traducção diz o seguinte: a saber:
Sello da Rcpublic<l. Franceza em tinta preta com a cfllgie dSL
_jmtiça e os seguintes dizeres: Repnblic1ue Fr<~.nçaiS ·J , dons decimos
de accrescimo llm ii'anco.
Sello em branco da Republic.t Frauceza com os seguintes dizeres: Registro Sello c Domínios .
Anciens Etablissements

D~1ch en

potw t'alimentation.

Sociedade anonyma com capital de 350.000 franco ~ , dividido em
.3.500 acções de 100 francos cada uma.
,\cta da segunda assembl éa geral constitutiva em 18 de fevereiro de 1907.
No anno de 1907, em 18 de feverairo, <is onze hor.1.s da manhã.
. Os accioniBtcJ.s da sociedatte anonyma denominada .ti nciens
Etablissements Duchen tJom· l'alime11tation formada com capital
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r.!e 350.000 francos, dividido em 3.500 acções ele 100 feancJS cctda
nma, e'1üdidas contra especies.
Reunimm-se em segunda assembléct geml constitutivit 1n sédc
social em Pariz, rua St. La.zare n. 28, em obediencia à convoca.ção que lhes foi fllita parLt assistirem á presente r.mnião, conforme cartas registr<tdas endereçadas em lO do corrente mez a
cada. um dos subscriptores a seus domicílios, por intermedio dos
funcladol'es.
Redigiu-se uma folha ele presença assig_nad.a pelos accionistas
presentes.
A assembléa prJcede á formação de sua mesa.
E' nomeaLlo presidente o Sr. Auroux, os Llous maiores subscriptorrs presentes Srs. Guérin e Levergnes são chamados como
a.puradores de escrutínio.
O Sr. Claude Girod é indicado para secretctl·io.
O Sr. presidente vorificct, pela folha de presença certificada.
vcrdadeir,t pJlos mcmbrvs da mcs:t, que, do3 nove accimistas subscriptores, nove acham-se presentes ou reprc)Scntarlo;; c rcunem <t
totalidade tias acções subscriptas em nu.nerctrio.
Verifica além disso a presença do funda· lo r Sr. l1.nroux.
A assemblêa rcpr.:scnt:tndo mais da metaic do c:.tpital em
numeraria e todo o capital social é clcclaradn, regularmente
constituid<t.
Em seguida o Sr. presidente niprc.srmtct os seguintes docuinet1tos
aos membros da assembléa:
lo, o co;liaJor de carbs, contemlo cúpia Llaô cartas de convocação enJereçadas " cada sublcriptor, com o recibo do correio,
provando o registro das referidas carbs ;
2°, o relatorio do Sr. commis,ario no,me,~Llo pela primeira
assembléa geral contitutiv;t de 8 de fevereiro pltra o estuLlo d<t.s
vantagens especiae> cstipulaLlas nos estatutos, o r~ferldo relatorio
escripto em data de ll do corrente mcz.
O Sr. prosidente declara r1nc o relatorio ciue acaba de ser
enunciado foi impresso c ofl'erecido a disposição dos accionistas
subscriptorcs na sédc s Jcial, de a~;cônlo com que declaram o n.viso
c as cartas de convoçação.
Em seguida o Sr. commissario, a convite do Sr. presidente,
pr·occde á leituril. do rehttorio por olle feito sobre o estudo das
vantagens especiaes estipuladas nos estatutos e que conclue pela
approvação pura e simples dessa' vantagcas.
Diversts observações são então trocadas entre clivcrsoJ membJ•os da assembléa.
. Ninguem mais peclindo a palavra o Si'. presidente põe successtvamentc a votos as seguinte~ resoluções em ordem do dia:
P;·ímeira ;·eõoluçao

A assembléa geral, depois de ouvir a leitura do rela.torio elo
S1·. Girod, commisBn.rio, adopta. as conclusões deste rcla.torio e em
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couser1uencia <1.pprova as vantagens especiaes assim conw re.3ultam
dos estatuto3.
·
Esta;: r'*'-ol nção é approvada por wmnimiua de.
A assemhlén p .·olonga ele tres para seis annos a d ur açã.o
elas· f(tncçõc'l do J trc3 administradores nome:tdos pelos estatutos.
Est:t resolução é <ipprovada por unn.rrimiclade de votos, com
excé-pção elos a.ccionista> lJcn.eiichr ios que não tom aram p:wtc na
votação.
.
Estas fun cçõ ~ s de <l.dministrétdorcs são acceit<l.s pelo Sr. Auronx,
tanto em scll nomu individual como nn. qualidade do represen bnte
especial dos S r.~ . Duc!len Pierre e Pla ntade Georges Bernard, em
virtude das procurações l eg~lizrvJas corn data de 7 de ja.neit\:>
de ]907, dep•;sita.da.s no c<1.r~or io de mestre Philippot, ta.hc llif~o em
P a.riz .
Terceira rcsoluçao
A asscmhl1h geral nomea commissaeio o·Se. Cl~ude Girod,
residente em Pa.ri z, 6 r 't~ Sa.nYal, parn. a.presentat' um r daiorio
<"t. assemblé<1. geral sobre as conkt s do prime iro ex ercício soc.i<1.l
e sobre a situa.ção da sociedade e de accôrdo com a. lei .
Esta resoluç;ão 6 appr ovada por unanimi dade, declaril.ndo o
Sr. Claude Giro d, pl'esentc <t a,~ ;:e m liléa, acceitar as fnncç:õe.> de
commissario.
Qum·l·Cl ~·es olt!ç!io

A assem1Jléa geml approv rt os cst .ttntos da. <;ocic.daue anonyma,
JjO l'i ' l'a !únentation . taes como fora.m
estabelecidos no docamento dop::>sita.do no car torio de m estre Philippot, tCl.lJclUão em Pa.riz, em 7 do fe vereiro tl l l \J07 c decla.ra. <t
refer ida. socicthue definitivamente co :1stituida, tendo s ido cumprid<ts todas as formali dades prcscri pto,s pela lei de 2-1 de julho
Anciens Etablisse;.;wnts Duchen

de 1907 .

Esta· r 0solução é approvada por una.nimid<1.de.
Quint(! resoluç<io

A. assemhléa G"Cral <lcciúe qu e o Si' . Aumux Geem<1.ü1 sor<"t
administmdor deleg:ulo e assignlcl'<t em nome ela SO()iella.lle tanto
em Fl'ança. como no Bra:~.il.
Será sua missã.o c:;pecia.l n. dirccçio techn i<.:a e commcrcíal
das usinas.
O Sr . Phontatle tcr <i l)Oc' mi !s'io espocia.l a .flsc;1.lizaç:ã.o adm.inistrativa. e commcr cial financciea. em S. Paulo .
Se.x,f a .;-esoltwio

A assembléa fixa em dons mil c quatro cento ~ fca.ncos por anno
a remuneração' a que tem direito o com missario, de accô:do com
o ar.t. 30 dos estatuto>.

Esta resolu<{iio é <1ppro:v&tia. p.Gl' umttümida,dc, com e..xe:epç~ do
:aceion:ista hencüciario que n11o tomou .parte .na votação.
De tudo acima rcdigiu-·;c n. pt'CS Jtrte acta. que é a~ s igllllM1 a.{P.ChJs
nm.mln!OS d;J. m es:t e pol@s allministi·.aJ.ore,> ·c polo c0mmÍ'Sí3ario,
como prova da acceif.ação de suas funcçõ.es.
Extmcto .certificado :c ;mfo:·mc.
Par:z, 14 de maio de 1907 . -0 v.dminLtradoj', .i urou.-q.
ObservaÇões do tr.tiluctor :
Havia umlL impressão de cadmlJo .a tinta azul.coa1 .o.;; , seg,uiu~s
·dizeres: Ainciens liltablissements D:t{cl<an:potw l'alimen tatio;,,,, 14 de •:mq.io
de 1907, socic<ladc anonyma, s~de social- .28 rua S.t. ,Lazare, P.a.ri.z .
Ha;vüt ao lado impresso .(1. tintajwet:J, •:o numero 1.848 .
!-I(I.vi-a,mais a so.guínte dcclm·açlo:.- Visto p0r nós, maine.do
nono districto de Pariz, par:1. :J, .legalização .ela , a;;s~g11atu.ra do
..8:1'.. Al:!roux, 'colloc..vla acimn.. Il0riz, :l6.àe maio do .UJQ7 . ..,...,Rattx.
I-I:wia mais um sin cte em ti n ta . ro:u'l. com os. SG:guin·t es dizeras:
-Republique Françuis:;, m~.iro do nonJ districto , P<triz .
H::1.via mais a seg uinte decla.ra<;ão: -Visto para legalizaçio da
:.1ssignatura do ·S r. ;Roux, ·attjunto do -m aii'e ·do 'llOllo districio, colloeadit ;:~dma. 'Pm·iz, em 2 1 'de nni0 de 1907.-0 ·Prefeito ·do Seinc,
pslo Prefeito, o consclheiro ~Cle Pref'eitnTa 'delegado, ClaBsonne .
.IIavia mrüs um sinetc em ti:nta rC>x3, com os ·seguintes·élizeres :
- Prefeitue:.t elo Sei no. L cg;:~Jiz aç,-õcs . Secrctll,TÜtdo gcrn].
Havia mais :.t :>eguinte tlec'laração :-0 i\Iinis'tro dol 'Negocias
gstranp:eiros certifica verdadeira ·;;1, :.tssign:.ttura do ·Sl'. ·.de Cln.u.sonae. 'p::n iz, :·22 ele maio de 1907 .-Pelo ministro, pelo ·chefe de
secção !lei !gado, Schneiclc·r.
'IIayia nnüs um sinete em tint a encarnada. com os seguintes
rli_zcr.::s :-·:\Iinistcrio dos Nego cios Estrangeircs , Rcpnhliea Frar.ceza .
1-Lwia. mais um sincte em tint<1. onc:.tl'nn.üa com os seguintes
,Jizel'CS:- Ylinistet·io elos rcgocios E~tr an;Ieieo s. Ora ti" .
Havia ma, i ~ a seguinte clGcl:.tl'açi'ío : -Reconheço vertlttdeiTa a
n.ssignatlll\1. suprJ. do Sr . Sclmeidrr do Minister-io dos Esi.ran;!!eiro~ .
ConsuilH.lo rios Estados l'n idos do Braí'.il em Pariz, :~2 do maio de
1907.-0 ·consul geral, Joao Belmi·;·o L eoni .
I.Iavia mmt óstcunptlha cousumr elo valor d;} ;;,) devida.mento
inutilizadtt.
Havia mai:> :.t sc,c;uinte tleclu'açio: -rroceui Fr.~ . 1 A80.-Lem1i.
Ila'Via m(l.is ·a !::Cgllinte dccla.raÇio: - Recon heçu Yerd;tdeira a
Jirm(l. :.teima •do ciü<1dã.a Joã:o Belmiro Lcon i, comml àa Republica
<los Estados Uuidos do Brazil em P:niz . Al1'ltndega de ·8;wtos,·om ·n
'te junho de 1907.-0 in;:;pectur, Joa·qtfiin Fevnandes .
Ha~i;Q. ,mais· d uo,s :estanwi llta~ i'ed:emos ,do ·valOiL' , clD . 61~0 réis
devid:.tmente inutilizat(as ,_.,0 tl\'Ldnctor puj1lico, E . .HaUQpdeY.
Natht mais ce~ntinha .olU ,daalanavo. o ..di-to clocmucnto ,escr!i;pto
·e que •bem e tlehnen.te O traduzi .do :pr0pr.i O rOJ?tginal
<\o qnal me r eporto, c que depois com este conferitto .e ,achl\dp
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oxa.cto tornei a entl'ega.r a quem m'o havia apresentado. Em ft1
do quo pttssei o presente que assignei o sollei nesta cidade do SKo
Paulo aos 2 do julho do 1907.
Et~gene J11les Jacqucs Hollcnder de Jonge, tradnctor, interprete
commercial jm'Rmentado.
o referido é verdade, o une juro sob a, J\) do meu officio.-R
Hollcnder.

Eu, Eugcne Julo3 Jacqucs Hollonder de Jongc, tratluctor o interpreto commerciaJ .iuramentad;odo da Praçtt do S. Paulo, eertifico que mo foi apresentado um documento oscrir>to em fntncez o <:.
podido da parto o traduzi litteralmentc parn. o icliom<t nacional : il·
respectiva trailucção diz o seguinte>, a saber:
Sello il<t Republica Francez<t em tinta, preta com a, effigie d~.
justiça e os seguintes dizere-;: Republique Franç<'tiso, dons doei mo:
de accrescimo cincocnta centimos.
Sello em branco da Repnblica Francen com cs seguintes dizeres: Registro, Sello e Domínios.
Lista de subscriptores.
1incie1ts Etablissements Duchen potw l'alimentat.-ion.

Socieila.cle anonym<1 com capital de 350.000 francos dividido
em 3.500 acções ele 100 francos cada uma.
Duchen Pior·re, negociante industrial em S. Paulo, l A50 acções,
Auroux Germa.in, representante,28 rua St. Lazare em Pariz, 1.400
acções, Plautade Geol'ges B., engenheiro em S. Paulo, 275 a.cções,
Guerin Lonis, industrial, 7 rua Rocheclwuart em Pariz, i:5 acções.
Gil'od Clauclo, a.rbitro, G rua Sauval em Pariz, 25 acções, LevergneCharles, negociante, 108 rua St. Honoré em Pariz, 25 arçõeB,
Mousch Emílio, capitalista, 33 rua eles 2 Ecus em Pariz, 25 acções,
Puig Jeanno, capitalista, 1W rua Didot em Pariz, 250 acções Duvillard Leopohlo, oscriptor, 179 rua d'Alêsia em Pariz, \~5 acções.
Total3.500.
Certificaclo conforme.
O administrador, Aurou,,_,.
Observações do tracluctor:
Havia uma. impressão de carimbo em tinta azul com os wguintes dizeres: An cier1s Etablisseme11ts Duchen pour l' alimentation.
14 de maio ile 1007. Sociedade anonyma, sédc soei o. I, 28 rua st. La·
zare, Pariz.
Havia mais a seguinte declaração: Visto por nôs l\Iaire do
Nono Districto rl.: Pariz para a legalização da assignatnra do Sr.
Auroux collocada, acima.
Pariz, 16 de maio de 1S07 .-Roux.
Havia um cRrimbo em tinta roxa com os seguintes dizeres:
Republíque Française, Maire do Nono Districto, Pariz.
Havia mais a seguinte dedaração: Visto para legalização d:-t.
assignatura do Sr. Roux, adjunto do Maire do Nono Districto, collooada em outro Iogar, Pariz, 21 de maio de l9ú7.
O prefeito do Seine, pelo prefeito o conselheiro de prefeitur:\
delegado, Crausonne.
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Havia ma.is uma impressão de c<trimbo em tinta r oxa com oo:
seguintes dizeres: Prefeitura. do Seine-Logalizações-Secretariado
Geral.
Havia, mais a seguinte declar ação : O Ministro dos Negocios
Estran"'eiros certifica verdadeira a assigna,tura do Sr. do Cla.usonne.
Pariz, '22 ([O H1aio de 1907. - · P elo m inistro, pelo chofo de secção,
delegado, Schn~ü!e?·.
..
.
.
Httx.ia um stnetc em twta enctLrna.da com os segumta ; dizeres :·
Ministerio dos Negocios Estrangeiros-Repnblica Fcancez:t.
Havia ta mbcm um sinete rm tínt<t encarnada com os seguintes
dizeres: Minister io dos Negocios Estrangeiros. Gratis.
Havia ao l<tdo, impresso em tint<t preta., o numero I .847.
Havia mai s a seguinte declaração: Reconheço verdaucira a as.
sirrnatura annexa do Sr. Schneider do Ministerio dos Estr angeiros .
c;nsulado dos Estados Unidos do JJrazil em Pariz, 22 de maio de
1907. -0 consul geral, Joao Belmi?·o Leoni.
Havia m r~is um a estampilha. consular do val Jr de 5$ devidamente inutilizada.
Havia mais o seguinte: llecelJi fi•.:; . 14.20.- Leoni . .
Havia mais a seguinte declaração: Este documento deve ser
apresentado ou no Ministerio das Relações Exteriores ou na Alf'andega, do Estaclo onde deve produzi e. cil'eito para a necessaria legalização .
.
Havia n1ais a seguinte decbração: Reconheço verdadeil'a a
firma acima do cidadão João Belmiro Leoni, cons ul da Republica
dos Estados Unidos do Brazil em Pariz . Alfandega de S;mtos, em 17
de junho de 1907.-0 inspector, .Joaquim Femandes .
Havia mais dua;; estampilhas fe deraes no valor de 000 r éis devidamente inutilizadas .
O tradu ctor publico, E. Hollende,·.
Nada mais cont inha, ou declarava o dito documento e>cripto em
francez c que bem e fielmen te o tr::tduzi do propt'io original ao qual
me reporto, c que llepois com este conferido c achado ex.acto tornei
a entregar a quem m'o havia apresenhdo. Em fé do que pas;ei o
presente que assignei e se!lei nesta cidade de S . P<tlilo , aos 2 de
julho do anno de 1907.
Eugene Jules Jacques Hollender de Jonge, traductor publico,
interprete commercial juramenta.do .
O re ferido é verdade, o que j uro sob a fé do meu officio- 1?. Hollender.

_

Eu, Eu gene Jules Jacques IIollender de Jongc, traductor e interprete _commercial juramentado da pra~.a de S. Paulo, certifico que
me fOI apresentado um documento escr1 pto em. francez e a .pedido
da parte o traduzi litteralmente para o idioma nacional · a r espectiva traducção diz o seguinte, a saber :
'
Folheto impresso com os seguintes dizeres na capa:
Anciens Et ablissem e?lts Dv.chen p01w l'aUrnetltation, sociedade
anonyma, com capital de 350.000 fi•ancos. dividido em tre.~ mil o
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{1Uinh!)utas .a c çõe.> .tle cem fra.;n c;;.:J.;; cada mui1,. Súde soc i •~l: !48.• ~·nc
st. L;tzare, ,P ariz . Estatutos -deposit ados no C<trtorio do meatrc
Phillippot, tabellião em P <triz.
;Pjj,rj.z, im.pres,;;or os G.neri 11 Dc<'i3n:w L ou1s & Comp • .....- 7 Rue Ro ü'4e~tbou.q.,rt , 1~.07.

An,oiens Ett;t.blisselíHn ts J)a ch cn pow· .l'alime·~t~:~tion, soci:ed;l,d.c
anonym a , com capital de 350 . 000 frs . dividido em 3 ..500 acções üc
100 .fr, ,ca,da ;~I~Jn.a.
EST.A:TUTOS

'rJTULO 'i
llE~~liH:>i;~~'Ã,O .....,.. FTi'\S ,..- -&ÚDE -

Dl: R.AÇÃO

Art. 1. ° Fica constituitl;,t JU1H soci.cç\al1() <1-ll.O.,OYlU<\L ,que exisOS prop.r ietn.r ios dos tit nlo,g auei1Ut.c Íillli,oa<los e ~Bl'[c
reg id tt pela.~ leis de 2 ,1 de j ulho rb 1867 c I ue r.gosto !lc ;1893 ,e
pelo~ presente3 est atutos .
Art . .2.o Ersta socichdc adopt.:J. a. denomin a çã o <lil -~nc i<? l.lS EtC!!Jliss.ement Duche?J. J.lOW' l'álim.en-tcc,t,i on .
Art . 3.<> El:la tem p :Jr ohj cdo:
A compra, venda. , fltbricaç;-w , importaçii.o o cxportar;ào ·lll~
França , n o Brazil ou em outro qun.lc1uor paiz de prorluctoB i nhc!'entes -à .a 1i me ntação, q na ecqu ee cmprczas, q uaesqu c1' acq uhiçõe.>
de e~ta/Jelc ci· m eatos r el;tti v o.-.>:\ in,Justria de .que aq-ui se tntta ou
que p os.,am facilitar a ·p l·opa g;tndn,.e o de,;envol-v- imento das mesmas .
A participação dirccta ou in tlireota lla socied<ttle em q uacsqu cr
operaç3cs commerciaes ou iml nstriaes qu e tenham rc·i().<::lo on qu e
possam v ir :t ter r el ação com um do., cita-loB 1lns .
P l'incip:\lmentc n. COJllJW<Hl exploNção .(las usi.n :1s de f<~hricar
f1iscoutos p e;rt.cnccutcs ao Sr . P inrre Duc-hc:J, -n eg oci<tllb industriai,
reside,1.1te eru S. ;:>an!o, 70, l'tHt L
lc S. Bc.:Jto .IBrn.úl) c situ::tdD,S, ID
l'l,Ia S. Li1z.a ro, e m S. P a,ulo.
A comprp. c exploraçã-o d<ts pa,tcntr.s Cl\ja, ,mar c;::, «E~cels.io l'>> ,
nertence ntos ao Sr . Pierrc Duchun , tir:1clas em S . P<tulo em 27 .de
,)utubro ele UJ :J3, pelo pr:<.w de 15 a,nno.> a conbt• · do.>i:~ .nltim:i

tir :i. ,e.ut t•c

•lata.

A compm e ex t• bt>:l,ÇàJ rlc CJWt'l'iClUD l' outea, s prctentm c mCLJ' ca.~
llc .fabrica que o S!'. P tGl'l'J Da chcn po,;s<t te r obt ido ou r.:: rlHCl'iclo
no Bra.zil on em qu<tesquer outros logél,t'CS .
A compra U.e to:l.o m atori<tl sm·vin:lo :'t explora. ç~o c os peoveuto.íl .d e ,qua.flFiflHCl' . CGlUY.C.llÇÕ e,~ (HlC ;p Oii.'H kU ,tet• siÜ,\l .]1aSS:1 ([0;S i1 SC ll
I'C:W,eito ,c;Qn;t -tercoiros.
~ ,compra -d.os gcnm·os,c l;UC1'0i'ilQl'i.as flUO .pos sam .c,><istir ,e1n
•lep.o;;itp no ·Tllon;t.ell:t;J .da ,assigna~ m·a dO>s escrjptul'i1S, de <tc.côrdo
com as prescr ipções e usos cn,l v.lgor uos l~t>ta1l os Unidos .üo .Bmúl.
Resumindo, o exqrGic.io ;lllc.!lO e col)lpl.eto ~e tr:a)J,SD,Cções com·m crciaes ou de com:nissão sc.m cxccpçã.o á lgum:t ou r eserva, t endo
os f.ws Bociaes -tal como a c i ma, foram mencionados u m cn.r-D,ctee indi•:a.iivo e não limi tMl9 .
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Art. 4. o A sociedade gozará e disporá dos bens e direi tos n.ci ma
enunciados, cJnf()l'mando-se com ::ts leis e costumes dos paizes em
que se exercerem a exploração e o commercio rla referida industria.
Para tornar effectiva a transmissão das patentes que resultarem das citadas compras, são concedidos plenos poderes ao portador de uma cópia legalizada ou de um extracto das pre;entes.
A sociedade, por consequencia, poderá ceder, conceder licenças
ou dispôr como bem lh e p ~trec'Jr ths r ,J fcrid <~S p:1.tentes, marca.s de
fabricas, etc.
Art. 5 . o A séde social é em Pariz 28, rue 8 1 • Lazare.
A séde social poderá ser transferida para qualquer logar da
mesma cidade, por simples deliberação do conselho de administração, ou para qualquer localid<~de em França, em virtude de deliberação da assembléa geral e tomada de accôrdo com o art. 39, aqui
a seguir .
Art. 6 . o A duração da sociedade é estipulada em 50 annos, a
contar do dia de sua constituição definitiva, salvos os casos de dissolução antecipada ou de prorogação, previstos pelos presentes
estatutos .
TITULO Il
BENS- FUNDO

SOCIAL- ACÇÕES

Art. 7. 0 O fundo social é fixado em 350 .000 francos e dividido
om 3.500 acções de 100 francos cada uma, que serão :mbscriptas e
pagaveis em numeraria.
.
Art. 8. 0 O capital social poderá seraugmentado em uma OLL
mais vezes pela creação d.e novas acçõ:)s, repre,;:;entando bens existentes ou contr;~ espccies, em virtude de decisão da assembléa
geral de accionistas, adaptada nos termos do art. 39, a seguir.
A ass::nnbléa gere~!, sob proposta do conselho de administração,
d.ctcrmina as condições das novas emissões .
A a-;sembiéJ. geral pôde bmbcm, em virtude de deliberação
tomada como fica dito no art . 39. decidir em que condições determinto a r cducção do capita.l social. por meio da compra de acções,
da troca por novos títulos do numero equivalente ou menor, repre3entatldo o mesmo capital ou menor, ou de qualquer outro
·
modo, c0m (lU sem saldo a pagar ou a receber.
Art . 9. o A importancia das 3.500 acções a subscrever em numeraria é p ~•gavel a saber:
Uma quarb parte no acto da subscripção.
O excedente, á medidn. das necessidade~ da socied.ade em · épocas e proporções que serão deter minadas pelo conselho de administração.
As cL.amadas de capital são lev<tdas a.o conhecimento dos
accionistn.s por um aviso inserido, pelo menos, um mez antes da
época marcada para e<.1.da prestação, em u m jor nal de publicações
legaes de Pariz.
Executivo -
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0 .3 ti t uia,re~ , co.: Ko:>::lionR!'io; interm otliinio:~ e snb~crintore8 são
solid<tria.meute roS}lOnsavei~ pelo valor da acç7íu .
Todo subse dptoe o:t accioni sl;t c~uo t enha, eetli:lo seu t itulo
ce:.;sa, tlous ;wnos depois dn, ces ,ão, ün :!Ol' r·cspumnvcl relas chamafl G,_S rLindi1 não a.nnunci:·uL.Ls .
Art. 10. N;\ fa,\b. r:o }'(l.~çamcnto soht'O ns a cções nas êpocas
Jetenninatlas de <>ec'Cmlo C'cll1l o <U'Í:. 0°, o jnl'O clovi clo paút cada d.ia
de atr'R-zo scrii €le G "/o <te a:n,lO, se m qn J scj:t Ttec >:;s .~a l' i o rcqu crJl-o
em juizo .
. _A_ soeicdttt~o p:1d0r·<t n~:tndae vc ~1elce a-s arç·ues cujas _cntt'J.da:3
eSteJam em a :;!'n.zo .

Pa.rc:t esso Hnt os

nnn1c.1'0~

das t:tcçUcs

ser~-\· o

p.ulJlicaclo;J

01n

nrn

jorn al de ll t1blicar:õc s legacs de P ari?: .
Q.ninzc dbs depois do:>b pnblica<:i'io, <.1 suciecla ,!e. sem :vli:nnento
nem oatrD. fo rrn : ~liúa!ln, tem o direito de mandat' n~nd ·· r <J.'; acções
mu cori_juncto on separ<1!.l:.mwnte, mesmo sm~ce.;d vame;Jte e IJ Gl'
conta do; ret:mlutn,rios, por nm ngeato de crnulJio na Bols<J. Llo P.u·i~.
si as acçõos ti,-enim cobç·ã o; e, em ca~o contl'ar•io, em h a,;;t;t puhlimt, p or intet'inedio do um tahellião.
As ca,utc!M dé acçüas assim ,-mulictu:; tvm::tm-so nu!la;; <lo
·oleno direito c ctJS :tdqnit·erltes são ün·necitLv: novas cau t elas com
(,s mcsmo3 numct'tJ\1 de a~.çü es.
P or consequoncia, to :h acção quo niio contiver <1 tle ~: hl.ra,:;~ o
rcguL~r das chamctdas ex igíveis deixa. dJ ser nogoci:tvcl.
Nenhum diYide ndo lhe SN'á pa go.
O producto l iquido das referid:ts acç:ões deduz-se, nos termos de
direito, uo que for rlcYilloít .:ocicd:!do pelo accionista dr,sompo ,satlo,
:ficrtndo este devedo:t· da, dill'cn·nc:-<> pam mcno8 on credor do

excedente.
A socieli<:hle pólio igual mo 1t.c c ~:c , ·c c r a ~tcção pesê'o:tl ou de
diN~i,to commum contr a o accioni;~a o sons fi <
d oi·e,;, quer srj;'t antas,
depois ou ao mesmo tempo da venda, dn,s a.cçõcs.
Art. 1 J. A primeir'<t prcsta.~ão ú cer•tiílc <ttl<t por um r ecil1o
nomil1rltH·o, qnc sm'it troc<tdo por um titulo prov isor·io de neção
igualmente Hominativo no mez da coustituic3.u dn. soei orlado .
~ Todas as presbÇões ultm•i,JTe8, meu os <t · ultima, ser à o mencic-

nrtdâs J1o9t.e titulo proYim r•io.

A ultinu p ~· osta,s-'fto ó eíroctun.da, conka ontre:;a. do tit ulo definitivo·;
Qs títulos de wcçõe.> intcgn:..li z<tdas fical'ão sendo nomi:la.ti1·os .
Art. 1~. O;; titnlos provisor·ios on dc iinitivos são ex:tralliclos de
um talão·, lll·ovido de numero de ordem , do ca rimbo da. nu cietladc o
da as.,;igm,,tur::t do um admini:,trador.
Art. 13 . ll. cnssão dos títulos nominativos ciTcctuo.-se de accôrdo
com o art. SG do Coci]go do Commercio, lJOl' uma U.eclaração de
transferencia assignada pelo cedente o pelo cessionario ou sem
mandaiarios e cscripturada em r egistro da. soci edade .
A sociedade pócle oxigir q<w a as.>igmttnrct e a idoneidade da~
:p;trte.;; ilcjam cel'titicadas por um aget1tc de cambio ou por um
t rt he!li Jo.

Art. !-L A•i ac(,:ues são in di visi v eis rclatira,ruente á sociedade,
CJ-Ue só recmtheco um proprieü"rio para cada ac<:ão.

Os propriotarios indivisos dcn~rão fctzcr-se represe o t::tr perante
socioda,cle por um sómente de eutre elles constdemdo por ella
como unicc pruprietarlo.
Art. r,. C::vl<:L uma, acç;io dei. o direito de proprielladc ll:J activo
:.ocial ct uma, pctrto proporcional ao numero de :ccções emittida::;.
Ellt dá o direito, outrosim, a uma parte nos lucros, conforme
;-,c aclu estipulado n:J:l art'. 4A o 47 a segui e.
Art. JG. Os aecionisbs só são rcspons:wois até n. importancia
das acç:Jos flllC llossuirom; d:.thi por doem to é prohLidr, torla chrtroada ,ie CG,lJi.ktl.
Art. l7. Os direitos e olJrigaç;õe.s Ltherentes ú acção acornll<tnharn o titulo em quetes1per mà);-; em que se ache. A posses:oão
4ie uma a.cç3.o i:nporta, elo pleno dic·oilo, na adhes3.o <ws es\atutos
da socioda,lo o ú;: ro3oluço1'íos acloptada.s em assemblé" geral.
Hol'deiros ou crecl.oros de um accionista nito podem, sob pretexto n.lgum, req uerl'r a imposição dos sello:s da, J.ustiç: t sobre os
•ens ou tltulus d.tt soclcdarlc, no:n immi:>cnir-so de modo alg:um nos
a.ctos cle sua <tdministl'aç-ã>; deverão, pa,ra fazer valer ~cus direitos,
-prevalocornm-.'P <los inYentarios soei :1m e da.) decisões d;L -as-,omb!t$a
:JL

~eral.

TITULO III
AJnil:\JSTRAÇÃv Il_\ SOCIED-'I.DS

Art. 18. A ,c;ocio.lé;·lCJ ~o:;i ctdministrwla por um conselho com}JOSto ele tl'ü' mmnhros, no miuimo, e nove, no maximo, escolhiclo:
de entre os <'~~odarlos e nomealto.s peh assmnbléa gera[ dos accioY.dstas.

Sü1'ão, c:ltl'rtanto, os primeil'os administradores, os senhores :
!Juehm1, Pieno, negociante illllustl'irü residente ü rua d-o
S. Dento em S. Paulo ;
Phn·taile, B.'l'nard, Cll![!mheiro ox-é!Jumno Lla Escoüt Po}yteehnic<t do fr::mça, tbmiciliado em S. Paulo, 70 Alameda d'<:~
Tl·iumplw;
Auroux, Ciormain, represGnt.::mto, resitleutc em Pariz,. 2.8 ru:e
S t, LioZ(tl'C.
Es'es Ü'-.;~ primeims administr-évlores funccional'fto durante
il'os éUmos- e sua 1wmeaç;v1 uão ser{L salimottid8J ú apprvvação dR
;;v;semb10a geral.
Entroümio, lcr:t a assomlllêcl. geral constibinte o direito d_e
pro-lo:J.g<ll' a sr:is a11no.s a dm'aç(Lo elas fnu:cçiJes do pJ?im.eiro con:>el.ito.

Art. l D. Os admini~tt·adore.3 deverão JJossuir f:O acções cadí:c·
um, dm·ante o perioclo do suasfuncções. Esta::< ~cçlíc:S rep-resentam em totalidade uma garantia aos
«-d;_os da <H1rnhli»haç1i:o, uillcht mesmo dos actos que furem exclusi~
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vamente pessoaes a um dos atlministradoro.> ; ellas são nominativas, inaliena veis, carimbadas com dizeres indic:tndo sua inalienabilidade e depositadas na ca.i::q social.
Art. 20. A duração das funcçobes dos administr<tdore.> é de s ei ~
annos, salvo o caso de renovamcnto parcial, do qual se tratará maii'i
a.deante e salvo o que ficn, estipula1l 1110 ari. 18.
O conselho se renova á razão de um ou rlous membr os em
cada anno, ou todos os dous annos, alternativamente, si houvei'
opportunidade, de modo que o re11ovamento seja completo em
c1da período de seis annos e se effectue quanto possível em igualdade de conuições, de accôrllo com o numero de membros .
A sorte indicará a ordem de sallida para. as primeiras applicações desta dispooição ; uma vez estabelecida a corrente, o r enovamento terá logar }lOl' aotig1tídade de nomeação.
Todo o membro que salte é reclegivel.
Art. 21. Compondo-se o co nselho de menos de nove membi'Os,
teem os administradores a üteuldade de o completar, si is-so for de
utilidade para o serviço c de intel'csse para a sociedade.
Neste caso serão as nomeações feita ~. tt titulo provisorio, pelo
conselho, submettidas á coni·irmação d·1 assembléa geral em suél.
primeira reunião c esh 1lete1·minar<t a duração do primeiro mandato.
.
Igualmente, no caso de Yct.ga e um logar de administrador no
intervallo de duas assemllléas gerae; poderão os administradores
em funcçã.o prover momcnta.neamente o preenchimento; a primeira assembléa geral seguinte fanL<.t eleição cleiinitiva . O admi nistrador, nomeado em substituição de outro, consm·va.ni sufl.s fun"
cções sómeute durante o tempo que faltava ao seu predecessor po.ro.
completar o seu exercício.
Art. 22. O conselho nomei.t todos os annos um presidente
dentre seus membros, poden do est e sempre ser reeleito.
Em caso de auscncia do presidente, designará o conselho, par<t
cada sessão, aquelle de seus membros que dever<:t cumprir e s~<ts
funcções.
O conselho designa tambem a pe~soa que deverá exercer as
funcções de secretario e que poderá mesmo ser estratiha n.o con.
selho.
Art. 23 . O conselho üc aJmini str<t~;i'io reunü·-se-ha })Ol' convocação do pre3idctite ou de metade do numero de seus membros.,
tantas vezes quantas o cxigit•c m os intet•c;;ses da sociedade c por
direito pelo menos uma vez JlOl' mez em Parlz ou S. Paulo.
E' necessaria a pt'e>ença, no minimo, da metade rlos membros
que compoem o conselho, para. que tenham validade as suas deliberações.
As deliberações são tomadas por maioria dos membros pro·
sentes. Em caso de empate será preponderante o voto do presidente.
Ninguem poderá votar por procuração no seio do conselho.
Art. 2-L As deliberações do conselho constarão de a.ctas iuscriptas em reghtro especial e as~ignadas pelo presUente e pelo
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secretario. Estas actas serão escript:1s em duplicata na séde social,
em S. Paulo.
As cópias on extr.tetos dest:1s actas, que tonh::tm de ser apr~
sentadas em juizo ou a,!gures, serão <tssignad::ts por dous adrmnistradores.
Art. 25. O conselho de <tdministração tem os mais <tmplos po·
tleres para agir em nome da socied<tie e effoctuctr ou a,utorizar
todos os actos c operações reL1tivos aos sons fins.
_
. .
Tem principalmente os seguintes poderes, que sno ennncmtlvos
e não limitados :
Representar a societla.de pm'ante ter.eiros ;
Estabelecer os regulamentos da soeie.Jado ;
Nomear e demittir todos os agentes e empregados d<1 so~iedn.de,
rleterminar os seus honorarios, s·tlarios, commissões e gratificações,
assim como as outras condições para sua admissão e retirada ;
Determinar as de.;;peza'> geraes de administraç.ão, rcgnlae o;.:
supprimcntos do toda cspecie ;
Receber as imlJortancitts devidas (t ~ociedade c pagar as que
esta dever ;
·
Subscrever, endossa!>, acceitar e d<tt' quitação de (1LE1csquer
Pffeito::: de commercio ;
· Estatuir sobre quaesquer contractos H transacções q ne se roladanem com os fins da sociedade ;
Autorizar quae!:iquer acquisições, vendas, trocas, locaçoi.lo de bens
moveis ou immoveis, as>im como as retiradas, transfereaeias, alienações de rewlimentos e outros valoreg pertencentes á sociedade ;
Determinar a collocat:.ão de fundos disponíveis o regnlctr o emprego do fundo de reserva. ;
Contl'a.ctar quaesquor cmprestimo' com oti sem hypotheca ou
outras garantias sobre os bens sociaes, por ~~.bertura de credito ou
de outro modo ;
·
Autorizar qm.osqnor a.cções judicho', qnee clemantlan:lo, quer
tlcfenclenlo ;
Autorizar quaosquer contractos, trans'tcções, compromissos,
quaesquer acquiescencias, desistencias, assim c.Jmo quaesquer im.:..
pedimentos a penhoi'CS, inscripções, opposiçõcs e outros direitos
antes ou depois de pagamen!:o ;
Suspender as demonstrações de situação, os inYentcuio.> e as
('ontas que deverão ser submettidas Ct assembléageral dos accionistas ;
Estatuil' solir,; todas as peapo<tas, que lhe deverão ser feitas
c. suspender a ordem do dia.
O conselho do administração fica investido por estas do dirllito
.le contrahir emprestimos, em uma ou mais vezes por co!lta da
sociedade, com ou sem hypothec<t dos immoveís sociaes, por ·emis8ão de_ obrigação~, ou de outro modo, até o limite de importanci a
que nao exceda do duplo do capital social.
Art. 26. O conselho de administração polerá delegar parte de
seus poderes a uma commissão de tres membros, constituída por
um ou r!ous administradores designados pelo conselho e de uma ou
duas outras pessoas associadas ou estranhas á sociedade.

AC'fOS DO 'PODE·R EXECuTiVO

· Esta fica r á onc:;,rregJ.Ja da execu<;:ã.o d<~s decisõ·c s do cons-eiho e
da.s operações de seniço commum.
Prep;:w a e faz cxccut&l', denois de n,~ fc~ler ::tpprovar pelo con·sellw, t od as as di sposi çõ ~s e tiJdas as ordens relativ,ts <~os <t1 ivor sos
s er viço.;; da explor ação .
nirige os trdJalhos dos cs;riptol'io.> c dos diverso:> :::erviço~ ;
AlQlHl~~-a. e ([cmittc (]lta c Stl tWl' ;:~,gentes; a s$igua a corr~pom,,lc ncia;
esta,helcco qu lC:>f[HG i' coubs de exploraçã o.
-Coneihw os n egocias autorilados pe-lo conselho ; efi:ectm'L t odas
as compr;,ts de gc ncro.;:, c occupa- su dil,s receitas ·e d·e.>pezas da. -sodedade .
Acompanha as acç:ões jlllliciac.o, quer dcmaudan.lo, quer d-e fen-

dendo.

E.."ecuta q uae3 .(U ~r .;.,cto.s conscrvatof'ios.
Os membros da jun t1t directora t·.:em o di raito a unn remu·neração espocütl, cuj:a impOl'lancia, é det lr minacl::t pel:t <ks3 mbl ~ :l
ger.11 e isto indeDendcnte:nente, hem enten,litlo, ·<h p::trte '!llll lhes
p ertence dos l uci·os d )tcrminaclos pelo :u·t . 44 .

O consclho de ~vl mini .,;traçiio c a j u nta directora p Jllcm, outrosim , -delega r pa1•te da seus pode1·es ct um ou mais de seu:> mem1Jro.>,
ou mc.smo a lJOS.>oJ,s ostran lns <L sodo:léctle, p :) l' m eio d·c u :H m<wdato espe ,; i;~.l e para fins dctermiL1<11los .
Art. 27. Todos os actos r ol a ti v os (t soci edade Llct~ididos pelo conselho, a,;sim com o as rctirada.s de filndos c valora~, os-titutos ·s obre
banqueiro:> ilevodores c depo3ita.rios c as suhscripções , endossos,
acceites ou quitação> de cfi'eitos rlc commerc io sc<·~ o ;:~,s~;ig n ados p 0r
·dous aclministraLlor.::s, cxceptuan do- se ct r1olcgação esycc ial do coa~ elho a nm s6 admin i st1',1do1' r; u a qualquer outro maQllaüt.r io.
Art. 28 .. Os arl mi tlistmdoro.> não contl'a,hem , por e::tH~ct (lC Slht
-gestão, obrigação a l;:mnu pJSS::J :JJ oa sJlida,ria r ehth·,q, :nento ao.-'
com promissos d .t sncied:tclc . Só s:í o l'C~p::>us :we i s pela cxecn(ito do
mandato que acceítaram.
Art . 29. Os .administi·aclor.:ls tccm Llil·eito a ho;Dml'ios , cuj1.
-í m po~·t au cia s~r:~ dete nniuatb pBh asscmb!Ga gm·al. Tê ;~l direito
além clissJ a ccl't.a parte no:> l nci'Oil da, soci cJade, conf'ornFl ·,nn:~'c:t
.o a rt. 4-l .

TlT L: .!"i) I V
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Al't . :30. A ass<JmbUa gemi nom e ia tollos os anno> nlll o;t m :}i:-;
associados ou niio, cncarL'egacl os ele ebbor ar um re_la.torio :L a ;;sem :)léa geri1l do an no seguinte sobi'C a s itn::trfio da
sociedade, sob1·e o h,l.!anço e as conbs ;:~,pt• c s :mtadas pc'o conselh•J
-{lC administração .
l~om m i ss .n· io .:-: ,

Siio r ?.clcgivc is .

Dmantc o trimestre q ue precede a éjJoca lixada J.lar;t a
· reunião d:;1 a >sembléa gerJ.l teem O> commissario8 o direito, tathts
as vcze; que julgarem ele i otere';so par;:~, a soé:iedMl-c, de t hfn·cm inJ'ormaç'íes do;; li vros e ex n, minar :•.s ope-rações el a :-:;ociechdf'-.
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Podorã0, 0111 caso de lll~-geneia, convocar [!, ns.~einblé(L geraJ.
Toem ellcs :liecito a unw rémuncr.aç:io, r1uc ."cr:l dotorminr,ü:•,
peJa nsse1nblôa.~ gcr(Ll.
TiTCLO
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Art. :31. Os accionisb; l'enncm-s!} todos os arl!lo:; em assmlú>lé:r,
geral, antes do Jim do moz de junho, em dh, hOl'<1 o logar de.sigmtclo:::
110 aviso do convocaçào.
Poclcrflo ser convoc:tclas a9:oom1Jlé:u; üé-::trr..onlinarias, sej<~, 11elos
;l.dmi.uL>tl•J.clorcs, sej<t pelos commissJ.rbs, om e:1so do m·,c;·cnchc.
As conYocaç::les ;ts asscmh!t•c~..s gel'cte:-J mdi.tmri:ts serão fcit?"S
com <mtcdpaç·{~o de, pcb mctw:3, l:S cli:s, por c::tl'ÜéS pessoctes r<Jgi.str:tclas ou por aviso in~el·ido em um dos jGl'Wtc.s elcsigna'los ·pctra ;;,~
n.tblic:1~·üos legacs em Pariz.
...
Para as ltsscallJl\~a.:l go.racs oxtl'a~n·Jin:.trias, este prazo podel't't
sm· reduzido a tt·,;~ dias.
Ellc; ücYet·D.o mencionar :mmmztl'iameuto o:> iins ela -rcunii'lo.
Art. 32. A arJ.>embld ', geNl cull1lJÕe-ce elo : accio.nishls po-::suitlorcs de, pGlo monos, t!cz rrcçCJo~ (~ai r o o estipulado no art. :J9).
gnÜ'cÜttHo, os possuicL l'é'ii de mono.': do dez n.cç'líos podm·ão reunir-se~ parLL fo1·nu.u•,:rn es:-~8 liU1noro c f:.l"ZGl 0tn-se reprGsen·tD.:r p01'
nm dclks ou pm· um me•nbl'cl ela. ;~,,:sombiéa.
Todos os propri.cta.rics de at;c:,·í-.:s qne. rúo t~>.•<lo o numero ncce"::)ario, desejarem usar o üiroito de L'emüào <~ci:mt eleclaraelo, fkve!'iw doposiLu o::: :lOUS tituio:J c po,lcrr:s mL sétle social ou n~...,
eojx<l.s uesignacla'J rolJ conselho do <ulmln'.stmçJ.o, cinco dias ante'
d<1 rcnniO:o, p:.tra terem o clireiio de a.csistir <'L asscmbléa geral.
~crá en:reguo a cactn, dcpo;~itanln an1 ct.LrtfLo de ingresso nornin.ttivo.
Os tiiul::tres de :ccc·u()., nominctüras uu dCJ ce1·tiflcD.do:3 de doposito de clc:r, :-,<.;çücs oH mai~, dat cnclo <l 1 cincJ ciL,s, pGlo mono.",
ant'.'s cb l'cunii'io, toem o direito ele :·ssi:<tir él ::ts·>cmblêet gerai ou de
ahi se f:czcrem rcpl'C'CllÜU' por mMtd•tücrim.
Ningnc:n yodor~L l'GIH'CSc.Dtt~r ace\oni:~t'::.. a:Igtnn nu, as.Jonlblé.;:t, se
nfto for po1' ~u:~ Ye;r, me mb1·o dcsh a:c:scm;Jl2::t ou rcprcsentitnte
loga.l do algu1n !UOlllbl'o d.:_1, a:~.son1blLa.
A fórnut elas pt·oc:m'açuGs ;i llotm·111imda p:'lo conselho de
i1clministrD.çüo.
A.l't. 33 ../\. 2;~sen11Jléa gera.1, roglll:..lrnlr_~nto conyoca.da e con.sti. .
i. ui. da, l'C}Jl'OS8~1t t ::t unil'cw.z\.lid<l.dc docJ <tccionisb>s.
Art. 34. "\. :\rosemb!êct será ]Jl'J~:idicla, pelo presi(lente do conselho de administra.çCto ou, em falü1, deste, p::r1• um <vlministmclor
<ldcg::tdo pelo COlBCllw.
As funcçl'ies elo vog:;m sào pl'eencltídas pelos dons m::tiores
accionist~vJ c rc.ens!J.ndc- _:o o:.~te:3,
ü11 !11cdln:tos que rteceit~~rcnl.
A mos:t dcsign:t o secretario.
Recligir--se-ha nnn <tctit. Esta contcrd. os nomes o domicilias
l~o.s accionistas presente' c represcnüt•lus, G o numoro de <:tcçõ::n
1
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possuídas de cada um. Esta act::t será assignada. pela. mesa, ser <i
depositada na séde social e communicada a todo requerente .
A.rt. 35. A ordem do dia é marcad:t, pelo conselho de aclministraçã.o . Não será apresentado á deliberação objecto algum nã9
contido na ordem do dia.
Art. 36 . As a8sembléasque tiYerem de deliberar em outros
casos aos previstos nos artigos 39 e 46 a seg uir, deverão ser constituídas por accionistas representando, pelo menos, a quarta. pa.rte
do capital social.
Se esta, condição não for preenchida, deverá a assembléa ser
do no\·o convocaclu de accôrdo com as forma lidétdes prescriptas
no artigo 31. Nesta segunda reunião, as deliberaçõe3 são valitlas,
qualquer que seja o numero de acções representadas; não p ~ derão ,
entretanto, referir-se senão aos fins declarados na ordem do dia
ela primeira reunião.
Art. 37. As deliberações ~ão tomad.:J.s por maioria de voto~
dos membros presentes ; em cn.~o ele empate, é preponderante o
voto do presidoute.
. Cada um membro da assembléa tem tantos votos quantas
vezes r epresentar dez acções, sem que })Ossa, entretanto, quer em
seu nome proprio ou como mandatario reunir mai-; de vinte
voto:; ,
Art. 38. A assembléa geral inteira-se quan to ao reln.torio dos
aclministraclOJ•es sobre os negocias sociaes ; igualmente, sobre o
relatorio dos coromissarios, quanto <l situação da. sociedade, sobre
o balanç-o c sobre as conta s apresentadas pelos acl ministraclorcs .
Discute, approva on corrige as contas, determina os di vid(llldos a distribuir.
Nomeip, os administradores e os commissarios.
Determ ina os honorarios devidos ao co nselho do administração e aos commissar ios .
Autoriza. quaesqucr emprestimos hypothecaeio.s ou outros po1·
meio de emissão de obt•igações.
D0libcra sobre todas outras proposições incluídas na ordem
do dia.
Pronuncia-se sobera.namente r elativamente a todos o>interesse-> ela sociedade e confere ao conselho as necfls.;;arias autorizações
para os casos em que os poderes que lh e tenham sido conferidos
forem ins ufficientes .
A deliberação contendo a approvação do IJulanço e das contas
deverá ser preccdid.<J. do r elataria dos commissarios, sob pen:.t de
nullidade .
Art. 39. A assembléa geral convocada extraordinariamente
pôde, por iniciativa do conselho de administração, modificar os
estatutos, se nisso houver utilidade .
Pôde decid.ir principalmente :
O augmento ou reducção do capital social ;
A amortização total ou parcial deste capital por meio d.e transfer encia dos lucros ;
A prorogação, reclucção do prazo ou dissolução antecipada da
sociedade ;
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A fusão tot~l ou pai'cia.l ou a par ticip~ção do sociedade com
outras socieila.des constituídas ou por constituir;
A tr,msferencia ou vend a. a. qmLesquet• terceiros, ou a incorpo··
t•ação em outr<t socicda.<lc de todo::: ou p:tr te dos bens, direitos e
obrigações da sociedade.
.
As modilicações poderão mesmo a1mLnger os fins da soctedade,
sem pocleecm , porém, mudnJ-o;; completamente ou <Llteral-os em
.~ n a e~scncia.

Nos ca.so3 prcviqtos no presente a.rtigo <t as;ombl éa, geral po-

der<L deliberar validamente sómente no ca~ o <lo r eunir accionista,;

representando, no mínimo, a meta,de do capital ·social.
A assembléa. é constituída e delilJCl'<l, como fica. cstipula.J.o no,>
arts . 32 c 37.
Entretanto, se, a uma pr imeira convocação , a assembléa. gerai.
nio poder reJ ularmJnte sm· constituída de accôrdo com as estipulações que procedem, poclent se couvocat' uma segunda assomblé1
geral, á qual, em contrario do quo ostatue o art. 02, são chamados
todos os accion istas.
A segunda assombléa não será , por sua YOZ, eogularmonte constituída, senão no c_:so do representarem os accionistas rcuni.tlos,
pelos menos, a metade do capital social.
Neste caso especial , ca.da. um accionista t em direito , po:o mono~,.
~·. um voto e tantos votos quantas vezes po:-:suir ou representai' dez;
<;~,cções, sem poder, em ca,so ttlgum, r eunir mais de vintevotos.
Art. '10. As dolibcl'açõos tla a.ssembléa g.wal são a. u thontica.!h~ s
em actas escripturadas em um regi steo especinl e assigna,da,s p elos
membros componentes da mesa.
As cópias on extractos dest a~ acta~, que tiverem de pl'oduzir
elfeito em juizo, devm·ão ser assigmtdas pelo presitlentc do conselho
ou, em su~~ <tusencia, pOI' <lous administradores.
Ar t. 41. "\ s deliberações tomadas de accôi,do com a lei c
(:om os cstatntos obrigam todos os accioni sta~ , inclusive os au-~
sentes e os di s~ identcs.
TIT ULO Yl
BALANCETr',;

SE ~m ST l{A ES-

1:-iVE NT"UUO- Fl.ii\D08
D[STRiRUÇÃO DOS LuCROS

Dlc RE S.ERYA --

Art. 42. O a.nno ,;ocial princ ipi~ em 1 de janeiro c tcrmin't
om 31 de dezembro.
Por cxccpção, o prim ~. iro exercício comprehendo o tem1Jo
decorrido desde a constituição Lla socicdaile até 31 de dezembro
tle 1907 .

Art. 4:3. Extrallc-sc em cada semestre um balancete resumido
da situação do <Letivo e pas3ivo da sociedade. Este balancete fica.:-~
disposição dos commissarios.
Todos os annos faz-so um inventario de accôrdo com o art. go
tl? codigo d.o commorcio contendo a exposição do acth'o c do pas~~
~Ivo da soctodade.

1B1:8
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hal<J,nço -e a Ot)a.ta {le lucros :e ·p erdas fic<.tm iL
dos commissa.rios no ·quadragesi mD di;t, o mals tardar.
:wtes da êl8Se111bl:;a gBt'<ll.
EUe" sc:rão presentes a esta. assmnl.U~a .
Qui nzc ili<l.s :1ntes da assem blü ;~ gcml, pacle:l'< i. .quaJqucr .a,cç,i0nista ü1for·mar-se rolaüntmento ao üJVentario o ti Ji.-:ta élo <tecionistrus e 0hter ft :smt custa. uma .cói~i;t do bJdanç0 -l1 t'S·~münd0 ·0 imrenin.rio o tlo rolato:io dos commissários.
Art . ,14 . •Os l}l'oJucto;; liquítlos d<t sociOlhtde colb't<mtcs do iuvcmtn;rio annual, tlcpo~s <lo delduzil1DA3 as clespezas gora;es e contribuições scci;tes ·(oomprehendendo vrincipa'lmentc as êtmorti zações e
I'escrvas illdnstríaes -e im posto.> exi stentes t::mto om F'ra.uça co.mo
no Br~zil sobre as i1Cções),: constitnom os lucros li <JlliL1os .
Sobro estes lucros liquido.> dcLlnz-sc :
l P, 5°/ o para CIDD8tituíl' o fundo do re.::r}l'Ya ]Jl'CHcripto pe'h:t
lei . .Es.ü1 ~lctlucçã.o doixn. de ser obrig::d;ot'Í<\ l ogo que ·o t'und.o de
re;erva <~.ttíngir um<~. somm::t igual :L docima 1Htrbe do capital
S0Cial.
RcconHJç-.r:L a vigorar si as rcservn.s fot'em -dcsfalc<.d::t.s ;
2', a SJmma nece cs:wia pat'[l. p agar aos accionistELs a tít ulo doíil
primeiro cl.iv-•llenilo, G 0 / o da~ ímportct ncias cu ja s acçí"íes C8tiverm-.
:integralizadas e não a,}nortí;;;adv.:::, som rgw, si o.,: luc!'os do um anno
Jlão comp ortarem esse pr~gm110nto, o.s :tccion isb.:; o JJ OSSc, m exigir

O

inventario~ o

Jisposí~ão

nos anuas subseq.u rntes .
.o saJ do é r e1nrtitlo como segue :
5 °/o {t jnnb dircctor<1 ;
10

°/o -ao;; 111ombros do

conselho do aJministl'<t(\o ;

O saldo .aGs aoeionístas .
Entrct,tnto tem a <J,ssem1Jl8a gm'al o tlireito do cleeklir sol.Jrc n.
t1cdncç5.o.dcste sa.~ Jo dos hlel~os de nm<t somm<1 ckotinat;a {t creaçãft
de um fundo de providencia.
Art. '15. O p::tg<tmonto do..:; divid endos cTt•dna ·s J an nualmcnte em (·poc .1 e um Jogare:> dc>ign<ttlos 11clo cons8lltO da atlmin istr.~ção .
Os di viclendos !lo toda. a cção nom in a ti V<l, são v:1,lidamcntc pagos
ao uortador do tit ulo ou do coupon.
Os não rcc.l n.mados no;; cinco anno> elo cxi ·.d hi!i<la.de ficam

prescriptos eni boneücio da fJOcicd::tde.

·

TITULO YII

Art. 4'3 . Em caw de perda cl<t metade tlo eapital ;;ocial os
<tllministradoros são obrigados a p t,ovoca.r "· reu nião da assembléa
geral de todos os ::tccionistas lBr::t o fim de esb.t uir-se a opportnnidade de continuar a socicdél.de ou de pl'onuncíar sua dissolução.
A assemblé<t gm·al deverá, par::t pod::r deli berar, r eunir as
condições estipuhdas no art. 30 .
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Art . ,17. A' cxviração llo prazo d(l. sociedade ou em c:aso do
dissolução antecipada, a a.ssemhléa ger<tl reg ula, sob propostJ. dcs
administradores, o modo de 1iwüdação c nomei::t um ou nuüs liquid:mtes e determ ina os pod::-res destes .
Os 1iqcTiélant{ls pode;·ão,-em ·virtud-e d·e déliberaçã.o tle assemhléa.
gorai, promoYcr a incorporação em unB outra sccie::ade 0u <t
tessã.o a outra soe 'cJadc ou a .q ual~fiWr ou tra pmsoa, de todos ou
parte .dos beu ', d!l'oitos c oli t'ig:açôe3 ela soc.iedctde dí&.;;ol vüla .
A a.ssemhlêa .geral, r eguhrm ente constituicla, c:onscr Ya durante
o tempo ela: Iif1uichwão as mesmas attribuições como clur<.wte ·n.
Yilh normn,l ch soci0lhue, tentlo principalmente o poder de approvar a·s cont ,>,s da, liquiclP,ção e dar quitaç:ão.
,i.' cq1irar;ão ü::t sociecla,cle e depois do rog uh1,do.s seuJ comprom iss'ls o prod ucto lic1uido dn liqnidaçã.o será cmpl'c;ra.clo, primoi ru.mcmc em am .ortL:<tr complc t:tmente o cJ,pita l ua.s acçõc3; se esta,
a mortização ai nda n5.o ti ver sido fu ib,, o •;aldo scr<i r ep<trtido em
~ na tob ldnde p oh,,s acções.
TlTULO VIH
CO~iTEST A ÇÕES

Art. 48 . Quaesq uer con~est.a.ções qna possu,m surgir dm'ante u,
cxbtenciu, da sociedctde ou de su ;.t liq uicbção, seja, entre os accionisi·a,s e a, so3ietlacle soja entre os proprios accionistas relativamente
,,,os n egocias s,Jciao s, são Julgadas de <tccô .'do com a lei c so 1J a j uJ'i.>dicç3.o dos tribnrnos cJmpetentBs d 1; Pa,riz .
Para e.~:;;c fim , em caso -de conksbção; llcvorJo os <tccioniB tas
olcgel' dvmicilio em Pariz e toü<ts as citaç:ões e requerim entos set'ã.o
r egul<u'mento entregues a clum icilio.
Em tdta do ele1ção de domici lio serão as eitações e requerlment:>s ya,Ji üamcnto fei tos na a!Hlietlcia do Sr. Procurador dct Rcpublic't, juntJ do Tl'ibunal Civ il de Pariz.
Art. ,19 . "~s cout!'SÜtçõcs que alfectarem o interesse gera l e
.-:ollectivo ti<t sociedade não poderão s.;r dirigid::ts cont ra o Conselho
do.\dministm<.· iio ou um elos seus mom 'n'os, sinão em nom e ua totali,h dc dos accionistas e em virtml .) llc cl elibBraçãa ll<t ass.;mbléa
geral.
Todo accionista quc lll'e tentlcr provocar IUU lt conte;tação desta
natnl'e:a deverà communicar saa r cs,··lnção com antecedencia de,
pe: o monos, 20 cli<ts ao pl'03ideato elo conselho uc allminstração,
r1uo tem o devm' de i ncltlil' i1 proposta 11:1 ordem do db dessa as:;emhlé:t .
Si a pl'oposta for rejcitaua, nenhum acclonish poderá i.'eproduzll-a o :n .: ustiça em interesse particular; .si clla fõ.r a.cceita, a
"~ semblén, .ger<tl dosi_,!S l' an~ nm OLL mn.is commi ssarios para a,com;pan nal'cm n, contcst.cçao.
As citaç!Jes a que (U Jogar a év.:çito sio dü'igi th s mtica.n'l:ente
Lt cs commis ·.'arios .
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TITULO IX
CO::\"STJTUiÇÃO DA SOCIEDADE

A1•t. 5J . A pros;mte sociedade sã estará definitivamente constitui!la dopais de :
1o . Todas as acções de nnmerario t erem sido subs cript a~ e que
teoha sido paga, a quarta parte do valor de c:tda uma ao St'. Claudc Girod, G, rue Sauval, Pariz, designado pela maioria dos accio- ·
nistas para recolher as prestações, o que ser (~ certificado po1· um <J.
tleclaração legalizad,t. por tabctlião, feita pelo fundador da, socicdaile e á qual sei•á aoncxa um a lista de subscl'ipção c de paga,mento
contendo as declarações finaes ;
'
2J. Uma as,cmhléa gGrctl t er rccoolwcido a sinceridade da
i. ~eclara<}Lo de subscripção e p.~g,tmcnto.
Nome::ulos os pt·imDiros ctdministra.lol'es, com excepção dos nomeados por estes estatuto,;, o ou os commissarios das conta:> e coni!tatada sua acceitaç-ão.
Estcttuido solJrc as vantagens concedidas aos Administl'aclores e
:'t .i unta dit·ectol'a c lixado.> os emolumentn do ou do:; comm is·~arios.
E st,~

ctssomlJlé t sw<i constituída c suas deliberações se6lO tomadas de accôrdo com as prescripçõc-; da lei.
Cada pessoa assistente a esta asscmlJlé<~ terá, pelo menos, um
voto c tantos votos qn<wtas Yezes re pr esentar dez acç5es, sem en-tretanto poder ter m::tis de vinte votos, tanto em seu nome i mlivillual como na qualidade de nHncla.tario.
Por excepção, estJ. assembléa poderei. ser convocada com antcceLlenria de tros dia ; po1· cart:J.s regbtt·adas, enrlereç:J.das aos acoionistas.
Art. 51. P::tra, m::tndal' publicar os presentes e >t :J.tntos c todos
o~ documentos e actas rel ativos à constituição 1la socied:J.de, são
o:ancedidos plenos poderes ao portador de uma cópia Jegali7.'1.da ou
do um extracto des tes documentos.
Por achar conforme certifico, etc.
Obscrvc~;:ões

d o Tra}uctor

IIavia uma impre ;sio de carimbo a tinta azul com os seguinte;; dizeres: Ancien> Etablissemcnts Ducheo poue l'alimeotation, 14
de maio de 1907. Sociedade Anonyma, Sc>de Social: 28 rue St , L1.7.<tl'e , Pariz.
Havia mais os seguint es dizeres : Certifica,do conforme. Pariz,
14 de maio de 1907 .-0 administrador, ,ito·oux,
Havia mais os seguintes tlizerel em tinta rôxa : Visto por nós,
ma ire do nono di;;tricto d ) Pariz, para a legalização da assignat.ura do Sr. Aut>oux, collocada acima. Pariz, 113 de maio de 1907.
-Roux .
Havia mais nm sinete em tinh rôxa cJm os seguintes dizeres:
H.epublica Fra.nccza. ~hire do nJno districto, Pariz.
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Havia mais a sogainte declaração: Visto, para, legaJiz<tção tl;t
do St·. Roux, adjunto do mail',\ do nono <listl'icto, colloe<tda aqai ao lado. Pariz, 21 de maio, l\107.-0 prefeito do Seine,
pelo prefuito, o conselheiro de Prefeitura. Delegado (itssignatur:•
illegivel).
Havia mais um sinetc em tinta rôxa eom os seguintes dizeres:
Prefeitura do Seine. Legalizações. Se2retariado Geral,
Havia mais a seguinte declaração: O Ministro das Relação.>
Exteriores ce1·tifica verdadeim a assignatura do Sr. Clausonne.
Pariz, 22 de maio de I 907. -Pelo ministro, pelo chefe de secçã'J
delegado, Schneide1·.
Havia mais um sinete em tinta encarnada, com os seguinte'~
dizeres: :vlinisterio da.s Relações Extrangoiras. Ropuhlica Franceza.
Havia mais um sinete em tinta encarnada com cs seguinte-.:
dizeres: Ministerio da-.: Relações Extrangeiras-Sratis.
Ha via mais a seguinte declaraçio: Reconheço verdadeira u,
assign:tttn·a pg. 12 do Sr. Schneider, do Ministerio do; Extrangeiros. Consulado dos Estados Unidos do Brazil em Parlz, 22 do maio
(]e HJU7.-0 consnl geral, João Belmiro Leoni.
Havia mais uma estampilha consular da Repuhlica dos EsLdos Unidos do Braz i! do valo!' de cinco mil r c\ i~, devidamente inutili.z<td!1.
Ha.via mai~ a seguinte declaração: Recebi frs. 14 •.20.-Lconi.
Havia mais a seguinte declaração: Este documento doye so1·
apresentado ou no 7\Iinistorio thts Relações Exteriores ou n0. AlJ',mdoga do Estado, onde devo produzit· eiTeito para a necessari ~
le:;a lizaçoiio.
Havia mais a seguinte declaração: Reconheço yerJv,deil'<l, (1,
:1ssignatura do cidadão .João Belmiro Leoni, consul (]a Repuhlic;l,
dos E:>t:.ttlos Unidos do Brazil em Pariz. Alfandog<J, de ~·anbs, em !7
de junho de 1007.-0 inspeetor, Joaquim Fernandes.
·
Havia mais duas estampilhas J'ederues do v:.tlor ele GOO rói,:,
·levidamente inutilizudas.
O tr:.tductol' publico, E. Ho/lencler.
Nada muis continhu ou declarava o dito document), esc1·ipto mü
fr<tncez e que bem e fielmente o tNdnzi do proprio ori·
ginal, ao q aal me reporto, e que depois com este conferido e aclutdo
exucto tc.rnei a entregar a quem m'o havia apresentado. Em fé dn
que passei o presente, que assignei e selloi nesta, cidade de Siiu
P<1ulo, aos 2 de Julho do <111110 de 1907.
Eugéne .Jules .Jacques Hollendcr Yonge, traductm· pub:ico, interprete commercial jurarne11tatlo.
O referido é verdade, o que juro sob a fé do meu officio.-E.Jio{::ts~ignatura

lender.
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DECRETO N. Gi335-

DE

12

DE SETIDJDRO DE

1907

Abro a.o Minist.erio da Fazenda

o credito extraortliuarío de
535:875$147 para pagamento de dívidas de excrcici<Hl findos.

O Presidente da Ropublicco dos E.~ta:Ios Unido; do Bt•azil,
usando dct o.utorização c::mtida no decl'eto legislativo n. 1717, desta
datét:
Res •lve a 1Jrir ao 1\Iinisteo da Fazenda o croLlHo do 535:875$147
:pal'a occorrer ao pagamento de div1das de exercícios findos pertencentes aos seguintes :t~Iinisterios :
.Jut~tiç8. e Negoc:·os Interiores ...... ,
Relações Exteriores ............... .
Marinha ........................ .
Guerra .......................... .
Industrla, Viação e Obras Publicas.
Fazenda .•.......... , ............ .

204 : SO:J.~OGll
10:093$760
114: 138~6!2

93:3oo~bo

35: 160$7<)0
78:37ô$'.'3J
533:675$147

IUo de J:_,noü·o, 12 de sotemlwo do 1907, 1.9'' da l\.opu1jlicn,
AFFONSO

l'I'Iom:iRA PE'\:\'.\.
Dav-id _Campista.

AUGUSTO

DECRETO N. 01336- DE 12

DE SETE:YIBRO DE

1007

AJJre ao hlinisterio da Fazenda os creditas de 152.080$G44,
snpplcmentar ú verba-Alfandcgas-c d~ 11:230$544, supple"
mentar ú verba-Mesas (le Hendas-do orçamento vigente.

O Pl'osidento ela Re:publica dos E~1ütclos Unidos do Brazil,
nsanuo da, autorizaçlío contidn. no art. 7° do decreto legislativo
n. 1662, de 27 do junho ultimo :
Relolvo abrir ao Ministcrio da Fazenda, os credito; de
HJz:080$ô"14, papel, supplementar {t vorbLt- Alt'andegas -e do
li :230$544, papel, supplomonür Ct verba-Mesas do Ihmda,s - do
orçamento vigente, alim de occorrer {L dmpeza resultu,nte da
execução da art. Õ" do mesmo decreto, que augmentou do 20 °/o
os vencimentos elas forças dos guardtts daquellas repartições.
Rio do Jnnoiro, 12 de setembro de HJ07, 19° da Ropublica.
AFFor;so

AUGUSTO MOREIRA PEiSNA,

Da;_•id Campi:'ta.

DECRETO N. Gt>37- DE' 12

DE

seTE"JfDU/)

LJE

1007

Ahre ao Ministerio. ela Justiça c Ncgocios Interiores o credito
de 18:864$50·1, supplementar á verba n. 33 elo art. 2° da
lei n. 16-17, de 30 de dezembro elo 1:90&.

O Presidente dét Rcpt11Jlícét dm Es'Létdos Fniclos do Bmzil,
nsétndo dtt éttltoriz<eç~o conceJicl·ét J1o1o decreto legisb ti v o JJ. lí 18,
clestét détta, resolve abrir ao lllinistcrio cht Jwitiç:t e Nogocios
Intel'iore> o crectito ele 18:864~;504, strpplomentar á vorlJa n. 33 do
art. 2" d<t lei n. lül7. de 30 üe dezembro de IDOG, para.
occorrot·, de accôrdo com a üemonsL·aç~"o junta,. ao cougmento
éie vencimento.; concedido aos funccionarivs ela BilJiiothoc<t Nileional pelo decreto legislativo n. 1660, c:e lO do julho ultimo.
Rio Jm1ciro, 12 de setomlJro do 1907, U:Jo dét RcpulJJica.
i\lonEIRA PEXIü.
A1<gttsto Tavares de Lyra.

AFFoc-:So AUGUSTO

Demonstração da despeza com o aug-mento de vencimentos concedido pelo decreto legislativo n. 1666, de 10 ele julho ele
1907, aos funccionarios da BibJiotheca H aciona', no reriodo
ele 15 ele julllo a 31 ele dezembro de 1907
Augmento
annual
ele c a da
'fnnecionario

l director ................ .
Ul11 8~'Cl'8Ül!riO), . , , • r•. ,

5 segundos oüieiac:o ....... .

De eacia
clas.~e·

1: 6e•4$Sl6
1:3,.,7~096

l:G64;';5IG
4: IGI:j\288

1:200:0::000

551S;~::l8

2:219$%.2

1:?00~000

1 conserv<J,dor ............ .

1:200$000
7 étmconuenscs ............. .
000&000
90o;;.ooo
G auxil i aros .............. .
l :2D0$000
I electricü,;tct ....•.........
l:zor;.;ooo
l portcir~J ....•.............
goo!:;ooo
l ajucl:.tntc cfe porteiro ....

600~000

':?continuo~ •.•.........•..

De cada
fnneciona.ri.o

:1:6008000

s:ooo.;ooo

>l chefes dl; secçiT:o . . ~ .. ~ .. .
,f primeiros otiiciaos (oo~1do

Importaneia relativa ao
periodo ele 15 de
julho a 31 de dezembro
de 1907

55l{;8in
554~83

!,

41\•!)12CJ

'1IG3;1 ~g
554$838

2:774~190

5'i4S838
2:012.$9 !3
2:4!:6%774
554$8~8

554$838

55:S838

4 Ir.$UD

41.$129

277~410

554..\$818

r
l?'rimcir<.t Seeção tla. Directm·ia do ContabiLidade da StBcl'ctaria
rla, J'ustiçil c Neg.ocioo Inte:I?wTes, 12 ele setembro de l'>XJí.-Canallw
e Sou:;a, 1o ofilciai.- Rod1·ignes Barbosa, clirector dtt seeç(~o.
Visto.-J. Bordini, directOl" gorai.
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DECRETO N. 6638- DB 12

DE SETEJIDRO DE

1907

Abre ao ~linisterio da Justiça e ~egocios Interiores o credito es
pecial de 4:200$, ouro, para pagamento do premio de viagem
ao Dr. João Ribeiro de Souza Vianna.

O Presidente da Ropublicct dus Estados Unidos do Brazil,
usa.ndo da autorização concedida pelo decreto legislativo n. 1488,
d.e 6 de agosto de 1906, resolve abrir ao Ministerio da .Justiça e Negocias Interiores o credito especial de4:200$, ouro, para pagamento
do premio de viagem, concedido pelo citado decreto ao Dr. João
Ribeiro de Souza Vianna.
Rio de hnciro, 12 de setembro de 1907, HJ 0 dD. Republica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

"htgusto Tal'a1·es de Lyra.

DECRETO N. 6639-

DE

12

DE SETE>I!3RO DE

1!)07

·Crea mais nma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes·ua
comarca da capital elo Estado cl::l Bahia.

O Pl'esidente dct Republica dos Estados Unidos do Brazil, para
Dxccução do decreto n. 431, de 1,1 de dezembro de 1896, deceeta:
Artigo unico. FicD. creD.da na guD.rdêt nD.cionD.l da comarca da
capital do Estado da Bahia mais uma brigada de infantaria, com
a designação de l55a, a qual se constituirá de Ü'JS batalhões do
serviço a cti v o, ns. 463°, 464° e 465°, e um do dêl. re.serva, sob n. 155°,
.quo se organizarão com os guardas quD.lificaclos nos districtos dêl
refe:ida comarca ; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 12 de setembro de 1907, 19° da Republica.
AFFONW A.FGUS

ro

:JIOREIRA. PEN~A.

Augusto Tavares rlc Lyl'c/.

DECRETO N. 6040 ~oncede

DE

12 DE

SSTHIDRO DE

1907

autorizr.ção a The Anglo-French Puhlic \Vc·rks Company,
limited para funccionar na Repuhlica.

O Presidente da Rep,lhlic;t do.> Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a The Anglo-Jh·ench Public 1Yorhs
Company, limited, devidamente representada, decretD. :
Artigo unico. E' concedida autorização a The Anglo-Fr-ench
Pttblic 1Yorhs Cornpany, limited para funccionar na RepubJic::t com
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os estatutos que apresentou, mediante as clausulas que a (!Sta
a,companham, assignadas pelo Ministro de Estado da Iodustria
Viação e OlJlWl Publicas e ficando a mesma companhia obrigad;:t
ao cnmprimento das formalidades O'iigidas peia legislação em
:Yigor.
Rio de Janeiro, L2 de setembro do 1907, 19° d::t Repuulica.
AFFONSO

AUGUSTJ

MOREIRA PEXXA..

Jlfíguel Calmon d11 Pln e Alnwida.
Ciausulas que acompanham o decreto n. 66-10 desta data

A Tlw Anglo-French Public Wo1·hs Company, limited é obrig11da
ter nm representante no Brazil com plenos e illimitCLdos poderes
para tratar e definitivamente resolver as questões que so susci-tarem quer com o Governo, quer com particulares, potlendo
ser clemantlado c receber cittção inicial pela cJmpanhi!1.
:1.

II

Torlos os actos quo lJr<ttlcitr no Br<:tzil ficarão snjcitos unicamente ás respectivas leis o regulamentos c á jurisdicção de seus
Trilmnaos jlllliciario.l ou adminis\.r[ltivos, sem que, em tempo
:tlgum, po.ssa a referida comp::mhi11 reclama.r qmtlquer oxcepção
runil;vht em ~ens ost:1tuto.,, cujas disposições não poderão servir de
base para qu::tlc1um' rcclam<:tção concernente ;1 execução das obras
on sorYiços a r1uc olles se referem.
III

Fica dü]Jontlento de autorização elo Governo qualquer alteração
•tne <1 companhia tenha do fazer nos respectivos estatutos. Scrl.he-lla c<:tssada i1 antoriz<Lção p:M'a 1\mccimmr n:t Ropnblica, se inJ'eingir esta clausul<l,.

IV
Ficcc entendido que a ::mtoriz8,ção é dada sem prejuízo do pl'in'~;pio tle achar-se a com]J<tnhi!1 sujeit<:t éts dispo~içiíes elo direito na·:ional, r1ne regem as socieclctcle~ anonymas.

v
A _inf~acção do qualquer tl~s cla:usulas paea a qual não esteja
c·ommm<:tlta pen<l, espe01n,l, sera pumdo, com a multa do I :000$ a
5:000;;ji, e no caso de roincidoncia, pela cassação da autorização
couceclida pelo decreto em virtude do qunJ b:tixam tts presehtes
clausulas.
Rio de Janeiro, 12 ele setembro rlo 1907.- Miguel Calmon
1h~

Pin e Almeida.

Executivo - 190!
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Eu abaixo assignado, Nicn,sio Robert Juralde, tabellião publico
devidamente encartado e ajuramentado, em exercício nestn, cidade
do Londres, certifico que a assignaturn, « II. F. Bartlett » posta ao
fim da certidãiJ de incorporação da companhia denominada The
Anglo F1·ench Public ~~ro1'ks Company, Umited, que vae aqui annexa r.
marcada com a lettra A é a assignn,tura proprilt e verdadeira do
Sr. Herbert Fogelstriim Bartlett, archivista de sociedades anonymas, e que foi nGsta data por elle sub;cripta perante mim tabellião. Certifico mais, que o documento aqui annexo de igual modo e
marcado com a lettra B é traducção fiel e conforme elo precitado
documento junto distinguido com a lettra A.
E para constar onde convier, dou a presente, que assigno ;:
sêllo com o sello elo moa officio em Lon,lres, ao.> ,27 dias de maio d(~
1907.-N. R. Jumlde, tabellião pttblico.
N. 293-Reconheço verdadeira a assignatura retro de N. R. Jura!de, tabellião publico desta Capital, e para constar onde convier,
a pedido do mesmo, passei o presente, que assignei, fiz sellar com o
sello das armas deste Consulado da Republica dos Estados Unidos do
Brazil em Londres, aos 17 de ju11ho de !1907. -O encat•rega.do do
Consulado, Luiz Augusto da Costa, vice-consul.
Recebi~ 0-11-3. -Costa.
Reconheço a firma supra.
Alfandegada Bahia, 6 do agosto de 1907. -Antonio Rufino da.
Costa Lacerda.

N. ll-300 réis. Pagou trezentos réi> de sello por verba.
Alfandeg<1 da, Bahia, 6 de agosto ele 1907.-0 3° cscripturario,
A. Silva.
B

(Traducçao)
(Estampilhas, armas reaes e sello)

Pela presente certifico que a Anglo-French Pl,túlic !Yorhs Com~
pany, limited foi, no dia 7 de março de 1907, incorporada como

companhia de responsabilidade limitada, na fórm<1 das leis de 1862
a 1900 sobre companhias.
Dada, sob a minha assignatura, em Londres, hoje, 27 de maio
de 1907 .-H. I. Bartlett, archivista de sociedades anonymas.
(Lei de 1862, sobre companhias, secção 174.)

o
92.~20/4-Regi~trado, 23.594, 7 de março de 1907-(L. S. e
estaropllhas)-As leis de 1862 a 1900. Sobre companhias.
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Oompa:n.hia de Resno:n.sabilidade I__.in1it::..da
por acções
Escriptura social da Anglo-French Public Works Company,
limited

.

1. O nome da companhia é The Anglo-French Public 1Vorks

Company, limited.

2. O escriptorio da séde social será situado na Inglaterra.
3. Os fins para os quaes se estabelece a companhia são todos ou
quaesq uer dos wguiutes (e na construcção aas seguintes subsecções
oalcancc de nenhuma de bcs subsocçõcs deverá, na ausencia de
qualquer restricção expressa, ser coosideritdo como limitando ou
affectando o alcance de qualquer outra de tael subsecções) :
a) construir, executar, fazer, aprestar, melhorar, explorar,
desenvolver, administrar, dirigir ou dominar obras publicas e
conveniencias de todas as ospecie~, a qual expressão comprehende
e.;;tradas de ferro, trilhos urbanos, docas, porta8, pontes, rampas,
trapiche,, canaes, reservatorios, aterros, obras de irrigação, reclamação, melhorameRtos, esgotos, drenagem, hygienicas, hydraulicas, de gaz, luz electrica, telephones, telegraphos, e de àbastecimento de força motriz, e hotcis, arm<J,zons, mercados o edificio::J
publicos, e todas as mais obras e conveuicncias de utilidade
publica;
b) requerm', comprar, ou de outro modo adquiri!' quaesquee
contractos, decr,•tos e conccs>ões para ou com relaçio á construcção e execução, cumprimento, apresto, melhoramento, gerencia,
administração on domínio de obras e convoniencias publicas, e
emprchender, executar, fazer o dispor das mesmas, ou de outro
modo tornal-as proveitosas ;
.
c) fazer qualquer outro ne,f;·oc.io (quer industrial, qner outro),
que pareça ü companhia capaz de soe feito convenientemente em
conjuncção com os mencion<J.do~ acima, ou directa ou indirectamente calculado <t fazer augmontar o valor, ou de torn1.r lucrativos quaeBquer dos bens ou direitos da companhia;
d) cmprehender c ützer qua,lqner negocio, tt'an,acção, ou o;:>eração geralmente emprehendidos ou feitos por financeiros, organizadores de companhias, banqueiros, garantidores, concessionarios,
contractantes de obras puhllcas e outras,capitalistas, ou negociantes,
e fazer explorar todos os negocios do agenctas e commissões,
e em especial garantir, emittir c collocar acções, títulos, obrigações, debentttres, títulos llypothecarios ou Yaloees;
e) auxiliar a qualquer Governo ou Estado, ou qualquer autoridade municipal on outra corpoeação, companhia, associação ou
indivíduos, com capitaes, cecditos, meios ou recursos, para a prosecução e dcsenvolyimento de quaesquor obras, projectos ou emprezas;
f) comprar, arrendar, alugar ou de outra fórma adquirir e
possuir quae3quer terrenos, ediflcios, machinas, gcnero~. existencias.
P"tentcs, ou outros bons mobiliarias e immobiliarios, ou direitos,
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cl9nsas obtivcis media.nte acçã.o , ou Clua.lquer negocio ou empr eia,
com on sem r espons:1bilidade alguma. inhercntc ao.:> mesmo.> ;
g) melhora.r, aclministra.r, desenvolver, explorar c manter, ou
vender, arrendat', hypothccar, onerar, dispor ou dar qualquer
outra applicação, e tornar lucrativos todos ou qualquer parte dos
bens da comp:tllhirt, existentes em qualquer época, ou elo bens em
qu ~ tiver algum interesse a companhi~ , ~ erigir, cm~struir , augmcntar, alterar e manter quaesquer edtficws nece.;sarws ou. convenientes para os negocias da companhia, e fa zer qm.es·:}n cr ne~ocio
ou cmpre:c:.a, adquiridos pela comprmhia ou em que c!la estiver
iatm~essada ;
·
h) adquirir. pol>suir, negociar emprestar dinheiro mediante a
garan.ti<t, e dispor dos titulas, fundos, acções, ob•·iga.ções, debentures , valores hypotheearios, apolices e valores de qualquer govet'llO, Estado, municipalidade, c.ompanhia. ou corporação, sejam
bl'itanuicos, das Inclias, das colonias, ou do ostrange.iro, ou bens e
ac.tivos de todas as class3s ;
i} anxi liwr a quaesquer pe~Hoas , govm·uo, autoridade municipal
o.u outra corl'lOl'açã.o, ou companhia., tlnancialmente ou llc outra
maneira, emittindo, ou assignamlo, ou g.:Lrantindo a as ~ignatt1ra. e
emi ;sii:o de capitaes, acções. titulos, deben. tures, vaJo-res lrypot hecarios, ou outros valores; e assignü.r, pos3llir e negociar com
a.cçõe;, t itulos e valores de qualquer companh ia, co mquanto exista
alguma responsn.biliuade sabt•c os mesmos ;
.f) Emprehendcr o cargo e cumprir com os deveres de curador,
sy n<lico·, liq ui dataria , testa.mcnteiro, administrc,,llor , clcposit<wio,
gerente, co,Tetm•, a.goilto c procuralloe, e qualquer outro cargo e
posiçflo de ficleicomrnisso e coutia.nç:t, e de~emp enll ar as attribuições
e fi.I ucçõcs inherentes aos mesmos, c em gera.l Üt%el' qu alquer·
negocio de curadoria. on agencia. , quer gratuit::tm ente, quee ele
outro modo;
h) garantir o roembol o tios ca.pi h es e o pa.ga.mca to de dividendos ou juro;, sobr e quaesquer titulas, acções, dcbmltl1'es ou
ou t.ros valores emittidos, ou qnalc1ner outro contl•;tcto, ou ollriga~~o, ou U.ivida contrahidct por qualqum· outra com;}anhia., corporaçao ou pes,;oa ;
. l) r eceber dcpo~ ito s de. dinheiro 1nra ser empreg:v.lo nos negocios <.La co mpanhw, c empregar, empres ta!', adcantar ou dar qualquer outra applicaçno itü; nu1 nera.rios da companhia, que tlilo forem
pracisos immeLli atihmente, sobr e as gamnti<ts ou ~em ga.rantia alguma, e nas condições que se outentlerem conveni entes ;
m) obter a incorpor ação, re,?ist,·o ou outro reconhecimento da
com p:\nhh em !J.Ualquer colonia ou Estado ou ! Jgar no e.;tr cmgcil•o.
<J estabelecer c regular a gcncüt~ para os fins dos negocio; sociaes, c
requerer ou associar-se em apresenhr r eqne~imentos ao Parlamento ou a qualqu er outra a utoridade ou corpo local, municipal,
:l u outro, britannico, estrangeiro, ou colonial, pal'a qua.esquee actos
'1? P~r.lamento, lei >, decretos, concessões? ordens, direitos, ou privrlegws que pareçam conducentes aos obJecto.:; ela companhia ou a
quaesque,· clellcs, e oppôr-se a, quaesqucr actos ou requerimentos
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que pa1·eçélm direda. ou indirectamento c;clculados a prejudica.r os
interesses da companhia ;
n) comprar, ou por qualquer outro meio adquirir e defender,
prorogar o rcnova1', quer no Reino Unido, quo1' em outro paiz,
(ij_uac.;quer !)atentes, direitos privilegiados, pl'ivilegios de invenção,
licenc;<ts, protecções e concessões que p<treçam dêw provas elo serem
vantajosos ou uteis á companhia, c utilizar, tornar lucrativos c
manuf'actura.r em sua virtude, ou conceder licença.s ou privilegies
a seu respeito, e gastar dinheiro fazendo- provas e ensaios, e mclhor<J.nllo ou procurando melhorar quaesqucr patentes, inYenções
ou direitos que a companhia possa adquirir ou se proponha a
êl,dquirir ;
o) f'usimmr-se, ou celebrar socle:lade, ou qualquer ajuste para
partilhar lucl'Os, união de interesses, ou eooporaoão, com qu<tlqu :r
outra pes·;oa ou companhia que faça ou se proponha Llzer c1u<tlquer
negocio dentro dos OQjectos dest<t eompanhb, e <tdquirir e possuir
aeçõcs, tituios ou valores de qualquer de tacs companhias;
p) tomar emprestado c levantar dinheiro mediémte .omissão de;
tlebeniures, valores hylJOtllecarios, ou outras obrigações, ou mediante hypotheca ou onu3 sJbrc a totalidade ou qu<tlquer parte dos
bens d{t companhia existentes em qualquer época compr.ehendendo
o seu capital por cobrar, ou de outro modo, conforme parecer eonveaieute ;
q), vender, permutar, alug1r meuiimte arrendamento, regalia., partilha de lucros, ou de outl'o moclo, conceder licenças,
servidões e outro.> direitos com i'espeito, ou sobre, e do quulquer
outro modo negociar ou disoor d:.t onmrezct, ou de qualquer parte
della o ela totalidade ou quâlquer paÍ·te do3 --bens da compcwhia.
existentes em qualquer epoc1ia, e acceitar o pagamento de quaesquer bens ou direitos vendidos, ou de outro modo dispostos ou
uegociadm pela companhia, qner d3 co:ltado, pJr prestações, ou
de outro modo, qtwr por acoõcs de qualquer companhia; sejam
c~as sat'sfeitas integr<tl ou p~lrcialmente, e com ou sem direitos
dlfferJl~os, ou preí'eriüos, com rGspeito a dividendos ou reembolso
de c<tpltc'cl, ou de outra fórma; ou por meio de bypotheca, ou eo.11
debentur;;s, valores llypothocétrios, ou obrigações hypothecarias lle
qualqllcr eorporaç:Io; ou em pa.rte do um modo e em parte ele
outro, c om geral e;n qnaesgum· condições que aprotw:·r éí. eompanllin;
1'), vaga~· por quaesquer bens, ou direitos adquiridos pela, companhia, quer a dinheiro, quül' em acções, com ou som direitos
pre~m·idos ou diferidos, a respeito de dividendo ou -recmb0Iso de
capltal, ou de outra maneira, sejam eUas total ou pat·ciahr.ente
s'!-tisfcitas, ou com quaesquer vahres quo a companhia tom o
direito de emittir, ou em parte de um modo e em p:trte de ou.;t<·o
c em geral em qu<tesquer condições que aprouver á companl.liTh ;
s), Remunerar a qualquer pessoa por quaeoquer serv}ços pl·estados, ou. a pro .tar, para a organisação da companhia, ou por
obt~r. ass1gnaturas, ou garantir a assignatura, ou collomn', ou
auxiliar a co !locação das acções ou valores desta companhia, ou· .de
qualquer companhia ou sociedade organizada por esta companhia:,
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ou em que ella. estiver interes>ada, ou por introduzir negocias, ou da·
outra fôrma. auxiliar ou pre:>tar serviços á Companhia, sendo tal
remuneração total ou parcialmente em dinheiro ou em acções ou
valores da companhia, satisfeitos integralmente ou em parte, ou
sendo paga de qualquer outra maneira que determinar a Companhia;
.
t) organizar qualquer companhia ou companhias, com o objecto
de adquirir a totalidade ou qualc1uer parte da empreza·, bens e
compromissos desta. companhia, on para qualquer outro mister
{}ne directa ou indirectamente pareça calculado a dar beneficio á
companhia;
u) pagar todos os gastos relativos á organização e registL'o
.da nompanbia, e á emissão do seu capital. incluindo qua.esqu13r
cornmissões, emolumentos de corretores e despezas com isso relacionadas, e remunerar ou fazer presentes (de dinheiro ou outro
adivo, ou mediante a. adjudicação de acções, satisfeitas integralmente ou em parte, ou de qualquer outra maneil'a, seja com o capital social, ou com lucros, ou de outra fôrma, segundo entender a
-companhia), a qualquer pessoa ou pessoas por serviçoJ presta<los·ou a prestar, tra.zendo quacsquer bens ou negocias á companhia
ou collocando on auxiliando a collocação, ou garantitHlo a assignatura de quaesquer acções, debentw·es, valores hypothecarios ou
outros titulas da companhia ou por qualquer outro motivo, que
bem entender a companhia ;
v) distribuir entre os accionistas, em espeeie, quaesq_uer ben!!
l(a companhia, ou qualquer produoto da venda ou disposição lle
quaesquer bens sociaes; mas de fôrma que não S 3 faça distribuição
alguma, que importar em uma reducçõ,o de capital, excepto com
a sancçã.o (si alguma houver), que a esse tempo exigir a lei;
1o) fazet>, acceitar, enclossar e assignar escriptos de divida..,
J etra~ de cambio c outros v..:.lore3 commerciaes ;
;>;) fa.zer todas · ou quaesquer da> causas supramencionadas em
qualquer parte do mundo, e quer como chefes, agentes, contractantes, ficleicommissario.1, quer de outro modo, e por meio ou
intermeuio de curadores, ou agentes ou de outra maneira,, e seja
de per si ou em união a outras pessoas;
.
y) fazer todas as outras causas que forJm incident.1es ou conducentes á obtenção elos objectos expostos ou quaesquer delles, otl ·
que seja.m c:1lculados a directa ou indirecbmentc dar beneficio!\..
companhüL ou a c1uae5quer de seus a.cciouistas.
4. E' limitada a responsabilidade dos aceionistas.
5. O capital soci rtl é de e 50.000 tlividido em 9.900 acções
preferidas ele cinco libras cada uma, e 10.000 acções ordinat'ias de
um shel/ing c1da uma, podendo-se augmental-o ou reduzil-o. Quaes<J:uer acções existentes, e quaesquer novas acções que de tempos a
·tempos venham a ser creadas poderão ser emittidas a premio ou
(em tanto quanto o pemüttir a lei então vigente), a desconto, ou
ser consolidadas ou subdivididas em acções de maior ou menor
valor, ou convertidas em acçõcs de -diifereutes chtsses, com qual-
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iJUCr garantia, preferencia ou outro privilegio ou vantagem
especial sobre as acções emittidas anterior ou simultaneamente ou
em alguma época successiva, conforme determinttr a companhia.
Ficando, porém, entendido que si e quando for dividido o capital
social em acções de varias classes os direitos e privilegias de
qualquer de taes classes não serão modificados nem variados
sinão pela fôrma seguinte, a s:tber :
Uma tal modificação ou variação qua.lquer poderá ser effectuada quando for sanccionada por uma deliberação extraordinaria
dos portadores de acções dessa classe, votada em assembléa
distincta dos acciunistas Ca mesma classe, na qual estiverem
presentes em pessoa ou forem representados por mandato os
proprietarios de não menos de uma terça parte das acções
emittidas úe tal classe.
Nós, as varias pessoas, cujos nomes, endereços e qualidades vão
aqui subscriptos, desejamos constituir-nos em uma companhia de
accôrdo com esta cscriptura social e respectivam~nte contra·
ctarmos e assignar o numero de acçõc:(do capital social que se vê
ao laúo dos nossos uomes respectivos.

.:'-7omes, endereços o qualidades dos assignantes

D. H. Crawford Cory,secretario.-6i Gctvendish
Toad, Yinsbury Park n ...................
.L E. Cadby, caixeiro.-128 Clv,pham Road,
Stockwell S. W ..........................
:\I. Ross. Dactylogra-pha.- 43 Dcrona Road.
Herne Hill S. E ............. __ ......... .'
H. G. Rushen, caixeiro.- 164 E.ing Henrys
Road, Hampstead N. W ...... , ..... , .....
E. G:rierson, caixeiro.- 8 Ghasrnere Ron.cl,
Muswcll Pill N ............. , ........ , ...
J.. R. Bennctt, contador.- l6 Digby Road,
Crownswood Park N ......•.. , ...........
T. M. C. Stenart, secretario,-84 Bishopsgate
Street \Vithun E, C.. , ....... ,, •.... , •..

Numero de acções
tomadas por
cada assignante-

Uma ordinaria
Umct ord!naria

Uma mdinaria
Uma ordinaria
Uma ordinaria
Uma ordiuaria
Uma ordinaria

Em data de hoje, 6 de março de 1907.- Testemunhas das a~si
gnaturas sup1•a:
Francis J.I. Voules, solicitador, 84 Bishopsgate Street Withun.
E. C. Londres.
E' exemplar conforme.- H. 1. Bartlatt, archivista das
Sociedades Anonymas. (Estampilha.)
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D

92,420/5 . H.cgist~'&:do 23 .5.'?5 ~ 7 de março do 1907 {L. S. e esta.mpilha.s).
As leis de

l 8l~'!

a l9Xl sobre companlli::ts.

Co:m.panb.ia de respons abilidade
por acções

Lim-itada

Estatutos da Anglo French Public Works Company, Limited
PRELIMINAR

1. Os regulamentos contidos no. tahella, mo.rcad:1 «A », do·
pi'iineiro appenso da lei n . 18G.'2, so1Jrc comp.tnltias, não ser:'\ o
applicaveis à companhia.
2. Na':ltes estatutos, salvo si o cuntexto on assumpto requerer
significação differentc:
« À's lei s» quer dizm· ns leis de 1862 a 1900 sobre comp::wllias C'
qualquer outra lei com ellas incorporada,.
~co registro» significar<t o r egist1·o dos ;:tccionistas, que deverá
ser escripturado conforme o exige <J, secçã.o 25 da lei de 186.2 sobre
companhin,s .
« Mcz » quer dizel' m c1. civil.
« Integralizaclo » inclnil'it creditado cJmo inte gralizado .
«Secretario» comprchcnder{t qua,!qucr pessoa nomeada para
temporalmente desempenhar as att.ribuições do secretario.
As palavras a que as leis derem uma significu.ção e;;;peeial
terão o m esmo signilic[tdo nos presentes estatutos.
As palavras que impoetarem somente o numero ;..ingular
incluirão o plural e tambcm scr<i applicavcl o opposLo.
As palavras c1ue signi ficarem o masculino comprehenúerão o
feminino.
As palavra,s que importal'cm iniliYilluos incluirií.'J corporações .
3. Os directores nflo empregar ã.o os fundo > sociae::< , nem parte
alguma dello>na compr:t on para em prcstimo:; sobre acções cltt
companhia.
C.I.PITAL

4. O cu,pital social inicial é de ·~ 50.000, dividido em 0.900
acções }Jrefl3riclas de cinco lihras cada uma, c 10.000 acçõcs ordinarias de um schelling cada uma,. As ditas acções preferidas e ordinari:as conferirão a0s seus p:1rtadores os direitos e privilegias
abaixo declarados, c os mesmos direitos e privilegias ficarã.o sujeitos ·
a variação ou modific::tçio pda fórma disposta, na clausula 5a da
escriptura social, mas n:'í o de outro modo .
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ACQÕES E .CERTIDÕES

5. As ,acçães fkarão sob o domínio dos ditectorcs, o> qnaes
1JOrlérão adjudica1-as _e d'ellàs, di!JpOl' a fuvor lfe guaésctner pessoàs
em qua.esquer con,lJçoes c peltt fõr•ma q'tte en'tcridcrem.
As acçõús pOderão ser emi ttida's ao pa/r bll a prén'lio.
6. A companhia podPrá, ao emittir aeções, f<tz er ajuste > para
que haja diffcrença cntee -os porta dores de taes acçlícs sobee a importancia das prestações que elevem ser pagas e <t êpoca do ;pfl,gam'ento de taes )_westaçõe:J .
.
7. A companhiit t er<i. o direito -de considera!r a pcssea chjo
nome estiver inscripto no registro, com respeito a qüalqüer ttc~o,
conto o seu proprietario absoltito, e ilã.o·ter<:t nenhuma obrigaç'ão
de reconhecer fideicdrílmisso algum ou ecJ.tti'lade 'bu direito tlu
interesse equitativo em tal ac<
;'ão, quer tenha tido, qilel' não, d1sso
<J.i'iso expresso 'ou outro.
.
···S. Nb caso de cst r·a,gb.r-se oú perder-se a~guma. certidão,
poder á ser renoYada ella. mellia.nte o pa<gail1ento de hm- 'xt:liín, óu
Cllili'lquêr quantüt inferior qü.e prescreverem os Uirectbre~, .e
entr.egando a . certidão cst r ::tgv,dD, <i. pessoa. quo precisai' da nova
c ~1.>tidão, ou d ~,ndo qualqu er 'prova. 'fltt sna perda ou destru1Ção e
qt\(l.lquer garantia á companhia, com tl'a nç<:t ou sem elta, qne po'SSa
se ~' satis'factoria nos rlirnctoi'e3.
CO-Í'R OPRIETARIOS DE ACÇÕES

9. Quando duas ou mais pessov,s esHverem illscripta-s como
prGprietarias de quaesquer a'C ções, SBi'ao eJ!Ia-s .. consideradas como
suas portadoras ·em condomiti.io, com o bettefido üe sobrevi-v-enCia,
sujeita~ ás di ~pos ições segui\1tcs :
l) a .con1pa.nhia não será. ohrigada a r e.gistrae. mais de tres
pessoas como prop :·iet::l,rias de qualquer acção;
2) os co.proprictarios de qualquer acção sm-lão ·ma,ncommunada e solida,ri amente r osponsa veis a r espeito de 'todos os p<:tga.mentos que tiverem de ser feitos vor motivo de tD,J acção;
3) ao fallccer qualquer um de taes co-proprietarios, o sobreviventB ou sobrevi ventes sel'ão <t unica pesso<t ou pesso;}s reconhecidas pela companhia romo tendo direito D.!gtnn a tvJ acção ;
ma ' os directoros podel'ão exi gir a }n' J \'t\. qu ) êntentlei·i:lm do
mesmo falleci mcato. ~;do, do que a,r1u·i se cont êm :;crú. interpretado como de~ oh r iga.ndo a succcssão de u.m .eo-propl.'i_etario f<tllecido de qu[l.lq uer compromisso so'brc ~s éwçõ.es i1ne cne ;possüie de
condomínio com qualquer outríJ: pesoé::C ; ·
. .
4) qualqtwr um de taes co-propf>ietarios :PotleNí passar competentes recibos de qualquer clividendo, bonus ou dovolüção de
cn,pitai, pagavcl aos mesmos co-proprietarios;
5) sómente a pessxt, ct~jo nome for o primeiro inscripto D.o
11egistl•o dos acciooistas como uma das co-;proprict t~'J.'i~s de qun,ltl~er acção,, terá direito a que se IM ·e ntregue a certidão rélativ::t
a tal acção, ou o de recohel' avisos da companhia, ou de as.sistü• Ou
vcotar nas assembléas gól'ites à.n, conipànhiâ ; e qualquct· aviso iilti-
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mando n. tal pessoa será considcmdo aviso a todos os co-proprictarios, mas po:ler<t um qu<tlqucr de tae:: co-proprietarios ser
nomeado metndatario dn. pessoa que tiver o direito do vot:.tr mn
representação dos mesmos co-proprietarios, o como tal mandatario assistir e votar nas assomblé<ts gcraes dn. companhia.
PRESTAÇÕES SOBRE ACÇÕES

lO. Poderão os directoros do tempos a tempos (sujeito a
quaesquer condições em que tiverem sido emitticlas quaesquCl'
acções ) cobrar prestações am a,ccionistas por motivo ele todo o
dinheiro não satisfeito sobro a,s sua,s acções, conformo entenderem
elles, comtanto quo se dê, com a antoccdcncia elo pelo menos vinte
o um dia;;,aviso da Cúbrança de um<t prestação,declarando-se a data
:C o Jogar elo pagamento ; c cad<1 accionista fic:t sujeito a, pagar a
importancia das prc.;taçõe.'! cobradas assim éís pessoas e nas épocas
e logares marcados pelos dircctorcs. Poderá ser revogada uma
pre:;tação ou adiada pela dircctoria a data. marcada para o seu
pagamento.
ll. Considerar-se-1m cobrad<t uma prestn.ção ao tempo em quo
foi votada a deliberação dos directoros autorizando a cobrança. da
prestação. Nenhuma prestação cobrada sobre qualquer acção excederá a quarta parte do valor nomirr<tl de tal acção, nem poderá ser
pagavcl dentro de um mez depois de vencer-se a prestação anterior.
12. Os directores poderão, si assim o entenderem, receber do
. qualquer accionista disposto a adcantal-o, [\totalidade ou qualquer
parte do dinheiro devido por conta de acçõe> que cllc possuir, além
das sommas actualmente cobradas ; c pelo dinheiro assim pago
adeantadamente, ou pela qu:~ntia que de tempos a tempos excedm'
l~n. importancia das prestações cobradas então por motivo das
acções, a cujo re>pcito se fizer o pagamento adea.ntado, poderá a
c\)mpanhia pagar juros a qualquer typo que ajustarem o accionista.
, (FIO o adcantar c os directores.
TRANSFERE:-/CIA DE ACÇÕE:S

13. O instrumento de transfcrencia de qualquer acção da companhia, não representada por um titulo ao portador, deverá ser
por escripto e será assignado tanto pelo cedente como pelo ccssio·
nario, e devidamente attestado, c o cedente será considerado como
c1.mtinuando proprietario de tal acção, até ser inscripto a seu
respeito no registro o nome de cossionario.
14. As acções de companhia podem sm• transferidas segundo a
fôrma ordinaria usual, sendo esta ou assignada ou authenticada
çgm sello.
15. Os directores poderão recusar-se a fazer o registro ~a
transferencia de qualquer acção sobre a qual tiver a companhia
u2n direito de retenção e no caso de acçõos não intcgralizallas poderao recusar-se a fazer o registro de transferencia a qualquer pessoa
que a seu juizo não pareça ser pessoa responsavel, ou feita a
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'JUUJqucr accionista que por si só ou coojunctamcnte com alguma
outra pessoa. estiver endividado ou tiver qualquer reoponsabilidade
para com a companhia .
16. Poder-se-Ita cobrar um emolumento de não mais que dons
schillings e meio pelo registro de cada transferencia.
l 7. Cada um dos instrumentos de transferencia deverá set'
entregue no escriptorio para ser registra.do, achando-se devidamente estampilhado e indo accompanhado da certidão das acções
que Jisser t!'ansrerir, e de quaesquer outras provas que exijam
os directorçs para evidenciar o direito que tem o cedente par[t
fazer a transferencia. O instrumento de transferencia será con
servado pela companhia .
18. Os livros de trausfereucia, poderão ficar fechados llurante
os 14 dias que immediatamente· precederem Li n,sscmbléa geral
.ord inaria ne cada am10 .
TRAl\S:m::;sio

DE ACÇÕEil

19. Ao fallecer algum accionista, não sendo elle um de varios
co-proprietarios llo acções, os test[},menteiros ou a<lministradores
de tal accionista fallecido serão as unicas pessoas reconhecidas pela,
eompanhia como tendo algum direito às acções averbadas em
·
nome do finado accionista.
20 . Qualquer pessoa que vier a ter direito a uma acção em
cónsequencia do fallecimonto, quebra ou insolvabilidttde ue quaJ.
quer accionista (aqui designada a. pessoa com direito por transmissão) deverá dentro de tres me:.~es de adquirir esse direito
a.Prcsenhr á. companhia as prova> que razo:lvelmentc possam
exigir os directores para evidencütr o seu titulo, comprehendendo, .
no caso <lo morte a homologaçio testamentaria ou carta de
administ1•ação dos tribunaes inglezes,ou confiL·mação dos da Escossia,
O:u homologação testamentari<t ou C[}.rta ..de. <tdministração dm
i'rlandlzes, registrada na Inglaterra; e declarar por eseripto que
escolhe ou fazer-se inscrever como acctonista da companhia ou
fazer inscrever alguma outra pessoa pvr si nomeada, como eessionaria de tal acção. Cobrar-se-ha por motivo de tal registro algum
~molumento quo considerar conveniente a directoria. não excedente
de dons schilliugs e meio,
·
21 . Si alguma pessoa com direito a, quaesquer acções pol' transmissão der as provas precisas do seu titulo e declarar que escolhe
Jazer-se inscr ever como accionista dtt companhia, O!? directores
p Jderão immediatamente assentar o seu noinê no registro · com
1'espeito ás referidas acções, e si tal pessoa, como d'ito fica., der as
.provas exigidas e nomear alguma outra. pessoa para ser inscripta,
<t vesso:t que fizer a nomeação e a pessoa nomeada deverão respectivamente, como cedente c cessional'ia, outorgar um instrumento
de tl•ansferencía e po:lerá então ser lnscripto no registro o nome
·do cessionario com respeito ás mesmas acções .
. . ~· . Até que a p~ssoa que vier a ter direito a acções p:>r traosmlssao tenha cumpr1rlo com as condições dos artigos precedentes,
poderá a comp:1.0hia reter qualquer dividendo ou bonus annun-

1836

ACTOS DO PODEll EXECUTIVO

ciado sobre taes acções e não terá ella a obrigação de reconhecer
o titu.l.o da pessoa que as reclamar em virtude de tal transmissão ;
e si a pessoa que, deste modo, vier a ter direito a quaes(i!Uel?
acções satisfeitas parcialmente não cumprir com as condições dos
citados artigos durante o prazo do tres mews, a contiitr da datil.
em qu'C veio a ter esse direito, os direetores poderão fazer-lhe ox
pedir o aviso intimando-lhe que observe essas cJn<lições dentro de
trm prazo que não será inferior <t um mez, a partir d<t dat<t do
mesmo <tviso, e declar<tndo que se dcixil.r de sat.is!azer as exigenci<l.s
do aviso mencionado, poderão ser confiscadas as acções, a cujo
respeito for emittido o a viso; c no caso ela pesso.a, a quem for intimado tal aviso, não satisfctzer <ts suas exigencias doutro do 1wazo
nelle marcado, as acç'íes, por cujo motivo foi expedido o aviso
indicado, poderão sor declaradas em commisso por deliberação dm
directol'CS, votada em qualquer tem110, antes tlc terem ~ido cumpridas as exigoneias do dito aviso.
23. Os tutores de um accionist<t menor e os curadores de um
accionista interclicto poderão, dando aos diractül'es as provas que
forem razoavelmente exigidas quanto ao sen cargo, ser inscriptos
no registro com respeito á~ acçues pct·tencentos <t tal accionista
menor on intcrdicto, conforme for o c:tso.
24. O.; directure., terão o mesmo direito do recusar o registTo
da pessoa que tiver direito a qualquer acção em consequencia do
fallecimento, üdlencia, insolvabilidaüe, loucma ou menoridade de
qualquer accionisb, ou o da. pesso<1 nomead<1 por aquella, como
si eUa flossc ::1 cessionaria nomeada em uma Ü'étnsferencia. orclinaria apresent:tda para ser re6istracla.
TITUL03 DE AC(CUES AO PORTADOil

25. A companhia com relaç:ão a acções integra.llz<tdas podcrú
emittir titulas ao portctdor (ab<tixo denominados títulos de acções),
declarando lJUC o seu portador tem dit'eito ús acções ncllcs especializadas, e poderit por meio ele coupons ou ele outro modo dispor
quanto ao pJ.gamento !lo futuros dividendos solm:J as acções comprehendldas em taes titulas e os soguint\1s regulamentos, q1re não
obstante poderão ser de t'lmpos a tempos annullados e variad~Ss
pelos directores, sor-lhes-l!ão a ppli~a v ois, a saber:
(I) Nil,o S'l emittir:i um titnb de ac<:õos, excepto a pedido por
escripto lh Jl83SOê1, qne a es,;e temp::J aelmr-se inseripta no rogistm
de accioni.c:ta:o como ])l'Oprlotaria da acção, a cujo respeito tivor de
ser emittillo o titulo de acçõcs.
b) O pBdido será ela fórma e authcnticado por qualquer clecl:J.ração segnnclo a·; leis, ou por qualquer outra prova ela identidado
da p2ssoa que o th:er, e de seu direito ou j<uz sobra a acção, conforme de t.Jmpos a tempos exigirem os directoreJ, sendo aquclle
dopositado no cscriptorlo da, comp:1.nhi.a.
c) Antes da emissão lle um titulo de acçõos, a certidão (haYendo-a,), existente então com respeito ás acçues destinadas a ser
incluídas nellu, deverá ser entregue aos directores, salvo d!spensaud,o elles esta condição.
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d) Qualquer pesso~. que pedir r1uc se lhe cmitta. um titulo tlc
ac:çõcs dcver<i. ao tempo do pedido pagar aos directores o direito
de sello paga.vel a esse respeito, o bem a~sim uma. taxa qualque1>,
niio- superior a. um xelim por cada titulo de acções, que de tempos
a· tempos fixarem os directores.
e) 03 títulos de acções ao seeem emittidos serão a.uthentica·los
com o sello e serão assign:.tdos por dons directores e referendados
pelo secrecar·io ou algum outri> funccionario , em logar do secrlilta.rio, nome1elo pela dircctot•ia. para tal fun.
fJ Cada titulo de acções conterá o numero de acções c ser-J.
consignado no idioma e pela fOrma que entenderem os directores.
O: numero originalmente pertencente a cada acção dcverà ser d13clarado em tal titulo de acções.
· !!) Irão unidos a taes títulos de acções coupons }Jagaveis ao portado!', eujo numero será o que entenderem os diroctores, para
<1ttender-sc ao pagamento dos dividendos ou juro ; sobre o a respeito da:; acçõcs nel'les comprJhendidas, e os dírectores provideneia.rão de tempos a tempos conformo entenderem, quanto á emissão
de novos coupons ao portador, a essa época, dos titulos de acções,
quando se tiverem ::t~abado os coupon~ <t elles unidos.
T~) C<tda coupon serâ distinguido pelo numero do titulo de acções
ao qual pertencer elle, com um numero que dará a ver o l o~rar por
clle occupado na série de coupons pertencentes ao titulo. Os coupons
Dão declararão que são petg<tveis em qna.lquer período esp3cial,
nem conterão indicação algum:t de importancia que for pagavel.
i) ao annnnciar-se algum dividendo oujuro comoJ)agavol por
conta das acçõcs espccializatlas em qualc1uer titulo e acções, os
< lirector~ s publicarão nm annuncio em um diario publica.do em
Londres, c em qu~.esqu er outros jomaes (havendo-os) que bem
entenderem, dcclar:tndo a. quantia por acçiio ou por cento que for
pa,gavel, a data do pagamento, e o numei'O de ordem. do conpon
que se deve aprescnbr; e então qualquer pessoa Cll!C apresentar e
<)ntrega.r um coupon de ta.l numct·o do ordem no logar, ou em um
llos logat•es menci onados no coupon, ou no referido annuncio, terú.
o direi to de receber depois de decorrido o mzmero de dias, (não
~e nclo m<tis ue 14), a contar de tal entrega, segundo mandarem os
uirector es de tempos a tempos, o dividendo ou juro paga.vel por
oonta. uas acçõcs indíc:Ldas no titulo de ctcçõcs ao qual pertencer o
,uesmo coupon, do accôrtlo com o aviso que em tal sen tido for
,Jado no annnnc[o;
}) a companhia ter<l o direito de roconllccor o jus absoluto do
portaJor a essa época de qualquer coupon assi m ~ annunciado pll.ra.
ser pago como dito fica, p<:1ra receber o pagamento da importanciv.
do dividendo ou juros sobre o titu lo de acções a que per tencer
esse coupon, confoz·me h()uver sido annunciada pela fórma citada
<)omo pagavel ao ser elle dito co.upon apresel.ltad'o e entregue, c
cons tituir(t a entrega do mesmo coupon úma .competente quitv,ção
a f<tvOI' da companhia em tal conformidade ;
.
h) no caso de estr::tga,r-se ou deteriorar-se algum titulo de
<1cções ou coupon, os directores emittjrão um novo -em seu Iog<~.r,
entregando-se aqueHc para ser cv,ncellado ;
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l) dado o caso de perder-se ou desi.ruir-se algum titulo de
acções ou coupon, os directores emittirão em seu logar um outro
titulo de acções ou coupon, provando-se a sua satisfação tal perdn,
ou destruiÇ'.ão, c dando-se á companhia qnae3quer garantias que
elles considerarem adequada~;
m) em cada um dos casos indicados nas duas condições antecedentes será paga {t companhia, pel<t pessoa que quizer fazer uso
de tD,es condições, uma taxa de 2 s. 6 d., exclusivamente de todos
os gastos que se seguirem á investigação das provas de detericração, perda ou destruição, e de qualquer garantia a favor da
companhia;
n) nenhuma pessoa como portadora de um titulo de acções
terá o direi o de assistir nem de votar, n0m de exercer a sou
respeito quae;quer das prcrogativas de accionista em assembléa
geral alguma da companhia, nem de assignar qualquer requisição
para ou auxiliar a convoc<tção de qualquer assembléa gera.!, salvo
si pelo menos sete dias antes do designado para a assembléa no primeiro caso, e s<tl.-o si antes de ser a requisição depositada no
escriptorio no segundo caso, tiver ella consignado o titulo do acções
no escriptorio ou em quéüquer outro logar que indicarem os directores, junctamente com uma declaração por escripto do seu nome
e endereço, e salvo ficando assim em deposito o mesmo titulo de
acçõe; até ter sido celebrada a assembléa geral ou qualquer adiamento seu. Não poderão ser recebidos o~ nomes de mais pessoas
que uma, como co-proprietarias de qualquer titulo de acções.
o) EntrJgar-se-ha á pessoa que clepositaP assim um titulo de
acções uma certidão· declarando o seu nome e endereço, e numero
de acções representadas pelo titulo de acções que ella depositar, e
essa certidão lhe dará o direito de assistir e votar em uma assembléa
geral pela mesma fôrma como si fosse accionista inscripto da Companhi<.~. com respeito á acção indicada na referida certidão~ Sendo
feita a entl'ega á Companhia da mencionada certidão, será devolvido o titulo de aeçõ2s a cujo respeito ella for passada.
Podel'á ser como segue a certidão: - Anglo-French Public
Yorks Company, limitecl. N ... certifica a presente que ..• morador
em ... depositou, de accôrclo com os regulamentos da companhia
os títulos ele acções, a baixo designados, a cujo respeito tem elle o
direito de assistir na assembléa geral da companhia, que deverá
reunir-se em ... no dia ... de ... de ...
Em data de hoje ... de .. .
O secret<~rio ...
PORMEiSORES DOS TÍTULOS DE ACÇÕES DEPOSITADOS

p) Nenhuma pessoa como portadora de qualqner titulo ao portador terá o direito de exercer quaesquer das prerog,ttivas de um
accionista (sah·o pel<t forma acima apresentada expressamente
designada. com relação ás a.ssembléas geraes,, sem apresentar o
mesmo titulo e declarar o seu nome e endereço, e (si e quando o
exigirem os directorcs), sem permittir que nelle se faça um endosso
de facto, dat<t, fim e resultado da sua apresentação.
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go) Si o portador de um titulo de acção o entregar para ser
c:incellado c com clle depositar no escriptorio uma declaração por·
eséripto c 'por ellc assigna.da, feita na fôrma e authenticada,
segundo o modo .q u~ exigirem os jire.ctores~ pedindo . que sDja
inscripto como accwni:sta com rolaçao as acçoes moncwnadas no·
dito titulo de acção, e indicando ne.<Jsa declaração o seu nome,
endereço e emprQgo, elle terá o direito de se faze1: inscrever como
accionista no registro do.> accionistas da companh1a, com respeito
ás acçõcs especi<tlizadas no titulo de ac<;ões que for assim
entregue.
.
.
,.) sujeito aos re gula~en tos pr~ccdentes e as outra> (!Jsposições
dos estatutos dn, companhm e da lm de 1867, sohr0 companhias, o
portadoe de um titulo de acçõe.-; será (LCcionista da companhia de
pleno direito.
CONFIS ~AÇÃO E DIREITO De RETENÇÃO SOBRE AS ACÇÕES

26. Si algum accionista deixar de pagar qualquer prestação
no dia marcado para o seu pagamento, poderão os direct'lres em
qualquer época successiva, durante o temp(' em que continuar
l.mpaga a prestação. expedir-lhe aviso exigindo-lhe o pagamento da
mesm::t prestação com os juros vencidos por sua conta, a qua.lqum·
typo, não superior a dez pOl' cento ao anuo, que indicarem os
directores, até a data do pagamenb e quaesquer gasto.> oriundos
da falta de tal pagamento.
27. O aviso indicará um outro dia, não sendo menos de qua- .
torze dia~, a contar da intimação do aviso, até ou antes do qual
es>a presbção e todos os juros vencidos e gastos incursos em
consequencia de tal falta de pagamento teeão que ser pagos.
DesignaríL hmbem o logar onde se deve elfectuar o pagament()
(sendo o logar assim nomeado ou o escriptorio da séde social, ou
algum outro legar em que são ger almente pagaveis as presbções
cobradas pela companhia).
Declarará igualmente o aviso que na falia do pagamento até ou
antes da data e no logar marcado pocle!'ão ser pronunciadas em
commisso as acções a cujo respeito for cobrada a prestação.
28. No caso do não serem satisfeitas as exigencias de um tn,l
aviso, como fica dito, poderão ser confisc1.das por deliberação do;;:
directores em tn,l s mtido as acções, a cujo respeito for dado o
aviw, em qualquer época successiva, ant es do pagament-1 de todasas prestações, juros e gastos devidos por sua co ota.
29. Quaesquer acçõcs confbcadas assim serão consideradas de
propriedade da companhia e poderão ser convocadas, redhtribuidas, vendidas ou receber qualquer outra applicação, pela
fôrma, quer sujeitas, quer desembaraçadas de todas as prestações
cobradas antes da confiscação, conforme entenderem os directores'
o no caso de readjudicação creditando-se ou não como satisfeit~
qualquer dinheiro pago por sua conta pelo antigo proprietario· ou
poderão os directores, nas condições que apprJvarem, annullà.r a
confiscaçã ' em qualqear época, antes que taes acções tenham sido
redistribuida.s, vendidas ou tido qualquer outra disposição.
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30. Todo O· acGiouistct cujas acções tiverem sido confiscadas
wntintmrá, isso não obstantE\ a esta11 sujeito a. paga1• á com]la.nhia
toda.s as prestõlÇões devida.s sobro. taes aeções ao tempo da cqnfi~.
cação, j1,mtamente com juros, a qualquer razão não superi::n• a
,10' y., a;o, anno.que fbnu•em os dimotores 1 até a da.ta do seu; pagamonto, ma'! poderão os· dlrectores, si o,ssim o entenderem, perdoar
n pag;:une)1to·de taes juros ou de qmtlquer parte dos mesmos.
31. Quandq ttverem sido dedaraclas em commisso quaesquer
acções, far-se-ha immediatamente um assento. do. registro dos·ac~
cionistas da companhia, estabelecendo a confiscação e sua data; e
assim q11e as acçõcs coufiooadas deste modo tiverem sido readjudi(;adas1 vendidas ou dispostas de outrJ. maneira, far-se-ha hmbem
lllTI la.1;1ç~mento q.uanto á sua fó:uma o data;.
· 32. A companhia, por motivo do todas as dividas, compr,emissos o rcsponsabilid<ulcs de qualquer accionista da companhia
terá um p~·imoiFo e princip,1l cUroito de retenção sobre tmias as
:.ccções (não integraliz<J.dêts) possuídas por tal a.ccionista. quel' por
si SG cnlCr conjunlt:.umonte cmm outras pessoas, e sobre• todos os dividendos. e flomts que forem annuncictdos com. l'llSpeito a ttes acções.
Fica, pm'ém, entendido que si a companhia regi-str<l;r ou: cons0111tir
OP!l.llegistrar ~ transferencia de quacsquer acçõe~ sobraJ <ts quaeS'
tiww clla. ta,J direito de :rotençã;o, como dito- vae, sem dail!' ao cedente aviso de seus ct'editos, a,s mesmas acções ficarão llivreil e deso'n'i.~o,ti~•s do. direit0 de l'<3t·mção· da conrpanhü~.
3:'-l. Os directores poderio intimar a qmüquer accioni~;;t:l, quo
estiver cndivid<cdo élH tiver al'gum com1n'omisso p.wa. com a c9m·
pauhja, um ayiso o:üginclo-ll1e. que p~guc a importaneic• de:vida, á
eompanhi::t on que f;aJ'.i.':f:•ça este com}n·onü:;:,;o, c declarando que si
não eiTeGtnur-ss o ptlgamento. ou_ não se satisfi:wr o cotnpromisso
indic(tdo dentl•o ele um prazo (que nã>J :wrá infm·ior a 14 dias),
ma·rcfl,da em, tal aviso, ad acçõe:; não integraliz"'d~ts pertencentes a
tal a.ccionista pmlct•ão sm' venclicbs·, e ~i ta.l accionistu não
eumprir com osce n,vim denÜ'o elo roferUo prazo, po:lcrãa os
tlircclores vender as mesmas acçõf:.s sern a viso algum ulterior.
3J, Feita, uma venda, qnalquGD pelos dircctol'C& de quaesqnm'
acç::íeJ pa\'a :m.ti~fct:~;er o dil'eito de retenção dn, compatllüa sobre
t;Uas, ~erâ, applicitdo o seu prad'ttcto-e'11 primaiw logm· ao pagwm,cnto de todas lli'l custas. d~ tal vencb, em segundo log<U' para
s:1ti.'\f<.1ç'iio clus d-lvLla.s. ou com]H'umissos rlo accioni~t:t lYH':1 com a
·~onrpa;nhia ; o o sen saldo (si algum ho:.lVei') scr:l pago ciO dito
accionist'~ ou cJmo intlic:cr elle pol' C~Scripto.
3:í. Um la.nç:.cmcnk> no livro dws <lctas dC~. companhia referente
:"L ot]lnascnção de quae~quor ac~;ões, OlL q u:e fora-m vendi·las quaeslJ.Ue\' acçõos pc.ra. s"'tisl'azcr aJ,gum. direito de l'etonçã.o da. companlüa, constitnirrt pron. sufficiente, em conta, de todas as :pessoas
eom direito. n, ütea. acçõe.>, ele qlie frwam as mesmas aeções regu1:-umonte GOnfiscadas o:r vendidcts. @nome do compradol' ou wclju•li.G<It::wio de t~ws acções será }ançado no registeo como accionistl). <.h
com;pauhi~Z e ter:h direito ol!e ~ uma certülão. do seu titulo á& acções,
o não tel!á .ocrthuma ohJ'ígação de ver quo applicação so dtli ao
preço de compr~ ou consiclet1açãp e não a.Jfcct::trrt o seu titulo ás
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acções qual<ruer irregula.l'iLlade sobre a confiscação, renuncia ou
venda. O remedio Llo antigo proprietario de taes acções, e de
rrualquer pesséJa que as reclame em sua virtude ou mediante elle,
sü será contra a companhia e consistirá em indemnização.
REL\U:\"ClA DE ACÇÕES

36. Qualquer accionista voderá fazer e a comp::tnhia poderét
acceitar a renuncia de suas acções ou de quaesquer dellas, nas condições que forem concordadas reciprocamente entre esse accionista
e os directores, e em especial para transigir qualque1• questão emquanto ao achar-se propriamente inscripto a seu respeito o portador. Fica, porém, entendi.lo que o capital social não será reduzido sinão de accordo com as dbposições das leis. Qualquer acção
renunciada assim poderá ser disposta do mesmo modo como unn
:1cção confiscad::L.
AUG}JENTO DE CAPITAL

37. Polerão os dircctol'Os tle tempos a tempos augmentar o
capital mediante a emissão de novas acções, o augmonto em conjuncto sendo pela importancia, e dividido em acções dos respectivos
valores que elles consiLlcr,trem convenientes. As novas acções
~erão emittidas nm brm0s e condições e com os direitos, prelações
ou privilegias q llC orden:1r a compaullia em assembléa geral; mas
este artigo fica sujeito á~ disposiç::íes da clau~ula 5a da escriptura
social.
38. Todas as nova; n.cçõe; serão offerecida~ aos n.ccionistas na
p1•opo!'ção das acções existentes possuídas por elles, e tal olforecimento terá que sGr feito por aviso especialisando o numero de
acções a que tem direito o :1.ccionist:J., e limitando um. prazo dentro
do qual, si não foe :1ccoito, considerw-se-h L recus:tdo o offerecimento ; mas poderão os directore~ dispor das acções, ·que não forem
pretendidas em resposta a tal ofl'erecimento pGl<J. .fôrma que el!es
ente11derem mais beneilcios:1 <L companhüt.
39. Qualquer ca, ital levanti1dJ pela creação de novas acções
serit, salvo havendo disposição alguma em outro sentido pelas condições ela emissão, considerado como parte do capital inieiéLl e
ficu.rá sujeito ás mesmas disposições, com reforencia ao pagamento
de prestações e á confiscaçfw de acçlíes por falta de pagamento de
prestaçõe~. transferencia :) transmissã.0 de acções, direito do retenção, ou outras, corno si tivesse feito parte do capital inicial.
REDUCÇÃO DE CAPiTAL

40. Poderét a companhia de tempos <J. tempos, por deliberação
especial, reduzir o seu capital de qualquer fôrma qne permittir
a lei.
CONSOLIDAÇÃO E SGDDIVISÃO DE ACÇÕES

'11. Poderá a companhia em assemhléa geral consolidar ou
·subdividir as suas acções ou quaesquer della~.
Executivo - 1907
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4~. Feita a subcl.ivisào
<tcç,õe~ ele vaJor inferior, o

ele qnalquor acçfto em elmts ou mctis
proprieLario de qualquer uc11a oa mais
de taes acr;õe.s result;lllto:; pocler(t l'ecobor alguma proferencia, ou
:prola,ção, sobre o propri!..!LLrio da, outrct ou out!·as de i<:tJS ac:ç0os
resulbntos, com rc.Jpoito ao pagame11to do dividendos ou ú clisi.ribuiçào do activo oxcoclonte.
~IODIFIC.\ÇIO DE DIREITOS

43. Si, e quando quer quo for, o cctpibl d;vidido em ::tcções de
yarias clas~es, os diroiks o prh·ilegioJ dos p:)rt tdol'c<S tle acções do
cada classo poLlerão ser v:tri::tdos ou modiflc::tdos por qu \!quer
ajustr, quo fr!r sanccionado ch um::~. parto por dolibenção oxtraordinaria dos pof'tüdoros das ltcr;õo; de ta.l chsso, e d::t outra p;trtc
:por deliberação iclentic.t d~s porto.rlores elas acç3es restu.ntes da
companhia ; sondo cHla um<1 eLes t<1e.s delibet''tçõcs vot'.Ld:1 em assombléa om separado üo~ accLnishs quo nelLts tonlnm o dirGito
de votar. As assembléas dCJs portadorJs de uma classe do acçõcs
ficarão, em tanto quanto pos:üvcl, sujeitos ~ts mesmas reg,·as c disposições, como as 8.ssombléas da. companhLt; ma1 üo moclo que o
numero lec(al dos accionistas da chssc <lffecta, consi~tir{t em portadores de ctcçõcs dessa. cla.ss•3, prescntm em p ;SS'Jct ou roprcsontaclcs
por mi1nd.tto, e pJssuidoros do não mo:H..s que uma terçtt pwtc cb;
acções emittitln s da mesma. chs o.
PODE!cES MUTL\TAltiOS

4cL Os diroctores podorào lerant.Lr Oil toma.r dinheiro e:nlwcstaclo :para os fins elos nogocios da comp:whict, c po:lorão g<u·antir o
seu reembolso modLmte ltypotlwc<:~ ou on11S sJbre <1 totctlidado ou
quaL:_tiier p<:~rte do actiw o bens da companlria (presente> ou futu-.ros), comprehonclendo o seu cc~.pit<:~l não c .Jbra lo ou 1úo c,nittirlo, e
poderão cmittir ohi·ign,çõcs, rlcbcntw·es on valores hypotheca.rio,',
quer onerados solJre a toül.lidacle ou qualqncr padc elo activo c
rJcns sociao.;, quer não onerados G.3:sim.
45, Quae,quer obrigaçõc;s, debJntllres, tituLs ll:,·pothec:u•ios ou.
outros Yaloro.s cmittidos, uu que tonlmm de ser cmitticlos uela.
companhia, li carão .·.:ob o cllminio dr1s dircctorcs, os q u:~es poclériLo
cmittii-os nos termos e condir,oões, llo:a fórm<:~ c p2üo consideração
une enteuderem a bencficiu .[a compauhia.
46. A comp~tnhia llOdüi'ct, ;:,o fazGr-~:; rL cmiosf[o de qu::tc:;qum'
olJrigaç:õcs, debentu,·es, t.Hulc>i lJ,n:othccario'> oa va.lores, chr aos ·
credores clct comrmnhia c1uo os posmircm, ou a quacscrucr íldcicommiss<n'ios ou outras vcs:::oas em sua rnprescni.ação, voz na
admiwstraçào da eompanhb, tlllGl' tlétil!lo -lhes o direito ele assistir
o votar na' as:;embléas germ·s, tluc·r conceclcnclo-lhcs a J'aculllaJo'
de nomear um ou m::tis dos üirectore; ela cump::tnhia, ou elo qua.lc
quer outro motlo, conforme for ajustado.
47. Si os clircctores, ou q llé\GS.l ucr clellei!, ou ::tlguma outr~t
pessoa-,.ticarem pessoalmente rcspon~avois pelo ll<lgétmento do qu<:~l
flUCr somma prim::trhtmcntc devid::t pel::t companhia, os direotor.es
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poder~\ o

p;c,:sar on mandar passar q ualr[ um· hypothcce1, onus ou gamntia soln·e ou alfcctando a totJ.!idade, ou quulquer parte do activo
social, como uma !lança pn,ra g-~trantir os directot·es ou pessoas
que ficcwom asoim re<'ponsaveis, como dito fica, contt•<J. qualquer
perJa por motiYo dr tn,l rcs_pon.,;n.bilídade.

,18. A p;·imeit'ét assemlJI,··a geral ser:l celebrétd.a na Gpooa, dentro do pmw em dit·eito pormittido, c no logar que dctci·minarem
os clirec toros.
40. ,\.s assombll-as !l'Ol'aos suoce~siv<1s serão celolm1das uma
vez em c<1:.la anuo, depois do anno em que for incorp~r::ub a comlXtnhia, nn, l:poca c no lo;>·ar qm: dosipnrcm os dü·ectOl·cs.
50. As assombi6 ts gcraos mcncionn,elé\S na cl<J.nsul<L precedente
~srão den:Jminadas as~c :nbl6_Ls ordin<trias.
·
Toel<t:> as outr,:s a~semblé<~.s gomes clmmctr-se-hão assembléas
extraordina1·ias.
51. Poderão os tlirectores, rlltanclo o entenderem, c deverão, a
pedido feito por csca·ipt'l poli<~ ctccwnistas ele accôrdo com a sec.ção
13 da lei de 190:! solJn Cc•m:Janhi,~s, ou com qualquer modificação
legal sua, cJnvocm· uma asôcmb!(·co geral oxtmor.liuaria (ht companhia. Si em qualqum· t:•pora, não estiverem presente::; na Inglaterm e ca]Jaz:•s elo agir, dircctores :--ttfficientes parét constituir numero, o dirc~tor ou dil'Cctorcs que então so achurem nz, Ingla,terra.
capazc; (Ll <J.gir, ou si não iwnrol' t<:es clircctoros, então quae.;quer
cinco accionbtcts po lerão conYO!'é\l' nma, assemb!éa geral extraorelinari<J. da Companlti<t.
52. Xo caso do nrr:<J. <1:'Jsembll~a oxtréwrdinaria convocada elo
confonnithtclc cont um potli<lo, salvo si for convocada esta assembléa
pJl<Js d.ii"<'cloro.", nã.o ,;o t:e<dar<'L de ncnlmm negocio outro (1ue não
o design~du no pcdil;o cvmo o o1Jjedo d<t ::uscmbléa.

5:L lJae-se-lu cclm a aatc>ccdonci<J. de, pelo monos, sete dias, ::t
todJs os acdooistas, po:a, fúrma, abctixo illllic:tda ou do qualquer
outl'<\ ffiéWl·im (hn,vondc-a), que: por prescript<J. pob comp<J.nhia, em
as;cmblt\t gm·a!, avi:;:J dcel<1r<1.nelo o logotr, o dia o a !tom dJ. assemblé<J.; o 110 caso do tl'aha!!ws especi<J.c•s, <1 natureza ger<1l ele t'tes
trab~tlltvs; mas a. omis.~1o <J.ccidcntal em se dal' ayiso a qualquer
acciotlbtê1 ou a blta elo rcce1Jimcnto rle tal a Yiso por algum accion i~ÜL. nf,o in y;:tlidar:t <13 Ü'an~acç;jes do rpmlq ttül' <lSSé lll hl.t>a geral.
;;,L O.; tmlJ:Lllws do nma as:'embl6:t mtlinaria consistirão em
rceeber o di~entir <J.s contas, balancete.,; o relettol'i0.3 dos directorcs
e do co11selho fiscal, em eleger cliructoros om log<tr elos qno tiverem
Ele r,_·tir,tr-sc, em preencher vagas, em eleger conselhos fiscaes c
fix:tr-lho-; <1 romuncraçào e sanccionar um dividendo. Todos os out.ro; tr<J.ballws oiTectuados em um:J. assemblén, ordin::tl'ict e todos os
tr:1balhos feito> em unn assemblr!a c:dt•aorelin<wia serão considerados C'IJOciaes.
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55. Nenhum negocio serei effectnado em iJUalqncr assembléa. gm'al
excepto o annuncio de um dividendo o·t adiamento da assemb!êa,
salvo ;wlla.udo-se presente numero do accionistas ao tempo em quo
proceder a assembléa aos seus trctballlos ; e consistirá esse numero
em não menus de trcs accionistas pess-Jalmente presentos.
5ô. Si dentro de moia hor<~. a contctr da, marcada para a assembJêa,, não llouvet' num 'ro presente, di ,;;clver-sc-ha, a assembléa que tiver sido convocada a pedido dos accionistas. Em
qualquer outro caso, ficará adi<J,rla para qnalquer dia da semana
seguinte e para qualquer Jogar que designar o Presitlente, e si em
tal assembléa. adiada não houver numero presente, os accionista.s
que estiverem presentes serlio considerados como fazentlo numero
e polerão proceder a'JS trctbalho.> que poderia ter feito um numero
completo.
57. O pre ;i dente (si a.lgum houver) do cJn~elho de directores
será o presidente de todas as assembléas geraes da companhia.
Não hwendo tal preside11te, on si em qualqtter assembléa elle não
se ach<tr prasente dentro de l:J minutos, depois da hora marcada
para a reunião da assembléa, os directore3 presentes escolherão
para presideat:; a um de seu numero então presente ; ou si não
houver director algum escolhitlo que quizer prestar-se a presidir,
03 accionistas presentes cscoilterão presülente a algum de entre
o seu proprio numero.
58. Poderá o presidente, com o consentimento tln. assembléa,
adiar qualquer assemhléa de tempos a tempos e do lagar parn
logar; mas, excepto em quanto dispõe a secção 12 da lei de 1900
sobre comp~tohias, com referood'1 á primeu·a as.sombléa exigida
pelas leis, não será tratado nenhum negocio em assembléa adiada
alguma., outro que não o qne ficou por acab~tr n~t assembléa em quo
teve Jogar o adiamento.
59. Em qualquer asscmblêa geral todas <tS questões serão
decididas symbolicamente em primeiro logar, o, salvo ~endo pcd:do
por escripto um e3crutinio, ao menos pJl' cinco accionistas ou
qualquer accionista ,_ u n.cclonistas quo em conjunctJ possu:tm ou
representem por mandctto nãc; menos i]ue unn decimct parte do
capital social ernittido, a llccl<tmção do presidente 1n sentilo de
que uma deliberação roi voüda, ou não foi votada por uma. maiori<1
particular, e um a,ssento a esse offeito hnçaclo no livro d ts actac;
da companhia constituir ao pl'OV<t,s torm nantes do facto, sem ser
preci>.o evidenciar o numero ou a. pr0porção dos yotos apurados
em favor ou em contra <lo hl deliberação.
60. Si for pedido o escrutínio pela fôrma acim::t indicada,
verificar-se ha. elle ou immcdmtamente ou em qualquer época
dentro dos 14 dias suceessivo<, c pelo modo que indicar o presidente
antes do encerra,mento da a;sembléa ; e o remltado de tal esct·utinio sorâ consideri1do a deliiJCrat;>ão da companhia em assembléa
geral. No caso de empate <lC vutGs em qualquCJr assGmbléa geral,
seja na votação syml)Qlica ou no escratinio, terá. direito o presidente a um voto d )C i :;i v o ou prep~mderaute.
61. Poderá .:;er exigidJ um e3autinio sobr.J qualquer questão
que não seja a eleiçãJ do presidente, mas ü fol' exigido um e>cl'U·
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tinio sobre questão de adiantamento, se verificará immediatamente
esse escrutínio sem adiamento. O pedido de um escrutínio não impedirá a continuação da assembléa para proceder a qualquer trabalho outro quo não a questão sobre a qual foi exigido o e.scrutinio.
TOTOS TlOS

ACCfONfSTAS

132. Na votn,ção symbolic.t, todos os accionistas terão direito a
um só voto. No escrutínio, sujeito a quaes:plül' collclições especiaes
qu:wto á votaçio nas quaos forem emittidct;> qu<tesquee acções, todo
o proprietario de acções proferidas terá direito a um Yoto por
cada acção por ello possuirla, sobre as qw1o; não haj::t. prrstação
·alguma em atrazo ; c os poetadores de acções ordinarias terão um
voto pu r cada duas acções possuídas por ellcs, sobro as quae; não
llaja prestação alguma em atrazo.
63. Si for interclicto ou üliota algum accionista, podcriL votar
elle por seu curador, curatoi· ad bona, ou outro curador legal.
64. Nenhum accionista teri'L o direito d3 assistir ne:n de votar,
quer pessoal quer repreBentativamente. em qualquer assembléa
geral, ou sobre qualquer escrutínio, salvo tendo sido paga3 toâas
as prestações devidas por elle.
65. Os votos poderão ser emittidos ou em pessoa ou por maudataria.
66. O instrumento que nomear um mandatario deverá ser po1·
escripto assignado pelo outorga.nte, ou, si for outorgante uma corporação, autllenticado com o seu sello social. Nenhuma, pessoa será
nomeada para manclatario, si não for accionista da companhia e
habilitada a votar ; ficando, porém, entendido que, senúo uma corporação accionista da companhia, poderá olla nomear para seu
manclatario qualquer de seus officiaes, seja ou não elle ac :ionista
da companhia, o pes3oa n·Jmoada assim poderá, emquanto vigora!'
a sua nomeação, Ltssistir e fallar, votar e as~>ignar um pedido de
escrutínio em qualquer assombl(:a e assignar qualquer requisição,
da mesma fôrma como si fosse proprietaria das acções, a cujo respeito tiver flido nomeada manclataria.
67. O instrumento de nomeação de mandatar.io será depositado
no escriptorio ela séclc social, nunca menos de 48 horas ante;; da
marcada para a reunião ela assemblé:~, em qu~ se propõe votar <t
pessoa nomeada em tal instrumento.
. GS. Qualquer instrumento em que for nom::.;ado um manclatarw deYerá, em t:_mto quanto o permittirem as circumstancias, ser
1la fôrma seguinte :
Anglo French Public Wor·tesck Company, limited.
Eu .........• morador em ............ no condado de ....... acc~on!sta da Anglo French Publicks \Vorcks Company, limited, com
1hr01to a .... voto (ou votos), nomeio a ........ , morador em .... .
on na falta delle a ... residente em .... , por meu mandatario para,
Yotar em meu nome e representação na Assembléa Geral OrLtina-
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ria (oa C:{tmorJin t,rLt, conforme fur o c."tso) da, conrp;:wllia,, que
deverá srr celebrada, no dia ..... do •....•........ de 190 ... , e em
1na1qncr adiamento soa.
Em iPstomulliD do q•te, a~signo o proc;o:1tc, hoje ..... <lc ...... .
de 190 ...
!ID. O m;t,nd<tto J.Ul'<t vut::Lr cné.cmlor-st;-ll;:t indusiYo d~l f<tcultl;;c.lo lJêLI';J, exigir o csct•ntinio.

70. (),; ])l'Opriota,rios ele qna,lquor clcts'o do a.:ç::ío:J potlO!'ilo, em·
qu::tlquer é;wca. e de tcm]JOS :1 tem]1os, e mj;:t ;:mtos un durante a
liquida.çiio, por nmC~~ doliber::t~ão extraul'dinari::t Yotada em assem-.
bléit do ta.os pi\i]ll'ietnJ'ios, consentir em nome do totlo'J o.s portadores de acç3o; da momn classe na. emissão ou crerrç'lo ch quaosquor a.cçõc;s cL\ssitlcadct·ô igualmcJtc com cllas, ou tcnl!O qualquer
prcla.çlo sobr.J cll H, ou na, desistencia, d \ qu~tlquor prcfercncia, ou
prolação, on de qu::tlq uor di vidcndo Yenc.it!o, ou na r;;ducção por
qualqncr praw 01 perm:.wentomonte dos cli-ridcmlos 11aga.voi:l por
sua contei, ou em quctDStiTIOl' alterações rlc.-;lcs mtatuios que variem
ou r.-JtirGm qn::w;qner t:il·eitos on ]ll'ivilcgio; pertencentes üs êWçõc~
deôs:t cb,se, ou em qm.!quer projecto pa.rco a rütlucção Jo capital
da compctnllicl., quo aifcctn.l' :1 clêl,ssc ;;e t:.ws 0,cçües, dum modo que
não for :tut.orist-:.ll•J doutré~ fürma JlOl' cstm: osia.t1rt.o·>. o:1 em 11na.lquer proposta p•na a distrilmi.çào (si h:;m que não de :tcconlo com
os direito." lcg;ws) do ctctiYo em dinheiro ou em c'pocio, dnrél.nte
ou ::tuks dü,li:luida·'ão. ou om qn::tlqn.cr eon1.ra2io pltl'a. <t Ycnda. da
toütlidado on do q ualqu2r p~.rto dos b2ns on negocio; da comp::tnhia, detormin<1.nclo a fóm1a e:n CJU!3 deverá sm· di~trilmida a consiclm'<oçi:o d•1 compr:&, n} r1nCJ dissm· reapeito ás varbs ch ;ses de uccioni:t~'''· o em g.,,roJ consentir em qnalquer altcr<tçã 1, contra.cto,
trans:wr;ão ou :t.itr-:b em qnc a'l pc,so:l.> quc 11!3lla.s vot::t"em porleria.m consentir ou celcbr::tt' sui ju;·is c si ]Jcl8:3tlisscm todas <es aec:õr:J
dessa ela.ss:>, c uma h! dolilJençflo será ol)l'ig•ttori::t Jnl'éL todos os
portadores d.e acçõos dess::t clo,sse.
71. Qua.lr[UOl' a,,•.::om1_.l('a p~U'~t os fin,; d:t cl:wsula prccclhmt•
será convoc.::tda c dirig-: dê:~, om toclo'J o:o scatidos, o meti~ appl'Osinutda.cllentc possiv CJl do mc.smo nnclo como Ulllit a';somblllct g·3ral
-extraordinil.ri::t ela companili~"; 1\c[l.nclo, norém, entendido que nenimm
a,ccionist[l., não sondo diroctor, ttJr(t direito ~t aviso dc!l:'ê, nem do
nelb as'listL·, s:tlvo se:11lo propriot::tt•io de <ecçõos cLt cla~:m quo se
propuzer a,Jfect::tr pela, delibm•,tção; o quo não se emittit'(t Yoto
at.mm,<'xcepto a re.Jpeito dum t acçào dos.sa cl::ts<e, c q no o numero
p~.ra qua,lquor ch taes assemblt>o,-; (sujeito á disposição a,cimu contidêt- quanto a u n<1. a.ss3mbléa, ::tcliadct), cJnsistirá om accionistas
possuidore.s ouroproscntando })Ol~ mandato uma. tot'çü, parte das
acçõe3 emittida,s de ta.l chsse, c qao em qu<1.lquor de ta.e; asinmbléct:_: pocJer<L ser exi.'c(·ido o osc:rutinio por quaosqum· cinco accioni~tas, presentes em pess.Ja ou ropre.3eututiv«mento, c com o
direito tlo Yotar ness't asqemlJJ,•a.
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72. o numero do; Jit·ectores, s:ü,·o dotm·mimt~ltlo o contr~uin
n m~t assem biGa gm·;d, ráJ ~c r~~ infoJ'ÍOl' a Ü'JS JWlll superior êt
})()to.
7:1. Os primGiro>J diroctort" da com1mnhi::t sm·~o no1!1earlos
nolos sio·n:ctarios da oscri;:ltlmc soci<\1, cd r1ua<B l)Odorao :tglr quer
iinmv. rZllaiiJ.o para <t rtn~ü tollham ~ido convocados todos estes
~sign:1t~trios, quer 1101' escripto as:~ignado IJOht 111<1lorii1 de tacs
uignatarios.
74. Os dircctor8:J tm·~io a faGal,larlc de .ilomeV.l' outrn,s pessoas
para dircctorrs, m::ts do mo lo CJllCl o numOl'O total do diecctores n[í,o
exc::Jchc o maximo acima preocripto. QuaJquel' pessoa nomea.ll<t
assim si w·eonclwr<t o carg;.> rtt•.~ a c·.o;snitrto rts~wn bléa ordinaria da
CO!l1;ja,nhlt:t, quando rctirLtP··:)C-haJ, 1!1:1J) J10dcrá 8Cr lleolcita ~
.
15 .. A haLilit<1ç:'Lo dnm clircctm· co:Hi:<tir:l na ]JO.SiC do acçõos
<1a companhb pelo \':ÜOl' nomilmi de '~ 1000. rm primeiro director podorc't agir antes de aélctuirir :t s:ta lmlJilibc:io.
7G. Os diroctorr<, outro:: qno não um diroctor gerente,
p31't.~obcrfLJ con1o ron1uncro.çã.o' do FiGns t:o1lviços,. en1 cada.
amoo. qn:.cosqncr snmmas r1nCJ rLo tm11p0:J :1 tempos determinar
'' co:illJ<tnhi:.t em :tsscmbl·~ t geral ; e. (llLmdo os lucros de
qtw.l<}nm· anno ili:3}Jonh-oiJ p1:t'<1 clil·i,kndo sobro as acções,
pro[cl.'id:ls o onlino.rbs. Lli1 C<JnlP<'.nlli:l, Ü1c'Cl1l mais que sufficieaü;s rara ragn.t' o Llivi<lcn-lo r•rcf<'l"onci:.tl cmnulatil'o sobre as
a.cçõcs :prorori'h'' ao tqY) <lo G
ao '''1110, :por conta d:t
imrm·ütncb :';Üi:3!'oitv. sobt\>, :1s
acçiie~ respectivamente, o
um diyitlendo por co:lt 0, rl;~,, ,,_cç';os orLlin·o,ric<.o ao typo cb 6 % au
~mno solJr_; o, '1 nanti:t satislbi Lo. pültt') e.cçõo' ol'llinarias mcncion::tda.s rcspccti\·arncntn. tc.rJq o;~ dil\letoPG~J o :liroit_o de receber·,
C0lll0 l'é111ll!18l'0,Ç;'Lo, a•lüicÍl1'UJ, 10 °j., elos hcl'O.'i l~XCOl[Cntes rb tal.
anno.
Toda esb r.·muncra.ç~:o o a r2munet':Jç:io :td'.licional serão divididas entro os diroctol'CS pc.ta Dinn:t rp1o ollcs ajustarem, de
tcnrpol :1 tom:pos; o om 1nrtm igu::.os, não llavondo ajuste. Ao fallecer, rotimt·-..:o 0~1 doi.Ul' lh fnnccion~w qual<[ner dircctor, a Slut
remuneraç-fto sor;i arFünliO::t'la, em l:::mto quanto disser r[npcito a.
ütl llirccto:·, atú a ,la,t-<, ,1o sen Ü'.lloci'llont:J, rotieatla ou cessação
de fnn1;çõos.
POD8llES

!lOS

Dllll·:CTORES

77. O.s JlO.';i'OClo.s 1hc co:np:mhia, sOl'ào a·lmiaistmdos :pelos diroctorcs, os qnacs polerão pagar totlos os gccstos relativos o_u inci-:
dentaos <1. organização c rogistm Lla comp:111hia, e ;~ emissão do seU
crtpit?-l; o pmlorão oxorcm· todo; os :poderes da companhia que nem
<ts Io:s nGm ostod e;tatutos exijam que sejam exercidos peln, companhEc em :.tssemblé,l, gei'al, com sujeição, porém, a quaesquer rcgulamontm destes estatutos, :ts di~po,içt1es cb.s leis, c a qmLesqucr
regulamentos qu; não forem incompati voi.s com os peecitados rcgnlamont!J> ou diSllOSi~:"íhs, ronform•J forem prescl'i:ptos pela com-

1848

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

panhia em assomhlt;a geral; mas nenhum rogulamentJ feito pela
companhia em assembl~a geral invalidarú_ acto algum anterior dos
directores quo teria sido valido, si não so tivesse feito tal regul:tmcnto.
!NHABILITAÇÃO DOS DIREC'l'OHES

i8. Vagará o cargo de director:
a) si elle quebrar, ou tornar-se insolvavel, on transigir com os
~eus ct·edores ;
b) si perdet• o juizo, ou enlouquecer ;
c) si fôr pronunciado por oífensa criminal ;
d) tli deixar do possuir a precisa habilitação em acções;
e) si ausentar-se das ~essões dos directores por um poriodo de
ües mezes sem licença especial para ausentar-se concedida pelos
outros directoros ;
f) si der por oscripto aviso aos diroctorcs de que Yaga o
carO" O
· "'~iê1,S qualquer acto }Jraticado de bôa fê por um director, cujo
cargo yagar, como dito fica, será valido; salvo si antes de praticar-se o mesmo acto houver sido intimado aos diractores aviso
]Jor escripto, ou se fizer no livro das actas dos directores um assento
declarando quo esse director cessou de ser director da companhia.
79. Um director poderá preencher qualquer outro cargo a serviço da, companhia, de combinação com o cargo de director, e na~
condições dJ romuneraçiio o out ·as que ajust::trem os directores ; e
não :ficará inhabilitado, em virtude de seu cargo, pam fazer contracto, ajustes ou negocios com a companhia, nem ficará nullo
qualquer contmcto, ajuste ou negocio com a compantlii1, nem :ficará
sujei"L::. um director a dar conta ét companhia de qualquer lucro
proveniente do qualquer contracto, ajuste ou negocio com a companhia por motivo desse director ser parte, ou estar interessado.
ou auferir qualquer lucro de qualquer contracto, ajuste ou negocio,
o de ser ao mesmo tempo director da companhia ; comtauto que
declare ao conselho tal director ao tempo, ou antes delle, em que
se resolver tal contracto, ajuste ou negocio, o interesse que elle
tem nisso; ou, si for adquirido posteriormente o seu interesse, comtanto que na primeira occasião possível ollo cloclaee ao conselho o
facto de ter adquirido tal interesse. Um director terá o direito de
votar como director com respeito a qualquer contracto, ajuste ou
negocio em que elle estivee interessado, ou sobre qualquer materia
disso oriunda, depois de ter elle declarado o seu interesse ao conselho.
80. Os directores rest<mtes poderão agir, não obstante vag<b
alguma em seu gremio, mas de modo que, si o seu numero for
inferior ao minimo antes determinado, elles não pratiquem nenhum outro acto sinão o de nomear um director ou directores, ou
convocar uma assembléa geral da companhia, até que o numero
dos dieectoros se tenha completado até o minimo indicado.
81. Um diroctor desta comp:mhia poderá ser ou vir a ser diroctor de qualquer companhia organizada por esta companhia, ou
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na. qua.l olla estiver interessada como vonrli;dora, accionista. ou de
outro modo ; o nenhum do taes directores ter<t quo dar conta. de
quaeS'1Uel' beneficios recebidos como director ou accionista de ta.l
companhia.
~OTAÇÃO DOS DIRE:CTO!cES

82. :-;uj :ito a qua.esc1uer regula.mento.> destes e,t<ttutos, os primeiros di1·..:ctores ela companhia exercerão os seus cargos até a.
assemblea. gGral or1lin~,ria do anno de 1903; e nes-<t as::;embléa
geral onlinaria, e na assembléét geral or(1 inaria de todos os
a,nnos s :ccessh·os vagarão os seus cargos uma terç>a parto dos
director<'S rmi,ão existentes, on, si o seu numero não for multiplo de tres, então o numerJ mais <J.pproximêtdo, mas noo passando de umD. terça parte: s•ndo os directores que tiverem dtí
retirar-sG em ca,ch anuo aquelles qne honverem preenchido o
cargo pelo maior tempo, porém no ca,so do não ha.ver uma assembléa. geral em qu'1lquer anno, os dírcctorcs continuarão a. funccionar até a seguinte assem blêa geral. Um director-gerente, emqua.nto continuar a. preencher esse ca.rgo, não ficar[~ sujeito a
retirar-se na fôrma desta clausula,- nem a. SOl' levado em conta
para verificar-se o numera de directores que ha;am de retirar-se.
83. O director quo !louvor de rotír,tr-sc poderá ser reeleito.
84. A ordem em quo tiverem clc\ retirar-s-.; os primeiros directores scrCt diciclida pela sorte, sü.lYo se concr·rdarem entre si os
directores. E em toda,s as occasiões em que varios directorestiverem funcciOtndo por um prazo igual, c em que só um ou alguns de
taes diroctores devam retirar-se, o director ou directores a vagar
:serão detm·mimtdos pela, SCJrte, não havendo a.juste. Para. os
tlns de retirada em ordem de rotctção, o lH'<lzo do cargo de um
director marcar-sc-lla. a contar da sua nomeação mais recente.
85. A companhia, na asscmblé<t geral em que ·-tiverem de
rotira.r-se os diroctoros pela, fôrma inlicada, preencherá 03 lagares
vagos c qmtesquor outros logJ.res que vagn·em cntãr), elegendo o
numero necessario do pessoas, sa!Yo determinando a companhia
reduzir o numero dos directores.
8). Si em qualquer a.ssembléa, em que deva ter Jogar umél.
eleição de dircctores, não forem preenchidos os logaros dos clirectorcs a ya,ga,r, os directores cessa.ntes, ou a.q uclles cujos lagares
não forem preenchidos, continuuão, com sujeição a qualquer
deliberação que reduzir o numero dos directores, a exercer os
cargos até a assambléa ordinaria do a,nno seguinte, e assim por
tleante, d,, tempos a tempos, até que sejam preenelliclos o.3 loga.ros.
87. Poderá a companhia em assembléa geral, de tempos a tempos, angmenta.r on reduzir o numero dos dircctores, e poderá iambem determinar a rotação em que cleYa vagar os cargos ó numero assim augmentado ou diminuído.
8S. Qllaiq uer vaga casual que se der no conselho de directorc>s
po~er't ser proeuchidtt pelos dircctores, mas qualquer pessoa escolhi dê~
ass1!ll só cxercerêt a.;; suas funcções até a. seguinte assembléa ardinarra da companhia, quando terá que retirar-se; mas poderá sm'
reeleita.
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89. Podcr;t a companhia em asscmlJlcôa gceal, por <lcllber&çâo
C$J)Ccial ou cxtraordinaria, rcmoym· <1 qualquer d.il·cctor antes de
~~xpirar o período do seu cn.ego; c poderil, por clelibeeação ordinnr
rict, nomea.r em sou logar a.lguma outra. pesso[L A pessoa que for
o,ssim nome:ula, exercerá o ca.rgo súmente dur<1nte o tempo em que
o teria preenchi<lo, si uão tivesse sido removiüo n üirector em cujo
!ogar clla é nomeada; ma.s e;ü:t dis110Si~ão Júo ct impedirá de poder
ser reclci ta,.
90. Dar· se-l1a, com a <1ntecedoncia de te os db~. aviso por
cscripto :t com1)anhi.t da, intenção do qualquct• rLccionista, para, pro"
por que scj~t eleita para o ca:·go de tlirector algumct pessoa, untra
<}Uo não um director cessétnto, ficDondo, porém, entendido que si os
accionistn,~ ]Wesentes em uma assembl~ê1 ger;d nn<mimemento consentirem nisso, o presiücnte d:essDo as ;emlJléa poLloro.l dispensar t:.tl
aviso, o potlerfL apro·:onüu· á <tsse.mbl\Jn, o nome ele :dguma pcssmt
rlevidamente ha,bilitada.
DIRECTOltES SU'PLR'\TES

91. Um director pcder<l, ]Jor r:Jcripto por clb n,s.c;ignado, nomear qual:ruer accionista habilit:l.(lo déc companhia, tllW for a.ppro.va.do pelo conselho de (li.roctoros, par.t flUO o snbstitu<1, e caclct
rtm de tac,; substitutos, omqmmto ag·ir no, qu;:tli·l:trlc do substituto,
Ú3l'<i o direito de <cssistil· c Yohr nas 'essôcs elos clirectores, e ter<l
o exer•cerá todos os poderes, direitos, llevcrocJ e <ttüibuiçõe.; elo clircctor que nomeal-o; Jici1ndo, ]JOI'·.'m, ontenclt.lo quo não opemr;i
.nenhuma ele t:.tos nomea·~ões, ;1, n:'lo SJl' quo, o:t <tté r:ruo tenha sido
dada e Lnçadn. no livro das a.cbs (LS tlirectol'os <1 appr·ovação do
conselh·J de diro.;tores, por maioria compostil do deus terços do
todo o con'ollw. Poderá um llirector revo;,;·ar em qua.lquer époc"
a, nomeaçi'lo do nm substituto, uommclo por üllo, c :mjeito a tal
aiJprova.ção, com~l clit.o fica, nomear em sou log,u• uma, outra.
pesso:1, e si um liircctor f::tllccer, on deixar elo occup:cl' o cargo do
director, cossccl'(t o terminará imm~diatamontc '" nomeação de son
sabstituto.
92. Tolht <J. pessoa que oln·<1r na qu<tliüado lh substituto de un\l
dieector serà funccionario da companhia, o sm•;:L sú responsavel á
companhia, ])flr sons proprios actos c fait:ts, P não :"Ol'~L considerada
a.gente do clirector que nomoal-a.
A remunoraçilo de qualquer do tacs suhsLitutos sortL paga.vel
por meio ela remuneração do cliroetor que nomeal-u, e consistirà da
parte da remunera çií.o nomeada ultimamente <[ne for ajustn.da
entre o substituto o o diroctor que dosignal-o.
DiRECTOllES GERE~ITE~

93. Os dil·cctQres poclor?lo do tempos ·:-,tempos nomeCLr ;o, um on
mais de sen gromio ptH~. diroctor-gerente cu direc';ores-gerentes da.
com11a.nhia, o poderã.o üxar a Sllilrom unoe,.:ç<io 1101' me i o de honorarios,
ou commiss:io, ou dando-lhe o direito de }X.trticinltr nos lncros soci<ws, ou mediante combinaç·.ão elo dons on m tis (leste~ modos.
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94. Todo o dircctor-ger,•nte fic<:.rit suj cito a, ser dcmittitlo ou
removido pelo conselho de dire:Jtores, sondo no:11cad:t outl'ct pessoa
em seu Iog,tr. A comp<mlJia em asse)mblê<t ger-nJ porlot~Ct, porém,
celebrar qualquor coutracto co:11 q n1Llc1uer pcs;on,, qu:; l"or ou estiver p:wa ser dircc~or-g:erc:Jtc, co::l rc!:ção ao pr,tzo c condições
üo seu emprego ; m<1s de fórm<t qtle o r ;mmlio de ta,! p28:'U<1? por
flLHtlqner iní'r11cçi"lo dosso contractJ, consistir:t s:·JJnonte em mdomniz<tr:":lo e náo Lendo cll<t o dir0itv ou po,Ier (lo contir;u:u :0 exercer
c:>so câr:;·~ eontr:1. :t Yontade dos dirc-~t,Jros on tla companlü:t em as~eml.J](\a gm~a.r.

9i. lJ;;J dir.;dor-g:;rcnto, cmqu:wto co:ltinuccr a exercer ess3
cn,rgo, nãiJ fic<1r:t sujeito 11 l~etira.r-so em onlcm elo rot.~-ção, e nào
ser{t lmntdo em cJnt:t pJ.ra. t!ctcrminw--e :t l'Jbçõ:o c:n que d \Vem
rGi.irar-sc os ontros dircctores, mas osb.rft sujeito ás nw,~rna.s dispo:,ic:ucs rGb.tivas :t dcmiss~tO c inlw.hilit:tç-ão como os ontro.; diroctorcs, e si por qualquer motivo tlciX'U' do occup::tr o cargo ele clil'ect Jl'. ccso:mi ipso (acto do ser 1iirector-gerente.
93. Os dirJct-ores poderão rlc tempos a tempol confi<lr c conferir
ao clirectm·-gercnto ou dircctol'Gs-:;·urente: to;los ou qu:w-·quer dos
-,)oJ •rcs dos directot·e.3 (n:to c }lll!JrJhen;l m lo a. f:J.culchdo do cobrar
· pl'cstftçõG3, con:is:<tr a,cç:Jcs, to:n<tr dinheiro e:11prcstcHlo ou omittir
1/eb ·ntw·es) I}Ue eac.3 bem cni.cndorcm. lihs o exercido de todos
os poderes pelo directol~-gorc:mtc ou dircctot•es-gcre<ltc:s fic::v'á sujeito <1. todos os rc ,-uL.tmonto'l e rcstricç-õe.> q no do tempos em tempos
Jlzerem e impuzercm os uircctm·c~, c poJcri10 os mosmo:l potlcres
ser em c11.wJquer tempo rctir<tdo.', revog<.tllos on ::Jter0dos.
TRAB.I.LHOS DOS lllRECTORES

o.,

97.
dirc~toeos 1Joder~io ronnit'-so p:tr<J, tt·a.tn,t· du,? n2go ;ios,
;],liar, '-'de ontro motb rc.-;nlar '"' su:1.o: sessões, conforme entenderem, o dotormimtr o nunwru preciso pa.ro, p~·ocmlct'<m1 aos Ü'<:tbotlhos.
Emqmmto ni'lo foc' disposto o contr:1rio, consUtuirlo namoro
1lous llircctoros. As qnestõc.l que se suscltn,rem om qutlquor sessão
scri\o dccidicl:ts por malorin. tlo vot iS. No c<:tso ch cmp<tte d~
votos torà o prosic!out:; um Yoto cl:Jchivo on proponclcrn,nte. O
presidente ou qu::wsqucr dons dircet'Jl'OS poderiw om c1ualqner épocn.
convocar uma sessão dos diroctores. Não S<lrél neccs:lo,t·io dn,r aviso
:.tlgum do uma sassilo d<t diroctorin. <1 quü.lquer dirJctor que acharse ausente elo Reino Unido ou d<.>, Frn,nr-a..
03. Um<:t so."são dos directores cdstontes e;n qcmlquer ép::>c<:t,
no, qual houver numero presente, scrá competente p::~.r0, exercer
tu:las ou quaosqu:;r dn.s attribuiçõos, fétcnldades e p:>dcros que mt.
f,irmn. O'! em Til'tude dos rJgu~u,mcnto;> da companhi<:t pertençam
ou l)OSSi1111 ser exo1;·cidos em rFnlr1twr C>poca pc'os dir2ctores em
-•ror 1 I
" "gj. Os diroctore'l poderão o:egor um presidente de suas
sessõos e determinar o perio lo dumntc o qual terá este dJ preencher o cargo, mas não se.1do eleito u.n presicle:1tc, ou si em
qun.lqucr sc_\S8ão não aelmr-sc presente o presidente <l hor::t m:1rcada
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11ara a sua reunião, os directores presentes escolherão <tlgum
outro do seu gremio para presidente de tal sessão. Um dir<Jctor
poder(~ assistir e vvtar por m::mdata.rio em qualquer sessii:o da
directoria, com tanto quo seja o manda,tario algum outro director
"'h companhia.
A nomeação poderá ser geral ou para qualquer sessão ou ses:-Jõcs especiaes.
100. Os directores poderão delegar quacsqucr de seus poderes,
não sendo a faculda.dc de mu '.uar c cobrar prcstn,çõos, <t commissões compostas de qnalqucr membro ou membros do SCH
gremio que ellrs entenderem. Qualquer commissão constituída.
assim deYcrá. no exerci cio dos podere' deleg<J,dos dt,stc modo, con.l"ormn,r-sc com quaesquer regulamentos que lhe forem impostos
pelos directorcs. Os regulmncntos contidos aqui par·a as sessões
c trabalhos do.'l dirc:;torcs, em tanto quanto lhes forem applicayeis
o não forem substituídos por quaesquer rcgnla,mentos feitos pelos
directores, applicar·sc·hão tambem <ís sessões c trctbalhm de qualfJuer commissão.
101. O conselho mandará lançar em livros fornecidos para tal
flm actas de to 1as as deliberações c trabalhos das assembléas
goraes e das sessões da dircctoria ou commissões do conselho, c
quaesqner de taes n.ct::1s. si forem assignad::1s por qualquer
pessoct que se dis,;er presidente ela sessão a que ellas se rerercm ou
.em que s'ào lidas, serão recebidas como prova, prima íacie, dos
factos nellas nan~,d0s.
102. Todos o~ actos praticados 11or qualquer sessão dos dirco
dores ou de uma commis,ão dos directorcs, ou 11or qualquer pesso(l.
l[Ue agir no. qmtlidatlc de clirector, não obstante o descobrir-se
depois que llouve a.lgum defeito no, nomeação de taes directores ou
pessoas que olmJ.l'em na qualidade indicada, ou que ellcs on quacslJUer delles se ach:wam inhabilitaclos, serão tão validos como si
cada um o, de tacs 11cssoas tiYcsse sido dc-ridamentc nomeada c estivesse habilit~,da para director.
103. t:mo, dclibcrar;ão por escriplo, <J,ssignada por todos os
tlirectores que se acharem no Reino Unido ou na Franr;a, será tão
Talidn e effcctiva como si tiYessc sido votada em sessão da direetoria devid;J.mento convocada e constitnida.
104. Os directores poderão com os fundos sociacs conceder
remuneração especial a quvJqucr cliractor que for ou residir no
estrangeiro ou fizer viagem espcrbl a bem dos interossss da com}1anhia, ou que emprehcnder qualquer trabalho em additament0 ao
que geralmente ~e exige elos directorcs de nma companhia scmcllJante a esta.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

105. Os directores poderão de tempos em tempos c em qual-

flller époc::t est.abelecee quo.lquer conselho local, ou agencia, para
dirigir no estrangeiro quaesquer dos ncgocios da companhia e potlerão nomear a qnae~quer pessoas para membros de tal conselho
local, ou qmwsr1uer gerentes ou agentes, c poderão fixar-lhes a,
remuneração.
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106. Poderão os directores de tempos a t9mpos, e n qun,Ique1•
delegar n, qn1.lcrum· pessoa nomeadn, <t.ssim lgW,CS'JUer da'
attribuições, fctculdades e poderes pertencentes ao:; directores n,
osso, típoca, c poderão autorizar os membros em qualquer époc1 de
qua1t1uer de taes conselhos loc:tes, ou quaesqner delles, para nelles
preencher qaaes:1 uer vagas, e agir, não obstante vagl~ alguma: c,
qualquer de taes nomeações ou delegações poderll ser nrts condições
e suje,ta a qnaesqner termos que entenderem os direetores, e poderão em qualquer época os directores remover a qun,lrt :cr pesso~L
nomeada assim, e poderão anuullar ou variar qualr1ner de taes
delegações.
~poca,

GARA"TIA DOS DIRECTORES, ETC.

107. Todo o director, oficial, ou servente dn, companhia, ser(L
g,Lrantido com os seu,; fundos contra todas as custas, gastos, despezas, perdas e compromis<os em que incorrer fazendo os negocios da compn,nhia ou no desempenho de s:;us deveres ; e nenhum
director ou funccionario da companhia será responsavel pelos
<1ctos ou omissões de qualquer ontro director ou funccionario. nem
em conscqucncia de ter-se associado em p-tssar qu<1Iquer recibo de
dinheiro que clle não receber pesw~Llmente, nem por perda alguma
por C],usa de defeito no titulo de qualquer propriedwle adquirida
pela compa.nllia, ou pot' motivo da ins·ttr.iciencia, de ílual;uer emprego em ou sobre qual for posto dinheiro algum da companhia,
nem por perda alguma incur·sa por causa de qtulquer banqueiro,
corretor ou outro agente, nem por qualquer outro rnotiYo, a não
ser os seus proprios actos e faltas voluntaria.s.
FIDEl-CO}II\liSSARIOS

108. A companhia poderá 11ome~Lr uma 011 ma.ispe;;,oa.s responsa.vei' (incluindo dit·ectorcs desta compn,nhh) p:wn, fidBi-commiss:~,rio
ou fidei-commissa.rios dn, companltia para, qwt!quer .fim para o qual
coasiderar-sCl convenientJ ter a intervenção do curadores ; e em
especial poderá ser tmn;ferida a t0talid Lde 011 qualquer pa.,'te do>
ben:> soci<1e' a favor de n,lgum fidei-commis;;arw ou fi.!et-commissa.rios, qner pé!m o beneficio dos ocns aceionista.s, quer paPa, garantit• aos credores ou obrigantcs da. companhi<1 o rmgctmento de
quaesquer numcral'ios ou o cumprimento do qu&lqucr obrigação
que a companhia dev<t pagru o~t cumprir, c poderá a companhia,
preench<!l' em quMr1um· épocn, qu1lr1ucr v<tga do eargo do fideicommissario.
109. Poderá a companhia delegar a qu.tesquer creJores ou
outras pessoas a facnlda.dG de nomear ou dcmittir qúP.3sque'r fidei~
commissarios, e po:lerá mediante ccntr:wto por eRcripto limitar
ou renunci::tr os seus nodcres de n nnear ou dcmittie fldei-commissarios.
llO. A remuneração do fidci-commbsario ou fidci-commiss:trios será <J.quella que detorminn,rem os dircctoros, e seréi pltga.
pGla, comp<J.nhia,
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O SELLO

111. 0.:; uircdoros mandarão ützcr immediatameuto um sello·
privativo para o. companhia, e providenciarão para a sua boa.
guarda. O sello nunca serei. carimbado em documento algum,
excepto por autorização expressa de urna deliberação do ccnselho
de direct.ores, ou de uma commissiiJ ele clirectores com poderes
para bl fim, e na pre::;ença de pelo menos um clirector e do secr;:tario, os qnacs porão as suas v.ssignaturas em cada documont()
sellaclo a~sim.
112. A comp1nhi::t pcderá exercer os poderes confurillos pe[ct
lei do 18:.:4 sobre sellos ~oci::tes, c poderá mand<1r preparnP ::;ellos
officmes ]Hl'<.J, e com o objocto do wmr-se om logare; sitos fórit do
Reino Unido, o l>olorü. létcnltar a qualguol' agente ou agentes,
especialmente nommuks Jmt·<:t tal fim, para c:1l'imb:1r c ns<:tr tacs
~ellos oflici:cos llor qualquer fôrma quo pormittir D, supracitada lei.
DI \'IDE'\ DOS

113. Su.·eito ao qne dito tlcc<, os lucros liquidas ela compo.nhi<t
Borão divülidc-s tlo modo ~ogui:lte :
Em primeü·o logar, parJ. pagamento aos portadores do acçi:ies
proferldctS üo um dividendo prefcreacial cumuhttivo <10 typo de sois
por cento ao anno wbre <1 Lllportancht c:atisl'cita pol' conta d<:ts
refertdo.s acções rc pcctlvamontJ.
l~m segundo logar, para o pagamento aos porbdoros do twçõcs
ordinarias de um d.irUcddo ao typo do se.s por cont-J ao anno sobre
a qu<:tmia pago, por c:mto. ch1s mcncionadJd <:tcçõc.,; rosllcctiva·montc.
Em tarcciro logar, l·<lra o pagamento <:tos diPcutores da companhi<:t det remunoraçfl'} adJic:ionctl quo se di~põo no art. 7G.
Em qlL>.rto Lgar, o saldo (>i a.lgum houver) do c:1da anno scr<í
rlistribuido: a metade entro todo3 os prnprietctrJos do acçl:Jo' preforidn,s, m~ proporção d<:t impm·taucia lHlgV, sobre as suas respccti v as acç!es, e ::t outm met:>.. clc entre todos os pro1wietario.s d;
a,cções onlimuias, na, j)rororção d:.t qua:1ti1:t s.ttisfoita, por conta, ele
suas respectivas acções.
114. O.s dircctoro] submottm·ão Ct companhüt em &.ssemlJlêa.
gcml uma rocommend::tç:l.o d:t impurtanci8. que ellcs consideram
tJUO dcYa s:;r pagêt como cliviciondo, o <t comp:mhict aununciará o
dividmdu <1 •xtg tr-s~ ; m:1~ osw dindondo uão excederá Ct qua,Ltia
recommond::trl<t pelo~ üiroctor,•s. Não s dt p<:tga vol dividendo
algum sinü·J co:n 03 lLicrJs provonioutC'8 elos negocias da companhia.
115. O-; di1·octm·c:s pmlcrão dG tempo:> r m tempos 1ngar aos
accionisüts '111<1esqu0r cllvidcn;;os intormos quo pareçam aos direetorcs ser j ust!lit:::tdos peles lnl'l'os wciaos, e poderão descontar dos
dividendos p<:t,':(aveis a qualc1uor accio!lista todas as somrnas da
uinhcil'u (1110 este dOYOI' êÍ. COD1llél.l1hia por conta do prestações OU
de outro modo.
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llG. Sor<l dado <t cal.ht accionistrt, pela fónna em que os avisos
são iutimctrlos aos accionistcls, aviso do qualquer dividendo que
houver ~ido annnnc:<tclo.
117. A companhi<t poderei remottcr, pelo correio ordinario,
qualquee dividendo ou bonificctção p::tgavel com respeito a. qual~uer acção a J oniloeeço inscripto do proprictario de tal acção
(salvo tendo elle dado p~r cswi:oto instrucções em contrario), e não
será rJspousctvel por perd11 ctlgumct por isso motiYadct.
ll8. Nenhum diYideado yo ;corit juros contr't a companhia.
Todos os dividendos não reclamados pé!r um anno, depois. d.e ter.em
l'ido a.nnunciados, poderão ser pé)stos em empregos, ou ser utilisatlos do q lli1lrruce outro mo Lo pelos directores para o beneficio da
companhia, atc1 serem ro~ütmados, o todos os dividond .. s não reclam:vlos dumnte cineo aunos. depois de terem sido annuncisdos,.
potlcr(tJ ser confiscados pelos diroctorcs para o beneficio da comyanhia.
FlJXDO

DE RESERVA

119. Ante~ do annunciar-so um divillcntlo poderio os directorcs retirar qu::t1quor parte dos lncros Iiqnidm tht companhia para
crcar um fundo dr. rcservct par<1 fctzcr ütce a deprecictções ou
cventuê\litladcs, ou p,uo, dividc1dos ou boniflcações espcciaes, ou
para oguaJar os di ddcnrlos, ou pctra conccrtm• ou manter qualquer
propricdccd.~ tht companhia, ou pam quaesquer outros fins que a.
lllircctoria julgiLI' conducGntes aos ohjectos sociaes ou a quaes1uer
dolles; e podcr~io appiica1-o ou emp<,eg<wdo o nos negocias da com]Jctnhict, ou po;Hlo-o <1 rcnclc.r de qualquer modo qua entenderem
(não .ewlo na cJmpra, nem üwondo cmrwcstimo sobre as acçõcs da
companhia), podendo tlc tempos ::t tomp·JS Yariar esses empL'egos
<t sou juizo, e o romlimento proYcnientc elo tal fundo do roscrvét
fornun'{" parte tlcs lucros toütcs da c:,mpanlüct, Esse fundo de rescrvct poderá ser applicctdo '" qualquer dos objectos p:orct 03 quaes
:se po.,;sa cro:tr o fun.lo, ou ~• CJIIétlquer outro proposito para o .qual
possctm ser logitimamc<Jto usctdos os lucros líquidos da companhia;
c omquanto D[(J ftil' applicatlo as::iim, será con::;iderado como lucro
por tl!vidir. Os clirectores ütml!em podor(t::> trccnsportar ás contas
do auno ou annos seguintes qualquer sa do do lucro que ellcs não
r.:ntemlcrcm lli,-idir uom lan,·ar ao fullllo de ro,;orva.

120. Q;; llirodoro.s farão escripturar cont:ls ox,wtas:
(<1) Do i1ctiYo sochl.
,
(l1) Das sommas do dinheiro rccclJhhts c g:1stas polct compauliicl,, c das m<ctori;t~_: a cujo respeito toem loóar taes receitas c
rlcspezas.
·(c) Dos cr,·dHos c rmpons:1bilitladoJ da companhia.
121. Os lin·os dn contabilillade serão cormorvados no oscriptmio
rléL Stírle social,. ou om qualquer outro lagar que determinarem os
dircctoros. Serão l'Omottidas ao oscriptorio lltt sédc social cópias
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do quacsqucr contas cscriptumda:; em qualquer lugar fóra do
Reino Unido, nas épocas e certificadas pela fôrma que de tempo~ <t
tempos approvarom os directorcs. Determinarão os diroetores,
mediante deliberação, até que ponto e em quo condiç,ões ficarão
patentes á inspecção dos accionistas os livros c contas ela companhia ou quaesquor delles ; e os accionistas só terão O> direitos de
inspecção que lhes forem concedidos pelas leis, ou por uma tal
deliberação, como ditJ fica. I•:ntendendo-so, porém, que a, companhia em as3embléa geral poderá 01·denar qu 3 n,lguma pessoa ou
pessoas tenham o direito de ilBpeccionar e fazer extractos do
quaesquer livros da companhia.
122. Na assembléa ordinaria de c:1da anno os directores apresentarão á companhia uma exposição dét receita c despcza do anno
a.nterior, e um bala.ncote do activo e 1nssivo social feito até uma
data de não mais quo seis mczes antes da me.:nna as,;embléa.
123. Sete dias antes de tal as.ombléa. será entregue a cadcl
accionista pela fMma que aqui ab1.ixo se indica pCtra expedição de
.avisos, cópia do balunceto, exposição o relatorio dos tlirectores.
FISCALIZ.\ÇÃ.O

DE

CONTAS

124. Pelo menos nmu. YCz em ca,LJ. anno, depois do a.nno em
que for i.ncorpjrada :1 com]Janhia, ::,erao examiimllas as conta,s da
companhia, e veritica.da a. exactiLlão do balancete c cx]JOiiição do
contas por um ou mais conselheiro on conselheiros fiscaes, cuja
nomeação e attribuiçõc.:; serão de accórLlo cJm as dHposições das
secçõe; 21 a 23 da lei tlc 19JO ~obre com]J<tnhias on ele qmdquor
modificaçã•J legal sua.
AVISOS

125. Um aviso po,lcr(t ser intinndo a qualquer accio;üsta pcht
companhia, ou em pessoct ou cn via:1do-s 1 p2lo correio em carttt
J'mnqueada, dirig-idét a tal accionista em sem cndereç>o inscripto.
126. Qualquer accionbta cujo endereço itlscrr]Jto não i'ur no
Reino Unido poderá, me!liante <1viso J or escripto, exigir quo<~
companhia registre um endereço dentro elo Reino Unido, o qual sera
considemdo o s:m endereço inscripto p:tm o fim de i;Jtimação ele
avisoJ.
127. O port<tdor de um titulo de acções, salvo expressando o3to
o contrario, não terá a seu respeito clil'eito a ncnlmm êWiso de
qualquer assernbléa geral da companhia.
12R. Quaesquor avisos que for preci~J que a companhia dê aos
accionistas, ou a quaes1uer delles, e para os quacs não houver dis}Josição expressa nos presentes estatutos, serão intimados sufficicntcmente, se forern clculo; por annuncio. Quaesquer avisos que
forem precisos dar, ou tlue puderem ser da.dos por <wnuncios, serão
annunciado; uma vez om um diario publicado em Londres, c em
quaesquer outros jormes (se Ctlgnm houver), que entenderem os
üirectores.
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12\J. Qualquer aviso, se for expedido pelo correio, será. conside·
rado intimado no dia em que for deitado no correio; e para pro.
var-Jh c a intim<:tção só basta, comprovar que a carta que contiBba
0 avi:>o foi endereçada regularmente e lançada uo correio ou. em
i1ualquer caixa do correio s ujeita ao mando das autoridades posiaes. Para computar-se o numero de dbs de aviso dado em qualfjuer caso contar-se-ha como um de taes dias aquelle para o qU!).l
fiw d<:tdo o aviso, mas não o dia da sua expedição .
Todos os testamenteiros, administradores, curadores, ou !!yn~
dicos de quebra ou Hquidaçio ficarão absolutamente obrigados
por todos os avisos inteiNdos como dito fica, si forem enviados
ao ultimo endereço inscripto de qualquer accionista, nã.o
obstante a companhh ter aviso do fallecimento, interdicção,
fMlcncia ou inhabilitação de taJ accionista .

J30 . Xo caso de liquidar-;;c a. companhia, o activo dispo~
J!iYcl para distribuição ent re os :tccionistas l!erá applicado do
moJo seguinte, <1 saber : Em primeiro logar, para. reembolsar
<1 imp Jrt u.ncLt stttist'cit<1 sobre as acç3cJ preferidas. Em segundo
logar, pw<1 reembolsw a, qrmn tia pagu, sobt•o as acções ordi~
narias . E finalment e, o saldo (havendo-o) será distribuído pela
metir,,le para todos o;; pol'tatlores de acções preferidas, na proporção d<1 irnporto,ncia paga whl'o as suas respectivas acções, e
lt outi'a metcb'le pam todos os proprietarios de acçõ.es ordinarias
na proporção tia quantia satisfeita sobt'e as suas respectiyas
acções . Ficando, porêm, enton:lido quo e ;tas disposic;ões serão
sujeitas aos direito; elos r ortadores de acções (llavenclf>•as), emitt.id:1s sob condições cxp::ciam.
131. Si c qu<1ndo o capital social for dividido em aoções das
r1uacs algumas te0m dil'cito aos sem portadores a preferencia.
com respeito <i distribuição do cttpibl activo da companhia, e
for di stribui vcl em cspccie qualquer activo, seja na fôrma das
disp:Jsiçõcs da sccç-ii;J lGl ela, lei de 1802 sobre compauhias, seja.
ele outro motlo, os dir.;itos dos proprietarios das acções quo
ti ,-erem t<1l llre f.orcncia comistirfio em ter distribuída entre si
a. parte uo <wtivo (tue for determinada por uma deliberação
espedal (l:J, companhi<t, conflrnnda por uma deliberação extraordinarüt elos porta.lorcs (hs a,cções que tiver.Jm tal preferencia,
1·obda. em asscmbléa distincta de tae; portad·ores, na qual se
a.elmrmu presentes ou J·eprc.>olltctdos por nnmla.to os portador_es
,Je nfio menos quo uma terça, parte das acções que tiverem tal
lll'cferenci<t, e o resto do activo distribuível a >~>im em especie
~er<L dividido cntl'e os acciCJnistets restantes d<.t <hlmpanhia, do
accôrdo c ;m os ::;eus direitos.
132. Com a. sancçâo de unn deliberação extraordinaria dos
accionistas, qunlqucr parte do activo wcütl, comprehendendo
quncscll!Cl' acções de outras compnnhias, poderá ser distribuída
em osp:;cic entre os accio;liBb s d<t companhia, ou poderá ~- er
mscripta em nome de ficlei-commi ssarios pa.ra o beneficio de taes
ExQcntivo -
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accionista.s ; c poJcr<L cncerrar-:;:e a. liquid11ção da. companhio ,
dissolver-se a eomp;:whia, mas de modo que nhenhum accionista
fique obrigado a acceitat· acçiie.;; ;l.lgumas n'\s quaes houver
algum;:~ responsabilidade.
1V m >lt!S .

en dereços ;: tjHdi d nrlf's dos ossionantes

D _ A. Ct·a,r l'onl Cary, secrct'1 t'io, fi7 C<wendish Road, Finsburg
P<~rk N.

A. J·:. Ca.db::. c:::üxciro, l~ fl. Chpilam Road, ~tockwell S. W.
M. 1\oss. dactylogr<tpho, 4:.>, Derontl<t Ro<td , Herne Hill, S. E.
H. G. Rushen, ·caixei ro, 1G ~1 E.ing Henry's Road, Hampstea.d N. \V.
E. Gr iersiJn , caixei ro, 8 Gra.smerc Rnad, Muswell Hill N.
A. R. llcnnett, contad or, Hi, Digby Hoad, Brownwsootl P,trk, N.
T. l\f. C. Stenart, secl'etario, 84 Bishopsgate Street Within E. C.
Em data de hoje o de março de 1907.
Testemunha (las <tssignaturas supra:
Fráncis M. Voule~, solicitador. Si, Bishopsgate Street-Witbin
E. C. Londres.
E' exemplar conforme . -H. z;. B artlett, archivista de sociedatlcs
anonymas. (Estampilha) .
Eu abaixo assignatlo Nicasio Robeet Jauralde, tahellião publíco,
devidamente encartado e jmamentado, em exercício nesta cidade
de Londres, certifico que a as;ignatura H. F. Bartlett, posta no fim
da cópia da escriptum social da companhia denominada The Anglo
French Pv.blic 1Yorhs Company, li1;~ited, que vai aqui anncxa c marcada com a lettra A, c outra assignatura identica no fim da cópi;:~
dos estatutos da dita companhia, que tambem se acha aqui annexa
e marcada com a lettra l:l, são as assignaturas proprin.s e verdadeiras do Sr. Herbcrt Fogelstri.im B<trtletG, archivista de sociedade>
anonymas, e que foram nesta data por eHe subscriptas perante
mim tabellião.
Ccetifico mais, que os documentos arlui annexos de igual modo
e marcados com as lettras C e D respectivamente, são traducções
fieis e conformes dos precitados clocumentos juntos, distinguido,;
com as lettras A o B.
E para constar onde convier, dou a presente, que assigno e séllo
com o sollo do meu officio em Londres aos 27 dias de maio de 1907.
-N. R. Jauralde, tabellião publico.
Reconheço verdadeira a assignaturJ. rcteo de N. R. Jauralde,
tabellião publico desta. capital, c para constar onde convier, a pe- ·
didodo mesmo, passei a presente, que assignei, e fiz sellar com o
sello das armas deste Consulado da Republica dos Estado3 Unidos
do Brazil em Londres, aos 17 de junho de 1907. -o macarregado do
Consulado, Luiz Aug1{.sto da Costa, vice-consul.
Recebi~

ü-II-3.-Cosla. .

N. 36.-Rs. 17$400 . Pagou 17$400 do sello por verba.
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Alf'andega Lia Dahia, lO de agosto de 1907. - O thesoureiro,

Gomes .-0 cscripturario ilfo?'acs Sm·mento .

Reconheço a firma supra.
· Alfan<lcga da Bahi<t, !O de <tgosto de 1907 .-A.ntonio R ufino de
Almeida .

DECHETO N. 6' d l - -

T>E

12

DE ':'F:TEMBRO DE

1907

Proro ga por nw i s q u at ro an n o~ o pr:uo fixado na claus ula IH do
decreto n. 977, d e 5 c.l e agos to d e 189Z, para a co nclusão das
obras do prolongam ento de R essaca a Santos, da E s trada dé
Ferro Mog ya na.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra.zil, attendendo ao que requereu a Companhia Mogyana de Estrada de Ferro
e Navegação, coucessionaria do prolongamento de Ressaca a
Santos, decreta :
. Artigo unico. Fica prorogado por mais quatro annos , a terminarem em 5 de agosto de 1911 , o prazo para a conclusão das obras
do prvlongamento de Ressac:t <t Santos, de que é concessionaria
aquella companhüt o a que se refere a clausula III do decreto
n. 977, de 5 de agosto de :892, de accôrdo com as clausulas que
com este bai xam, assignadas pelo Ministro de Estado _da Industl'ia,
Viação c Obr~ts Publicas.
Rio do Janeiro, 1.2 c.lc ~ctc m ! n·o de 19J7, l!Jo da Republica.
AFFúNSO AUGCSTO MOREIRA PENNA.

Miguel C!J.lmon dH P.in e Almeida.
Clausulas a qu e s e r efere o decret o

11.

6641 desta data

Fica proroga<lo por m ai~ quatro a11nos, a contar de 5 de
agosto ultimo , o prazo fixado na clansula terceira do decreto
:n. 977, de 5 de agosto de 189.2, (!UC cont in úa em vigor, com as
alterações constantes d::ts presentes clausl1la'3 , para a conclusão
das obras de construcção da linha de Ressaca a Santos, 'de que ·
ê concessionaria a Companhia Mogyana.
H

A companhia fic<J. obrigada a manter trafego mntuo com todas
as estradas de ferro a que íor applicavel, e a respeitar em
absoluto a via de transporte escolhida pelo expedido1• ou remet.
tente para o transito pela estrada, ainda mesmo que, por
·
qualquer circumstaucia, não haja trafego mutuo.
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Jli

PaN effecüvida!le da d.isposto ua cla,us uli1 ankecodeutc, a
eom})anhia obriga-se a não executar os accôrdos que fizer pa.ra o
estabelecimento de trafego mut uo sinão de)ois de approvados pelo
Governo, a não pôr em pr atica nenhuma, medida a que for · ne~
gada approvação, e a submetter-se á:> deci~ões que sobre it
inateri a por este fm•em proferidas .
IV
As tarifas

serão organizadas pelct compauhia tle accôrdo
seguintes, c approvadtts p elo Goveeno :
·
i. Para todas .cs c l ass;~s de t ransporte ser;t admittido o typo
ditl'erencial.
2.• Os carregamento.;; compl etos gozat•ão de abatimento, cuja.
taxu, será fix ada para cada classe .
:J . Para o transporte de café em grão, h avee<~ u ma taeifa especial, variavel com o preço, e que, para o de G:) por 15 kilo!.!rammas, será, p ~b menos, .2.3 % infceior á base 185 r éis por
tou ~~brla-k ilo :neteo, actualmcntc em vigor pa:·;t :Santos.
4. Serão adaptadas pac;sagens de ida c volt::t para todas as elas~
s13s de passageiros, com abatimen to, pelo menos, de 25 % sobre o
:preço das pass:1gens simples.
Uma vez approvarlas, não poderão as tari fa,;; ser alteradas
sem cxpr eso>a autorização do Governo .
C )lll

as

pr esJ rip ~ õ ~s

v
As tal'i fas ;;e!'ão r cvhÚ;; pelo Go verno, de ac ~il edo com a com-

pa.nlti<t, de tre; c;n trcs annr.s . A revi:;ão tcrit por ba~e o cuidadoso
exame d:t sua inllueucia sobec o movimento do::; tran .~ portes e da
lll'Ol ucçio, e, l)Ol' fim , corrigi t' os ex cessa> q uc pm·ventura se
~reriJicarem em uma ou mais tabell as U.c prcç.os .
A companhia será oln·igada a fazer em qua.lqucr tcm1)0 abaixamento dos fret!3s que forem julgados prej udiei;tes rv> desenvolvimento.d<t r egião, uma vez rJue seja 1\::>peitado o limite da r enda
liqnirla dr. 12 % , ain'h r1ue por meio llC compcn,açijes em outros
fretes.
VI

Para torlos os etrcito~ cont ractuaes, <t compn.nlli<t manterá
a c-;cripturação da receita e de ;p eza d<t linha de Ressaca a Santos,
bem como do capital nella empr egado, completamente distincta
il<t da.s outras linhas , só po:lendo se1· cmlH'CgMlo,; processos de
Jlal'tilhD. com appro \·n.ç:'ío cx;_.Jressa rlo Goym•no .
VII
A" comp:whia ob:·ig<t-sc <t cumprir os r eg uhuncn Los de tis~
~a;li zação, o de 26 de abril de 1857, e quaesqucr on Ll'0.3 que forem

cx pe·Jidos pam .policia, segm·a.nça e regulat•irlad e rlo trafego e
IJa,ra apuraçiio do ca.pita.l de.'lpendido c dn.s recciüts c llespezail de
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custeio, com o fim de se tot·mu' elfcctiva <t limitação dos dividendos
estabelecida na concessão, e bem assim as prescripções do Governo
para a organização da estatística, (1 ue a ellc deverá ser fornecida.
VIII
A compaul!b contribuirá, annua1mente, para as dcspezas de
físca1iz:v:.ào por parte do Governo da União com a quantia de
50:00D$, em duas prestações semcstraes, lguaes e adeantadas.
Esb qnantiét ser:\ do om em deante considerada como composta 1le duét.s partes: uma de :20:000$ para. a fiscalização das
linhas do Riboirrto Preto com o ramal de Caldas e do .Jaguâra,
c outra do 30:000$ para a da linha de Re,~aca <t Santos.
A c~mtribnição P<Lra a fiscalização da linha ele Ressaca a Santos
será, po2l~m, rduzida !1 10:000$ depois de concluída a construcção
desta, p lSSJ.nuo assim a companlli:1 a contribuir desde então ::rpenas
r:om a q uanti~t de :JO:OOO;j; lJara a fiscalização por parte da Vnião.

IX
concc.s~ão

da linha, ele Ressaca. a Santos caducará de pleno
direito, independente de interpellação ou acção judLial, passandG
os tro,balhos j{c exccuü•. ks a podenccr á Uniiio, livres e desemba~
raçados de <[tmosquer ünns, e som quo a companhia tenha, direito
a indemnizaç·ao alguma, nos seguintes casos :
l} Si, (lopois de roencctados, forem os tr<::ba1hcs interrompidos
por mais de trcs mczes consecutivos, sah-o caso lle força maior a
juizo do Go.-erno ;
21 Si ate: 5 do agosto do 1911 não estiver a estrada entregue
ao trafego ;
:J) s;, :sem consentimento expresso do (;ovcrno, for a presente
concessão transferida lJela companhia.
Em qua1r1uer destes casos, lJOderá o CioYet·no conceder a linha
de Rcss::cc::t :1, Santo-<"· quem mv-iores vantagens offorccer.
A

X.

O pre~cnto decreto ficar;í, sem eífcito ~i o eespectivo contracto
não í'ó1· a~signado dentro ele 30 diafi, a conta.r da publicação no
Dim·io Oflici•'i.
Rio de hnCÜ'O,
P.in e .'l!mcidu.

n

de Sl'temlJi'O do I ():),S.--Jfiguel Calmon dP

D>:C:RETO ;;c. 06-12 -

DE

l6 DE SETE}iBRO DE 1907

,\J•rr ao ~Iinistcrio da fnrlustria, Viação e Obrt1s Publicas o credito de
3CO :000.;; para ocC)rr.,r a duspezas c0:n o reconh ,··cimento c estudeis
ela l~nha f01T a do li3·açiio dos Estados da Bahia c Minas Geraes.

O Prosidento da Republic:1 dos Estados Unidos do Brazil, de
accorüo com a autorização elo n. XIX elo nrf. 35 da lei n. 1Gl7.
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de 30 de dezembro de 1906, c o art. 1°, § 1°, da lei n. 1126, de 15
de dezembro de 1903, e tendo ouvido o Tribun:1l de Contas, na
fórma do art. 2°, § 2° n. 2, lettra c, do decreto legislativo n. 392,
de 8 de outubro de 1906, decreta :
Artigo unico. Fica aberto ao Ministerio da Industrht, Viação e
Obras Publicas o credito de 300:0008 para occorrer R dcspezas com
o reconhecimento e estudos da linha ferrea de ligaçJ,o r[os Estados
da Bahia e Minas Geraes.
llio de Janeiro, 16 de setcmbl'V de 1907, 19° da Rcpublictt.
AFFO:\SO AUGl:JSTO MOREIRA PE:\i'l.L

Jlfiguel Calmon clu Pin e ;llm;ida.

DECRETO N. 6643 -

DI>

IG

DE SETEMBRo D:c

l9u7

Abre ao Ministerio da Inclustr;a, Yiac:ão c Obras PulJlicas o Cl'a·.lit) elo
150:000$ para ser applícaclo a clcspczas ele estudos e constrtv.ção da
Estrada de Ferre> de S. Luiz a Caxias.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do BJ·azil, nsando
tia autorjzação que lhe é conferida, no art. 17 da lei n. 1617, de
30 de dezembro de 1906, o tendo ouvido o Tribunal de Conb~. na
!'órma do art. 2°, § 2°, n. 2, lettm c, do decreto !egi~L\1ivo n. 392,
1!e 8 de outubro de 1896, decreta :
Artigo uoico. Fica aberto aJ i\Iinistcrio da lüdu.,;',l'i.l,. Viétção
e Obras Pnblh:as o credito de !5'J: ouu;:; para sm· applicailo ''~ clespezas
de estudos e construcção da Estra.da de Feno de S. Lu i? n. C:1,xias.
Rio de ,Taneiro, IG ue setembro de 1007, HJo da H.e1mblic',,
AFFONSO

AUGCSTO :\JOREU:A Piê:-.:~.\.

Jfigue! Calmon du Pin e :i!mei-7,,..

DECRETO N. 6644 -

D8

17

DE SETJ<J:IIt:RO DE

I I:JJ7

Approva, com modificações, o rc:;ulamento inter no e a tarifa par(\
o serviço ele emissão de conhecimentos de deposito e :.;;m·rants
pela Companhia Docas de Santos.

O Presidente d~d{epublica dos Estados Unidjs do Bcazil, Li vist:.
tl.o disposto na lei n. l7,1G, de 13 de outubro de 18G9, n no clco:reto
t1. 1286, de 17 de fevereiro de 1803, o attendendo ;w r1ne l'!e roq uereu :1 Companhia Docas de S·wtos:
Resolve declarar sem cffeito o dec1·et..~ n. 5355, lln , 2 d:; Ollt.ubro
de 1904, e, nos termos do <trt. 4° do decrGtu legjsla.ti'.o 11. lJ:l'., de
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21 de novembro de 1903, approntr, com as alterações abaixo indi-

cadas, o regulamento interno e a tarifa, que a este acompanham,
para o serviço de emissão de conhecimentos de deposito e toarrants
pela mesma companhia, na confon1üdade das disposições do mencionado decreto legisJativo n. 1102 :
a) Accrescente-se ao § 1o do art. 4°: «observadas as disposições
do leis aduaneiras que regem os despachos desta. natureza» ;
b) Substitua-se o§ 2° do mesmo artigo pelo seguinte : « })raticar todas as operações tendentes a facilitar as relações do commareio e navegação com os seus estabelecimentos, sempre dentro
dos limites estabelecidos no art. 14 do citado decreto n. 1102 e de
accôrdo com a legislação fisc:tl aduaneira » ;
c) Accrescente-se ao art. 6° : « sum prcjuizo da, legislação fiscal
aduaneira» ;
d) Accrescente-se onde convier:
Art.
A companhia pl'opor<t ao in»po.}tJr da Alfandega os
::trmazens destinados ao serviço úe deposito das mercadorias de que
se trata, sobre as quaes toem de ser cmitt.idos os títulos de deposito ou warrants , .;s quaes serão cli b tinc t~;s tlo3 demais alfandegados e sem p t·ejuizo da importação geral que é o9rigad<"t a manter,
conforme o disposto no decreto n. 110.2, J.e. 21 de noye_mbro
de 1903 .
Rio de Ja.neiro, li de setembro :!e W07, 10° da llepulJlica.
AFF 0:\~0 :\l '( i ll :'li'l> ?lfoctEIRA PEN:\A.

Darül CamJlis ta .

Regulau1ento interno do ·' :l..r , ~in,zen ,;;; g·er.a.es
cl n, C o1npanhi ~t. Do cas : l(·~ Sa.nt.Q!'O, na con:Corinida,de do
di,;;pos to no a r t . ..-J ,o do
decreto leg·islati...-o n. l!O ·.~ . de ,21 de
noven1bro de .1 90:3, en·u a,...: n tod.i fi cações
elo decreto n . <U6 :t,..:L d.t• 17 <le seten1bró
el e 1907', que o appro,~ oH

Art. 1. 0 A Compa!!llia Docas d.• ~<tntos. nos termos úo
decreto legislativo n. 1102, du ? I ,:c !i OI'::mbro de 1903, e :>em
1)rejuizo dos servit;>os ont a soa r:a1·.; ,:
1°, receberá em deposito ,·oln ntat< .; ;;en;;ros ou mercadorinfl,
ile producção nacion ;~l ou estraugoi r-.1 . liv~·03 do direitos ou in1posto;; ad.uaneit·os, podendo :Jobr é nl lr.:s •'litittir conh!!cimentos de
deposito e 1WJTants ;
2°, emittirá o.~ reter idos tit 11:os .-;!'l' ot'd C! t:n :~rvs nu mercadodns

c

~le importação l'ocolhidos a seu::; v.l'lllil. 'õ•m,; ~!l}~ito.,; a direitos o.tt
Impostos aduaneiros .
. Annexa a seus esbbnlecim c•1i.os a eomp::tnh>a tcr<i. sah apro~
pr1ada para Yen:l us publ1 cu-; YOhl !l't;tt'i <H dü l: ·~iWl'PS o mercadorias
em depos ito.
·
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Art. 2.0 Em deposito volunta1•io a companhia receber(t dos
commerciantes, industriaes c agricultores generos e mercadorias
de producção nacional ou nacionalisados pefo paga mento ilos
direitos e impostos aduaneirtlS, sem csta.belecu preferencia nem
conceder favores e emq uctnto comportarem os n.rma.zens de que ,
acttm.l ou fut uramente, ella pos~a dispor para es"e serviço.
Os gener os e mm•ca.dorias serão r ecebidos pc1a priorülaúe ào.~
pedidos, que determinará a ordem dos de]Jositos .
Entre o~ generos de producção nacional a companhia cont.inuará a r eceber o café ctue, em ~c us al'ma7.ens, t3nha de ser manipulado e ensacca.do, conforme fôra a ntol'i z:.ttlo pelo aviso · do
Minister io da Indush·ia, Viação e Obras Publicas n . 87, de 18 de
a bril de 1901 , n . 4 .
A1•t. 3, 0 A companhi<1. não acccita om <lopos ito YOlunta,rio pn, ra
os fins do decreto legbl aü YL> n. 1!0:2 :
1°, generos ou merea •.torias de valor inferior a cinco contos de
réis ;
2°, joia,s do ouro O '.l pra.t[l, c pedras precio.>as, em lmüo,
lavradas ou em obras:
3°, generos ou mércad ot'iêts a,rrninado:; ou aYariados ou suscc. :piiYeis de f<1.cil deteriorn.ção em sua cla,ssifi caç:.to, qu,wtidade ou
qualidade ;
4°, generos inflannnr,ye[:;: enumerados na. tabella fiscal oLt
outros semelhantes.
Art. 4. o A companllict üu•;í, o serviço de transporte dos gene.ros e mercadorias da,. estratb de fct•ro pa.r:t os arm<tzen s on
:para o caes e vice-versa .
Poderi't tambem a companhia :
1°, despachar nas estações fidt:acs :ts nwrcadoria.:> e gcii.eros que
tenha,m de ser ou se achem recolhidos aos arm az en~ gera,es ou
tenham de ser expedidos por via. terrestre ou marítima, observadas
as disposições de leis adn«neir<l.s que regem os despachos desta
tutureza .
·
2°, praticar todas as opcraç·õos tendentes <t facilitar as r elações
do eommercio e navegaç:lO com os sem estabelecimentos, se m1n·e
dentro dos lim ites estabelecidos no <l.rt. 14 do citado decreto
n. 1102 e de accôrdo com a legislação tlscal adnaneiea, .
Art . 5. 0 A compn,nhitt JWoporü no inspector da Alfandega, o ~
armazens dest inados ao scnit;o do depc.silo das nwrcudorias de que
se trata, sobre as quacs toem de sm· cmitl.idos c,s tít ulos U.e dopositos ou tvw Ta nts , os quaes serão distinctos dos demais alfandegados
c sem prejuizo da im}JO!·ÜJ.ção geral quo é olJrigada a manter,
con forme o disposto no decreto n. 1102, do 21 de novembro de 1003.
Os gener·os, mercad ori<l.~ ou productos n<l.cimmes ou n~1 ci ona
lizauos pelo pagmuento dos direitos ou impostos aduanei'ros
serão depositados em m·mctzens di:ITorentes do3 destinados á. guarda
dos gener os ou merca,d01·ias ~ ujeitos áquelles direitos ou impostos.
Art . 6. 0 Os gcncros e me1'C<1.dorias de im}Jortação sujeitos a
direitos ou imposto;;; aduaneiros, sobre que a companhia, omittir
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conheciinentos ele deposito e tom'i'ants, peemanecerão em deposito nos
al'mazens situa.dos na faixa do caes sob a disciplina do regulamento
da comp:tnhi<J., approvallo pelo decreto n. 1286, de 17 de fevereiro
de 1893, sem prejuízo da legislação fiscal aduaneira.
Neste decreto cstito estabelecidas as relações entre a Com-·
pa.nhia Docas de Sa.ntos c os empregados da "ilfandega de Santos.
Art. 7. o Os ar m::tzens gcracs, q w:tnto ao serviço interno e policia, estarâo subordüudo:::, na p~trtc que for applicayel, ao regulamento de 7 de fevereiro de 1894, pnblicêtdo no Diw·io Official de 18
de seteml1ro de 1894, pelo !\:Iinisteeio d<t Fazenda.
Art. 8. o O deposito de generos c mercadorias não sujeitos a im-posto;; ou dieeitos aduaneiros deve r:i ser solieita'lo ao superinten-dente da companhia. com antecedencia tle 24 horas, pelo menos.
Dos geueros on nwrcatlorias confiados á sua guarda a companhia pa:>sará. o recibo a que se refere o art. 6° do decreto legislativo n. 110.2, contendo, al0m das declarações ahi especificadas, o
nome e rl rcsidencia llo depositante, a dat<t da entrada e a designação do ai'mazem onde forem recolhitlos.
·
A companhi::t não responde pela natureza, qualidade e estado
dos generos ou mm·catlorias contidos em envoltorios, suecos, pacotes, fardos ou caixas e nem pelo po;:o, sinão quando verificado
na entmda llo armazem.
As r etiPadas parciaes da,; mercatlorias ou gen@ro.> depositados
serão solicitadas por escripto e metliantc a apresentação do recibo
para as devicbs annotaçõe~.
No caso de cessão, a cumpanhia, a petliilo escripto do tlepositante ou seu representante, pôde snb;titnir o recibo por outro
passado em nome do ccssionario .
Art. 9. 0 Para a emis~ão dos conltecimcntos _de depositas e
?.Dm"''ants soln·e mcrcadurias ou generos não sujeitos a direitog ou
impostos aduaneiros, o d1:positant·3 ou seu representante farà
lJeditlo escripto, juntanilo o recibo a r1 ne se refere o artigo antecedente, si lhe tiver ~itlo entregue.
Art. 10. Para a emissão .to:;: conhecimenloo cl!J deposito e war·1·an rs·
sobre mercadorias ou generos sujeitos a impostos aduaneiros,
ttl.Jservar-se-ha o seguinte:
·
1°, nas quatro vias de nota.s para despacho (decreto legislativo
:n . ll i8, de lG de ja.neiru de I904, al't. 1o § 7° ; docreto n. l 28G
de 17 de fev ereÜ\) de 1808, art. 15), o intcrfJssado declwar[\,
assigna.nclo : P c! ra cmi~s :.io d e conhcci>nonto ele depos ito e tom·nm ts.
l(ubricada esta dcclar.tç-ãu pelo inspcctor tl:t Alfantlega., seguiríL
o despacho o sen prucesso regular até a, conferencia, determi·
na.ndo-sc a. i.mportancia exacta dos impostos ou direitos fiscaes
a que a morcailorla esttt sujeita .
. .
.
Esta imporbncia será mcncionatla., litteralmente e por extenso,
pelo conferente, ua_: quako YÜ\s do tlcspach o, ficn.ndo este empregado rcsponsa.yel tlirectn.mentc para com a Fazencla Nacional
por qualquer irregularidade, negligencia ou emissão, das quaos
resulte prejuízo ao fisco.
. As d.na.s primeir:.ts via:;: elo despacho terão o destino que lh es
ll<t <t Nont Consolidação dn.s Leis das Alfandogas, a krceira ser(t
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opportunamentc enviada á repartição a c1ue se refere o art. 1o,
§ 7°, do decreto legislativo n. 1178, e a quarta ficartL em })Oder ·da
companhia (art. 16 do decreto n. 1286);
2°, processado, sem demora, o despacho pela Alfandega. e verificados definitivamente os direitos ou impostos a. que a mercadoria
está sujeita, a companhia, mediante pedido do dono ou seu representante, emittirct sobre ella o conhecimento d e deposito e 0. 1vm·ra11t ;
3°, o ínspector da Alftmdcga sómente permitiní a emissão de
títulos sobre mercadorias ou generos não compreheudidos no
art. 3° do presente regulamento e em condições de supportar, sem
perigo de diminuição em seu va1ur, o prazo llo deposito marcn.d o no
art. 1o llo decreto legisla ti vo n. ll 02. O mesmo serà observado nu
caso de pro rogação do })razo do depos ito . A pro rogação do pra zo
depende do as5entímento da companhia. .
4°, nenhuma me1·cadoria poderet sahir do armazem sem o
prévio pagamento dos direitos ou impostos fiscaes declarauos nos
despachos e nos títulos. Quctudo a mercadoria for vendida nos
casos dos arts . 10, § 1o, e 23 do U.ecreto legislati vo n. li 02, a companhia, depois de receber o preço da venda e antes de entregar a
mercadoria ao comprador, pagará [t Alfõmdega a impo1·tancüt dos
direitos ou impostos que a esta forem devidos e constar dos de:>pachos e dos títulos emittidos.
,
Art. ll. Os pedidos para emissio de conhecimento de (leposi to e
warrants, estejam ou não as mercadorias ou generos sujeitos a
direitos ou impostos aduaneiros, serão feitos por escripto, contendo as declarações que devem figurar nesses títulos e mais o
valor para o elfeito do seguro contra riscos de incendio. Quando o
genero ou mercadoria tiver sido expedido em consignação á companhia, esta cumprirCL as iustrucções do remettente, sendo dispeuSi1do o 1)edido <Lcima referido.
_ A companhia verificará a cxactidão das declarações constantes
~os pedirlos relativamente á quantidaue, natueeza e peso da mer·cadoria, antes de anuotal-as nos títulos .
Art. 12. Os coith ecimentos de de11osito c warmnls cmittidos peb
·cOmpanhia, e os recibos a que se rerere o art. 8•, serão assignado:;;
pelo superintendente em Santos e pelo fiel do <~rmazcm onde si}
a,charem depositados os gcneros ou mercadorias.
Art. 13. Os generos ou mercadorias sobre o3 quaes tenham de
~er emittidos conh~cimentos d e deposito c toan·ants deverão ser scgu•
~·ado .> contra riscos de incemlio pelo valor designado pelo depositante ou pela companhia, quando este o não fizer.
l~aea. este· tim <t companhia terá apolices gemes c perm:.tnente,~
·êm d1fferentes companhicts de seguro.
O depo.lita.nte cscolherú. U.entl'e estas, querendo, a que lhe COlh
vier c pn.garú. uirectamente lL Companhia Docas de Santos o pl'emio
do seguro.
Art. l.J. As mercadorin.s c generv> , sobre os quaes tenham de
ser emittidos os t!tulos referidos, deverão estar livres e isentos de·
encargos ou despezas com frete ou transpo ~·te, cumprindo ao depos itante provar esta isenção quando a mercadoria chegar (ts docas
-por via marítima .
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A companhia pôde adeantar o frete, decla1•ando nos títulos esta
despeza e a commissão e juros a que tem direitJ (art. 14 do decreto legislativo n. 1102).
Art. 15. A companhia encarrega-se, por pessoal seu e com
material que fornecer, do beneficiamento, conservação, acondicionamento em fardos ou volumes, ensa.q ue, mudança do envoltorios,
divisão e organização de lotes, reunião de muitos lotes em um,
escolha ou separação, lavag0m, limpeza o outros serviços a prestar
ús mercadorias ou generos em deposito.
Esses serviço.3 devem ser solicitad·J-; por escrip~o pelo dono da,
mercadoria que tiver a livre disponibilidade sobre ella, entregando
á compa.nhia o recibo de que trata o art. so do presente regulamento ou os dous títulos crnittidos (conhecimentos ele deposito e tom·rants) para serem substituídos por outros.
Si, porém, o serviço for de simple-; conservação da mercadoria, sem trazer a menor alteração Dél,S declarações constantes do
recibo ou títulos emittidos, bastará <1, simple.s ;;olicitação, por
escripto, do dono ou seu representante.
Quanto ás mercadorias ou genoros sujeitos a direitos ou impostos aduaneiros, obsorvar-se-lli'io, bmhem, as f,Jrmalidades do
art. 224 da Nova Consolidação das Leis das Alfandegas.
Todos os serviç JS declarados neste artigo serão previamente
ajustados.
Art. 16. Emquanto a comlEtnhüt se nã.o apparelhae suillcientemente para desempenhar, pm· pessoal seu, a manipulação e ensaque
llo o<1fé, manterá este serviço como tem sido praticado desde !J
anno de 1901, recebendo em deposito este genero e designando
lagar apropriado <i disposição dos depositantes, para que estesf;lçél,m o serviço por pessoal por elles contractado.
A companhia, no intuito de auxiliar a lavoura e o commercio
do café das praç[l,s ele Santos e S. Paulo, convencionará com 6s
cleposihntes, sem estabelecer preferencias nem conceder favores,
as condições em que devam ser feitos esses serviços provisorios,
·
recebendo mensalmente as armazenagens devidas.
Art. l7. Os armaze·ns gerae.s da companhLI estarão abertos
nos dias em que funccionar a Alfandega de Santos, e desde _as
fi horas da manhã até ás 5 horc~,s da tude.
Das 9 a.té á~ lO horas da manlüt será suspenso todo o serviço.
Art. 18. Os interessados poderão examinar as mercadorias ou
generos depositados e conferir as amo.>tras desde o meio-dia até á>J
.2 lwr_a.s da tarde, precedenuo licenç<1, do superintendente da companhia, e sendo acompanhado pelo fiel do armazem ou seu ajudante.
A extraoção de a.mostras sómente será pern1ittida · a.os depasitll1tes ou seus roprosentantes, mediante pedido escripto, pagando
clles as despezas occasionadas com [1, abertm•J. de volumes, sun.
arrumação c outras semelhantes.
Tr~tando-se de mercadorias sujeitas a direito.'! ou impostos
aduanmros,11revalecerá o disposto no art. 225 da Nova Con8olidaçi1o
d<ts Leis das Alfandegas.
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Art. l9. A companhia reserva o prazo de .24 horas, a contar
ria dat::t do podido ou ela ordem regular da sallida, para entregar
a mercaclorii1.
Art. 20. A sala pétnL vendas publicas voluntarias de mPrcadorias ou generos em deposito cstar<t franquea(la ás pessoas decentemente vestirlaB dc8clo as I! horas da manhã até <ls 3 horas da
tarde.
Os depositantes podorão ex pôr nesta sala as amostras, devidamente acondicionadas.
A companhia dar(L a fôrma des;;e acondicioun.mento, afim de
SOl' guardada ét unifornlidétde.
Os lotes serão prejJ<.trados pela companhia, tendo em vista a
disposição do art. 28, § 5", do decreto legislativo n. 1102, o na
conformidade (b,s instrucções do dono da mercadoria ou do agente
officia.l encarre.~·;ulo dét venda, mediante préYio étjuste.
A companhict serct aYiSét(lét com quatro dias de antece(lencia
da~ ven•Ias a se roctlizE~rem.
TARIFA

A Companhia Docas de S<lntos perr eberá as seguintes taxas:
Capata:,ia

A taxa alí'cWLlcgaria.
Entende-se ror capa.ta?.ia o serviço ét que se refere o art. 603
t1a Nova ComoliLlctção da" Leis das Alfandegas de 1894.
Anna.::;enagem

Ser·viço da guanl.a. d<t mercadoria.
I. As mercadorias ou generos sujeitos a direitos ou impostos aduaneiros pagarão a armazenagem alfandegaria. ficando
salvo á COI11J.)anllia o dir ito do reduzir a taxa na conformidade
do art. 23.3, § I o, da Nont Consolidação elas Lei8 elas Alfandegas
de 1894.
2. As mercadorias ou os generos não sujeitos a impostos
aduaneiros p·1garão :
Por c:tdil. CO kilogrammas :
No primeiro moz... . . . . . . . . . . . . . . . . .
PelJ tempo que excedol', poe mez.....

$!00
$050

Os geaero3 a granel p<tgarão por cada 60 kilogramma;.; a
mesma tccxCL acimét.
o,) O primeiro mez é scnwre devido.
Dahi por cleante conta-se a armazenagem por q uinzen:1.
b) Fracção do quinzena considera-se quinzena inteira.
c) A arm<.tzmngem 6 devida por inteiro desde a entrada
do primeiro volume no armazem.
d) O di<t da enti'nd<t c o d<1 sahid<t incluem-se no mez ou na.
f>1uinzenc..
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3. O café quo tiver do ser manipulado e ensacc<1do nos ar.
mêtzcn8 geracs, nos termos do art. 10 do regulamento, pagará
:por c<1rh s<J.cca que entmr para esses armazens $100.
Transporte

Seniço de locomoção c transporte da mercadoria de lim"l:
para outro armazem ou dos armazens pn,ra o caes ou para a
estrada de ferro ou vice-versa., quer em catToça, carrinho, vagão,,
quer em cal:cça :
Por tonelada .......•.................

3$000

EJ.peJicnle

l. Por cada emissão dos dom títulos
na fórma do. art. 15 do de8reto legislativo n. 1!02, êdnda que seja
em substituição .................. .
·) Pela entrega do l'ecibo do quo trata
o art. 6° do decreto legislativo
n. 1102 (art. 8° deste regulamento).

:"i:-;000
2$000

n) O sello será

po~· conta do interessado.
Estas taxas serã'J pag:vs por oc(;asião de a com]Janhia entreg:w o titulo ou reei IJo.

l1)

Velldas publicas

l'or venda até 5:000,)000 ...............
))
))
de 5:001$ a 10:000$000 ......
))
»
de 10:0018 <t 30:000.SiOOO .....
»
»
de 30:0018 a 50:000.$000 .... ,
»
ele 50:001$ para cima ........
))

Ilxposiçao de

108000
20$000
30$000

40$000

'í0$QOO

m'wstra.~

l'ur mcz c conforme o esp:tço occupatln, tlu 5$ a 10.:;:000.
E,;t::t taxa paga-se adoan tadamente.

Quando a companhia, a pedido do interessado, d{).<;empenllar ·
qualquer dos serviços comprehendiil.os nos teríuos _do ::trt, 4°, ús. I
c 2, deste regulamento (art. l-i do decreto legislativo n. ll02),
per..;cbcrá a commissão de 2 %.
ildeantmn~n1os

Pelos auoantamentos, a podido do dono e em beneficio <b, mor•
catloria, a coml1anhia pcrcohcrú ojnro de 8 °/ 0 •
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Disposições geraes

A companhia não ahate o pre('o marcado na presente tarifa em
beneficio de uepositante nenhum.
li
As taxas, sal vo as expressamente P.xceptuad<J.s, serão pagas por
occasião t!a stthili<:t <los generos ou mercetdorias, tendo a companhia
o direito de reteuçiio nos termos <lo art. 14 do decreto legislativo
n . 1102, de 21 el e novembro de 1903 .
E' facultati\o, C!Ürct<>nto, ao depositan te pagm· por antecipação as taxas.

m
Os serviços não tarifa.dos devem ser préviamente :tjustados
com a companhia, constando o preço certo dos pedidos escriptos.
A companhia guardarei uniformidade na percepção das taxas
remuneratorias de serviços não expressamente ta.rifados, de modo
a estabelecer a mais completa igualdade entre os depositantes.
Rio ele Janeiro, 17 de setembro de 1907 .-PelD. Companhia Docas
de Santos, C. Gaffrée, director.

DECRETO N. 6{)45- D.E 19

DE SETEMBRO DE

1907

Abra ao Ministerio da F a zenda o credito de 400:000$, papel, supplementar a verba - Fiscalização e mais despezas dos impostos de consumo e de transporte do exercicio de 1907.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos (lo Brazil,
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 1723,
desta data :
Resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o creclito de 400:000$,
pap~I, supplementar á verba 2oa - Fiscalisaçào e mais despezàs
dos 1mpo~tos .de _consumo e de transporte - sub-consignação «porcentagem, dumas, passagens, etc,» do art. 45 da lei n. 1617, de
30 de dezembro de 1906.
Rio do Janeiro, 19 de setembro de 1907, 19° da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

David Campista.
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m;et\.I•:TO N . Gt.-JG

-DE

19

DE Sf!TE oHmO DE

1907

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito ext raordinario de
176:123$646, ouro, e 493:720$ 305, papel, pura o pa gam ento de·
di vitlas de exercicios findos.

O Presiucn te da Republica dos Estados l:n iLlcs do Brazil, usando.
da a,ntorizaçã•J contid a. no decreto l egisla ti 1·o n. 172! desta data :
Resolve abrir ao Ministerio dn. Ftt zc nch o cl'edito extraordinario de l7ô : l.23$G'1G, onro, e 49Cl :720$303, papel, parll" occorrer ao
pagamento de dividas do exercícios findo, , assim distribuídas pelos
diversos i.VIinistcrios :
Justiça e Negocies Intm•iores .......... .
Relações Exteriores .............•.•...
Marinha ....••......•... •.•...........
Guerra ............•.. . ...............
Industria, Viação e Obras Publicas .....
Fazenda ......•......•................

1:150$000 147:97B726
1.266 oocr
40:129 764

22:34 1$014

150:232$232
2:400$400

76:015 '549

58:044 959
170 :28 307

----- -----·176:123$646 493:720$30;5

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1907, 19° da Republica .
AFFONSO AUGUSTO ~fOREIRA PENNA.

David Campista.

DECRETO N. 6G47 -

DE

19 DE SETEMBRO DE 1907

Abre ao l'!Iinistc rio da Fazenda o credito e:draordinario de
57:399$001, papel, para o pagamento devido ao capÜão José
Cicero Bianchi, em virtude de sentença judiciaria.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização contida no decreto legislativo n. 1716, de 12 do
corrente mez:
Resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito extl'aor-dinario de 57:399$001, papel, para o pagamento devido a José
·
Cícero Bianchi, em virtude de sentença judiciaria. Rio de .Janeiro, 19 de setembro de HJ07, 19°da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

David Campista.
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DECRETO N. 6!348 -

DE

19

DE SETEjiURO DE

1907

·Concede autorízação ao« Banco Elspai! ol d el R io de La Plata l> , com
séde em Buen os Aires, Republi ca .\.rgentina, pa ra estabe·
lecer uma su cc u rsa l no Brazil e appt'O\'a os r espec ti;vo s
esta tuto s.

. O Presidente da Ropublica tlo:> Estados Uniuos do Bra.zil, attendendo ao quo lhe r equereu o B anco Espaiiol det Rio de La Plata,
~o ciedade a nonyma, com séde em Buenos Aires, na Republica
Argentina., devidamente r epresentada, resolve conceder ao mesmo
h&nco autorização para estabelecer um <~ succursal no Brazil, com
.q capital do :S 50.000 e approva.r os respectivos estatutos, me<Iüwte as seguintes elausula.s :
. a) Fica supprimida a }):trtc do al't. , ., dos estatutos que permitte ao banco r eceber, em l'eforço de ga.r a.ntia, as suas pl'Oprias
a.cções ou vendei-as pol' conta do de\'edm·.
b) A succursal do banco fica sujei.ta ~l'l l e i.~ e trib una.es brazi1eiros em tudo que concerne ti.:> S!Ia'l oper<:v;'íes no Bra.z! l ;
c) o lJanco sujeitnr - se-h:J~ á fisc::tlisaç.ão do GoYerno, devendo
entrar para o Thesoueo Ferleral, arleantada.mente c poe semestre,
~;om a. quantia destina,da. {L despeza de ftsc;\ lisaçãõ
l, na razão de
ô : OOOS annuaes.
Rio de Ja.nciro, lD de setembro de 1907, 19° da. RepulJlica.
:\ FFoxso

An ; u.~ ro

:VIor..EHL\

PL\":\A .

J:<::s tn.tutos do B a.uco T,-: :spaiiol del Rio de
Ia Pla;ta,
( fl!I.:\ CO IIESPA:\f!OL DO I.:IO DA PRATA)

Eu

ab ~Lixo

assignado, traduetot• publico e interprete· comme t·-

dCtl j ur,Lrucntado da. praça. do Rio de .Ta.neiro, por nomeação da Me-

r itissima Junta Commcrcia.l da Capital Fedem,! :

Certifico pelo pr(Sente que me foi ~·tpresentado um livre to de
do Banco HespanhDl do Rio da Pra,ta, esct'iiJto no illioma
eastelhano, afim de o tra.d uzir para o vcrn:J.Cu1o, o r1 ne assim cumpri
·•' m r~.zão do meu ofiicio c c uj~ trad u c~ii:o .:· a seguinte :
·~s tatutos
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TRADUCÇAO
Banco Espaíiol dei Rio de la Plata
(BANCO IIESPANHOL DO RIO DA PRATA

Estatutos do Banco Espaii.ol del Rio de la Plata (Banco Hespanhol
do Rio da Prata) approvados pelo Governo Nacional e inscriptos
no Registro Publico de Commercio-1907--Buenos Aires

CAPITULO PRIMEIRO
CO;I!STITUIÇÃO, DOmCILIO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

Art. l. Fica constituída. nm::t sociedade anonyma sob a denominação de Banco Espano! dcl Rio de la Plata (Banco Hespanhol do
Rio d::t Pmta) .
.\rt. li. O domicilio lcga,l da sociedade é na cidade de Buenos
.iires. sem prejuízo do rpw, com referencia a agencias, saccursaes
on estabelecimentos dependente', creados ou por crear no e,;trangciro, disponham as leis dos pcd~c,; respectivos.
A1·t. JII. O prazo de dura<:ão da sociedade expirará no diu, :3l ele
tlczembro do anno 2000.
Art. IV. O prazo de duração da soeiedaue potlerá ser prorogado, si um anno antes do tGrminar, assim o resolver a assemblê<t
g0r'Ll de ::tccionistas, constituida tle accôrdo cam art. 34 destes
ecltcdutos.
A1't. V. No casJ do prol'OgcLr-se o prazo da sociedade, de
conCormidade com o al'tigo anterior, os socios divergentes terão o
direi~o de petlir sua sepa,raç:(o donü·o dos prazos e nas condições
esb 1l·.,.lecidrts no art. 35 l do CAligo rle Commorcio vigente.
CA.PITL:LO li
D.\S OI'ERAÇÕI~S ! O BANCO

Art. VI. E;;ta, sodethlo tom por objecto fazer pol' conta,
pro;}l'ia ou de terceirc>s toda sorte do O}Jerctções bancarias como c
emprestimos, depositas, srtqnes, c:Jmpr:t e venda de fundos publicos, tttulus de renda, c~pccio;; meta.Uicas, podendo receber ~
tltu· torlo o gencro de g<.wanti::ts P~'~'l'lc1es 011 reae;; po.derá t tmbmn ·
J'<tzer fusão, incor}JOl'<Ll', c lllSÜtlt!t· e f(JI'nnt'. sob qualqua denomina<;iio, outras societbdcs de crcclit... si:nili:tre;;, tendente~ a. boneüciar sJus proprios llC;,;ocios on ir1torcs.<e3 e em ~::er:1J rectliz:u· totlos
os uem8,is negocias tle b:tn.~o sGm o:tt. ;;, : lr mitações além r la~ est<1·
belecidas nJS dous m·tigo~ seguintes.
,\rt. VII. O banco não poderá faze1· por conta propria operação
alguma sobre suas proprias ac<~ões nem recebol-a.s em g:.trantia de
Executivo -
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emprestimos, a não Sül' lJUe, a jnizo tla. cliroctoria, sc.h con \ cniontc
fazel-o, tratando-se do creditas de difl.lcil cohr'ança, j:í a titulo do
reforço de garantia., jft parn, Vl'nücl-as por conta do de\'OÜOl'.
Art. VIII. O banco nào poderá especu 1ar por conta yro]Wia.
Art. IX. A sociedade poder;i, estabelecer a:;cncüts oa succttrsaes nas praças da RclmiJlLo. o do estrangeiro quo a directoria
julgar conveniente.
Art. X. O banco não reconhece outro proprioitcrio uo titnlos
que lhe forem entregues em caução, a não ser aquollc que obtcn~ o
adeantamento ou ::tqncllc por cnj::t cont<t houver sido doclarach o
deposito. Os titulas de9o~itarlos no b::-onco em c::wç:to de una opcraQão effectmtcb. serã) considerados ;.;r:v.rados em fiWd' do mmmo
e sobre elles não se pjdor:í invocctr privilegio <tlgnm do pl·oprioclade ou de qtnlquer outra o.>pecie.
Art. XI. "\ sJcioLl:tde nfto poJod rulqnil'ir hc;18 immovois qac
não os indispenmvcis par:1 sens proprios estabelecimcnLus, mtlien,dos nét Re:m1Jlicn. Argentin;t ou 11) e;tr.mg,,il'<l ; poderá ta.m~
bem adquirii-os em ~);t;:::1me.1tv da,,; dividas -de llifl1cil cobt'<Ln<:a.
0::; immoveis adquirido_, em p:cgamonto poderão sOl' yendido.~ pelo
gerente gera.l, co:n prévb :11rtorin~>i'io cl<J, cliroctori<1 ]Xci'ct oarh
vez que houver de fc1zcl-o.

CAPITULO JII
CAPITAL

o

SOGic\L

Art. XII. Fic;t elevado
cn.pibl ela, .socie-bilo <1 cincoenh
milhões de l)(~SJS 11:1cionac~, clivitlülos em qninhont;t~ mil acç•1e.J d(õ
cem pesos c:1cl:1 uma.
Art. :.;:m. As qumhent:ts mil acçõe::J em quo ~"divido o c:tpital serão emittillas cLt l'órmn, seguinte : Duwnt:ls mil em Hnbitituição das quo l'epr.'senbm o crrpihl <mtm'ior ele vinte milhões de
pesos nacimmes ; e as trezentas mil rest:1ntes em uma s•j sot·io,
que ser(t cmitti.Ja <b fórmll e n:1 épocn, qnc a cliroct .:ri:1 resolYct·
opportun:1mente.
Art. XIV. O p::tgameni:o das trozcnhts mil acç;iJc~ novas SL'l'<t
feito dn, seiiuintc maneira : lJoz por cento no acto da wbscripçã.o n
os novcnt:1 por cento rc.'trcntos em quotas de dm~ p::·l' ee;rto nan
épocas 111:1~·caclas pela tlircetm·i:1, com intervallos üc nunca menos
de sois mczo;; c metli<ontc ~wim 11révio tlo 30 di:t', em cad[t caso,
pulJlic::tdo um tresjurnam dcst:1 CtLpii.al. Si um accionista quizm·
pag<tr a,éle;tntctdamente a imDOl'tanci \total ü:~:> <lUobs de ,;<nt; ;~cc:l.ic~.
terá o direito d) o fttzcr na clê;ta ilxa•ht p:tra o pn,game:tto ch yn'i-meira qnob ou Jl('" ultimas quinze di:ts tl·_,,; mezes do DH\l't]O, junho,
setomhro o dezembro de caclêt armo.
~
Art. XV. Ao sc"L'om subscript:1s novas êLCções scrio prcferi,Jos
para subscrevel-as cs actuaes accionistél.s na pmporçã:o tlo numero
de acç?íes que possuírem. Caso um accionista q ualtner não faça
uso ~o seu direito de prufcrcncia., as ~cçõcs quo ficél.roll\ por tQl
mottvo sem sub;:,crlptorc.> serão ratcCJ.clas entre o~ :1cciouistas que
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tiverem vcdido numero :c:nperior ao das que lhes couberem, e si
;ünda rosi.a.rem acçõe' .serão estas oiforecidas em Bolsa, em Buenos
Aires, com as uwsmas va.ntagens quo o foram aos accionistas.
Art. XVI. Os títulos definitivos das acções serão ao portador e
ontl'eguos aos acc:ionist::ts quando seu valor nominctl estiver pago
integralmente. I~utrogar-se-ha, ontrct<wto, aos accionistas um
titulo pl'vvisor·io nomincttivo, no qual serão marcctdas cts quotaS·
Jmgas e os divillnnclos t'cccbidos.
A1•t. :::.vn ..\s acçõcs são indivisiYui~ e a socieditde não reconhece mais de nm proprietctrio p::tra c<J.da, acçã.o; entretanto,
noderãCJ ser ~ubscl'ÍI>ÜS acçõcs em no;nc de sociedades legalmenteêonstitniüas.
Art. XVIli. Os accionist:ls são olJrigat.lo~ a pagar o valor nominal das su<J.s acr,:íJes e o premio conespondente áS· mesmas. Tratctndo-sc de acçiJ:;s não integralizadas, os rttW desc,jarem negoci al-as,.
deverão obtm· IJl'GViétmonte a approvação ela directorüt para transferil-:ts. O banco niiJ rorlmittirú nem reco.nl10cer:t em caso algum
transCerenci<J. de aeç,!cs não integralizadas em debito de quohs·vencidas.
Art. XI:\:. As ac~·ues ao portador, bem como os certificados nominativos, pudcrão ser cmittidos um titulos ele uma, ele cinco, de.<lez, de cincoent:t e rle com !lcçoõcc: cacla um. Esses ti tufos serão
numerados c cü.rimbt1dos com o sello d<1 sociedade e firmados pelo·
presidente, pelo gerente geral e pelo secretario do banco.
Art. XX. Torln o accionistt terei, o direito de depositar, sem
eommi~são alguni:\, stl<J..s acç-ões nas caixas do banco, ex]Jedindo-selhe um recibo uomin:·Li;ivo firm<J.do prla pesoo:t que o regulamento
interno do banco cl:;signae.
Ai't. XXI. A import:weia t.l:\s '1noüts que os aécionist.as nã&
pagarem no~ pmz,,s nnrcaclo~ pela clirectoria, de accôrdo com 9
art. XIV, rcTc1·teriw em faYor ela ~odeclaclo, contando-se jm•os d~
doze p;;r cento :w anno !'Obre taes quotas, desde o ultimo dia fixadopar~. o pagam:mto, O'endo considerados em mora os aceionistas que
o nil.o fizerem dentro llo prazo do sessenta dias, contados desde a
d:tto, acim;t excu·Mla. O p1gamonto deve sei' feito na sérle do bauoo
c <1 dit'octori:t tem a faculdade de declarar cahidos em commissoo.s títulos no:nin;LthcJS expedidos <L1uelles íl!lG houverem incorrido.
na mor<~., sem c~n·u1~G1' de interpellação nem de intervenção de
autol'iiladcs qmW-I[Itr:l', podendo venllm' seus direitos em leilão.
dentrJ on üira d:c Praça. do Commercio, em um ou varios lotes a
n::t mesma d:Lt:L ou em rliverc,as datas, cobrando-se, da quantia apttr:HL!,, ele todas :1.,; I[ notas vencidas, juros o. gastos, pondo o saldo, :-:i
o lwu \'é'l', <L di~ll "'ÍL'ÜO elo interessado.
:\rt. xxrr. o comprador ou compradores dos direitos do
,;ubseript:Jr om mm·ct recel,erá do banco novos títulos em sem
nome, c-em a mcóm::t numeraç-ão qno tinlmm os declv,rados cabidos em co;Jimisso,c•om n declaração do haverem sido expedido:>
em substituiç:'lo <!os pl'imitivos; esses títulos serão assigrmdoo
~
pe:o 11residcnt.c. pelo 1:erente o pelo fceretttrio.
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CAPITULO QUARTO
DA

ASSE~IDLÉA

GERAL

Art. XXIli. A assembléa gora.! ficará lcg:.tlmento constiuida
na primeira convocação, si a oll<t c:Jmparecerom accionistas rc•
nresentando no mínimo a quart:.t parto do capital integrado.
··
Art. XXIV. Os accionistas que tenham de tonnr parte nas
deliberações da assembléa deposit.arão, pelo menos, dez acções integralizadas ou seu equivalente em títulos nominativos, nas caixas
do banco, dez dias antes do que for marcado para a reunião ;
sem preencher este requisito não serão expedidos bilhetes de
entrada.
Art. X XV. As tmnsferencias de acções elfectuadas dez dias
:wtes da publicação dos avisos co:wocando uma assembll'a não
d:'iJ dil'eito a comparecer nesta assem bléa, bem a.ssim não pt•lLr(L comparecer o accionista que dever quotas vencidas.
;\rt. XXVI. Caso na primeira. convomtção não ilaja o nnmGru de <~ccionistas fixado no art.. 23, convoc::tr-se-ha um<t llOY<l.
:•:::;embllla, com dez dias de a.ntecedencia, ficando nessa segund<'·
70Z legalmente constituída a ::tssembléa, seja qual for o numero
1lo accionistas que concorrer (C'odigo ele Commercio, aet. :·l5!).
l\a ussembléa não se poder,·, deliberar sinão sobre os ::tssmnpt•.•.:
,;unstantes d::t ordem do dia ao ser feita a convocação.
Art. XX\'II. O direito de assistencia :.t assemblé:1 geral P•">llc'
,j :J,ccionista
exercol~o pessoalmente ou por delegaç:ão a outl'~t
}jOSsoa, mediante procuração.
O mandata1'io não poderá representar na assemblé::t mais de
vm mandante.
Art. XXVIII. A directoria convocará a assembléa geral oriliJlaria no mez de julho de cad::t :umo, c ::t assembléa geral extraor•
din::tria nos casos seguintes:
lo, quando a directoria ou os syndicos o ordenarem;
2°, quando a requererem por escripto accionistas represou ..
üwdo no mínimo 20 % do capital social; nesse requerimento deYc
:OBl' declarado o objecto d:.t lt>'sembléa ;
3°, nos casos previstos pelo art. :359 do Codigo Commercial tt
~•a segunda pa.rte do art. 44 destes estatutos.
Art. XXIX. Toda a convoca•;iio de assembléa ordinaria ou extr<•ordinaria deverá ser ]mblica\ht em tros jornaes de Buenos Aire~.
15 dias antes, no mini mo, do dia fixado para a realização da mem1"',
devendo se declarar nos annuncios o objecto da convocação.
Art. XXX, A directoria do banco determinará a ordem do dia
das assembléas goraes e não poderão ser postos em discussão outros
:.1ssumptos que não os que u dirc<;toria estabelecer ou m que llouYerem sido propostos, por escripto, antes do dia 1 de Julho de cadét
nnno, por accionistas represent::tndo, no mínimo, lO 0 / 0 do cap'tal
~o<'ial.

ii!C

Art. XXXI. No caso do exi.siirem no estrangeiro accionistas 11tw
tenham constituiuo na fórnw, esbbelecida no art. 358llo Codigo
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Commercio rcmettcr-se-ha a, convocaçã,o ao presidente que tenha
adiando-se entiio a assemblêa pelo tempo ne.;essa,rio para
que a dita convoc<IÇ~io possa chegar ao seu destino 30 dias ;mtes d<t
flab em que a asscmlJlt':a se haj<t de realizar. Esta disposição su
vigorará para a primeir;t convocação.
A1•t. XXXII. Prc8idirá as asscmblêas o presidente da directoría
do banco ou o vice-presidente c, no caso de ausencia desses, um dircctor designa'io pda dircdoria.
Art. XXXIII. A asstJmbléa resolverá por m<tioria de votos pre$entes, computados pelo numero de acções, sobre todos os as..
surnptos que, de accôl'Clo ('Olll este~ estatutos, não demandem maioria
especial. Servirão de escrntadores os dous principae: accionistas
presentes e, no caso do posmircm o mesmo numero de acções, 'O
nBi> velho; Exercerá as funcções de secretario da assemblé<t o
secretario da (lirectoria c na ausencia deste, a pessoa que o pre:=lidente designar.
Art. XXXIV. Sómente em uma assembléa na qual se acharem
p1•esentes accionistas representando, pelo menos, a metade do capital
integralizado e com a ma,ioria de dous terços dos votos presentes,
poder-se-ha resolver sobre os assumptos indicados no art. 354 do
Codigo do Commercio vigente.
.
Art. XXXV. No c<J,so de empate, será o assumpto submettido á
1liscussão pela segunda vez; e si o empate tiver logar pela segunda
Yez, a pes:;oa que presidir <J, assembléa decidirá o assumpto.
Art. XXXVI. Os possuidores de títulos nominativos provisorios
poderão assistir á assembléa, contando-se os votos a que tenham
direito de accôrdo com o importe das quotas pagas, do modo quo
lO quotas do lO % representarão uma acção integralizada.
Art. XXXVII. Dez aeções integralizadas representam um voto,
n,ugmentando-se um voto mttis por cada quarenta acções; porém
uenhum accionista poderá ter mais ele seis votos por si, ou como
l'<:presentante de algum accionista quttlquer.
Art. XXXVIII. Ao expedir-se o bilhete ele admissão p:tt·a a
assembléa, inscrever-se-ha no mesmo o numero de votos que corresponder a cn.dtt um aceionista, por si ou como representante'.
Art. XXXIX. As resoluções da assembléa geral, tomadas na
conformidade dos estatutos, são obrigatorias para todos os ::tccioni:stas, tenlnm ou não comparecido a ella e estejam ou não em
•lcsaccôrdo.
Art. XL. As deliberações e resoluções da assembléa. geral
c:·,nstarão do livro de actas, que será assignaclo pelo presidente,
e~crutadoros o secretario.
<10

nome~tdo,

CAPITULO QUINTO
DA DIRECTORIA

Art. XLI. A sociedade será administrada por uma directoria
"''mpostct de nove accionistas que serão eleitos pelct assembléa
geral.
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Art. XLII. Pam sor ,urector ê necossari•J llossnir, pelo meno.~,
acções dasooimbde e goz11r de idoneidade reconhecida.
ArL XLIII. A dircctorio, cxerccr.t was fuuceõos durante tlon:'i
annos, devendo renov<1r-se 11<1 forma seguinte: "
Ao expirar o IJrim,)ir·o anno, sortea.r-sJ-ha quatm mombro.s, que_
;c.erão declarados retirante~, dcyondo os dnco ro.st<.Lntcs torminar
·sJu m<wela.to no anno seguinte e assim 3uc.t:es~~<il·amentc.
Os membros da diroctoria potlem SOl' reeleito,.:.
Art. XLIV. Caso ~e dcem vag-as 11<1 directoria, esta nomoa.r<t
·!Jrovisoriamento o substituto, elev-:mdo <1 <1ssomhl,ja gor:tl, 11:1 primeira. convocctçG.o, proceclor <-l nonuação dcílnitiva..
Si por qualquer c<1usa o numero elo dit·nctol'O~ no;nca,Jos pelos
accionist'ls ficar reduzido a cinco, <1, dircctori<1 p1·ocoderà immediatu,mente (t conYOCc1.ção ela a~sembléa gonl a!lm tla complobl-a.
Art. XLV. A pe.ssoct que sub,tituir um diroctor rotir<wte
exercen.i osso ca.rgo só monte pelo tem1Jo q no faJbl' ao mesino.
Art. XL VI. Antes de prlncipiéU' ét exm'ce1' su<1s fm1cç·õe~ os
ilil'ectores e syndicos depositarão nas caixas do h<1nco c.::m <1CÇÕC::l
do mesmo com.1 ihnçét cmqu::mto exercerem su::ts run.:Ç'ües.
Art. XL VII. A lliroct01h nomeará, annnaJmento, cntt·e ,,nus
.membros. um prmidcutn, um vico-TJl'CSidonto o um ~ocrat<1rio.
No cá,:o de au;oncüt ou imperliinonto tlo presidente ou d:J vico]Jreo;itlentc, pre~idir:t <1 tlirectori<t o mais velho dos : 0\13 momlJl'):'.
· Art. XLVIII. A dü·cctori;o se rcanirét clu;1,s YCzcs lJOl' 80nmna ou
todas as vezes quo o presidente ,julg;J,l' neco.:O~êtrio, Ôn r1no rlons de
sélus membros o solicitem.
Art. XLIX. :\"ii.o poLlcl'flo sor membros ela llircdJl'iét, colJjunta·
mente, p<1rcnte; eons.Lngnincos até o qu~wto gdo civil, ou atfins
até o sc;gundo gráo ~timl&., pc.s:;;o<1s que pertencerem c't mosnm razão
*)CÍ<1].
Art. L. Nilo polcé'<l SJl' dil'cetor elo banco ;1, lJ:•o;so.\ iJHO tm1h<1
fctllido on que honym• wspenllido pag<1meJltoi'.
Si um eliroctor elo lnnco se ach<1l' nes::;n cn, ;o ou dever ao
ha.nco quao . qum· obri;.<:ctç.ões voncidaB, <leix<trêl immeüi:1t<tmentc o
seu cm·go, mlldo suiJ.stibido lJOl' outi·a. llCssoa. vnlu te:n;n que fa.Jtae
<1o sou m<1ndato.
Art. LI. Pam que a dil'ectol'ia possct dolibGr:ll', C· nocGssario <1
presença de cinc:o dircctorcs, no minimo, devendo todas as resoluções
s~r approvad<1s por maioria, do Yoto.,;; o peedtlcntc nil.o vo!;arà, a
JJ<:to ser p<1rct decidir 110s casos de empate,
.Art. Lli. Os directorc> jnstiticaeiio o ~eu comparJuimento com
,) ·livro de actas c a stu unica remuner<tç·ào Sén·â :o th:ada n•J
art. G3.
Art. L li!. As <1ttribuiçõeo c denTes cht dirnctol'i>t são:
I. o Autorizar c reguhmentar as operrt<~õc.s c o sm'vi.,·o do
b<1nco, fazendo observ<1r cts resoluções da asseml.Jlt'a geral.
2. o Nomc<1r o gerente go~·<1l, gerente o sub-gerente 1lxn.ndol.hes sua remuneração.
A deliberação que diz respeito ú. nomcaçiio tlo gerente gemi,
e á remuneração a pagar <10 mesmo, só poder;\ ser tomada por
dous terços elos membt'os que c.:~mpDem a directori<1.
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3. 0 P i'ODOr o dividendo a distribuir <l.O '; a.ccionistas e o emprego que- se dev<t dar :tos fundos de rescrn. c de previsão.
.
4 . ° Fixar a taxa de jur os que dcYo p :~g::w c cobrar o banco,
altcmn:lo ·a qua ndo j ulga.r opportu uo.
5. o Esto.bclecm· a.·> rcl::tçõcs do banco para o;Jerar na Repu.blica
ou no c;tr·a ngeiro, negoci::wdo o> Cl'3Jitos quo Corem convenientes
p:.w a o se u dc.,;etlvolv im onto .
G. o ?vi:•dia.ot::q wopost.a. do gerente got'<1.1, nomear os empregados
1lo lJanco, fixar-lhes suas ::tt tiibu içGos. suspendel-os ou destituil-o,; c cstalJelecer os aa.stos do ndmini:>tr ação .
7. o Autori:nr o di'í·igir a.s OJJcraç:ies do ba.nco o proceder
por via judicial sem pro q uc fô J~ noccssari o, pc,r meio dos rnan·
tia.tarios que nomc~r }1al'.L c>tc íl m.
S . o Rcoolvor sohrc todas as operaçJes da. sociedarle mencionad~> nos presentes cstD.t ntos, c sobre quél.l,]ncr outro assurnpto.
que SJ r elacione á mesmn., (L excopção <laquelles que por estes
estatutos ilqucm r eservado; expressamente á asseml.JMa geral de
a ccionbtas.
0.° Convoc~, r a assemhlé:1. geral ortliuaria e extraordinarüL
de a.ccoi'do com o dispo.>to neste.:; cs t<Ltutos .
lO. Aprcsnntar c pulJ!ic:tr os haütncct cs na;; épocas c com os
1·eq ni;itos quo n.s leis nacio n<1.c.> exigirem.
11 . Su bmct tcr annua.lmcntc ::'t. ;1ppron.(\o da assembléa os invcnhw ios, bala.nç-os e memori <tcs de aecõr ilo l:om o disposto no Co- .
'ligo do Commorcio (arts. 361 e 36'?), propondo a distribuição dos ·
h·.::ros na ú'; rm ~!. cxnrc;;sa 110 art. G3 destes c,.:t<ttutos.
· 'Art . LlV. O bahnço gor al da sociedade, q:w :to directoria deve
aprescnta.t· annu:t.lmcntc ::i as:>emb!én. geral ordioaria, será publicn.ct), pelo mcn o3, em tr cs jorna 3s <lc.c;ta C::tpii:J.l. .
Art. LV . A clircctorin, nomeal'ct clous cl.c sGus membros, por
t ar llo,_pam inspoccionar o~ livros c a ca.ixn. c procederá, uma voz
por trtmc:,;tro, á veritlc~~<:ão cLt exactidã.J llos livr os do banco, ela
carteirn, c dos haveres em· cáixu .
A di rcctori:l. podent nommr commis ;llc.~ de seu proprio seio,
tlclcg<t.ndo ncl b.s poder es ei:p:•ciacs para. tea.t:tr dos assumptos para.
u:; quaes e !la. mcm:a. r stLt <~.utorizad a.
CAPIT ULO SE \ .TO
DO PH.E.3 IDENTE

..'\ rt. L ~I. O wesltleate ou vicc-pre.>idento , confor me o Callo. é o
che}~ sapceiOl' do b,mcJ e p::tl'J. sel-o é. ncce,>sa.r io ser elle ele nacio-

n:d Jctatlc hcs):~. nho!n., sendo seus d Jvere.s c a t tl'ibuições· :
, l. ~ Re}wcscn ta.1· a cl il'actol'ia pemnte n.s autoridades judiciae > e
a.umtrustratt:'as, c em Lollas o.; actos jmlici ae.;; que a direct oria
resolva. pr_<ttJ c<U' sem projuizo tlos poderes especiaes ou geraes que
a. dn·octqrta. conferi!' a terceiros .
2.o Fn.zer obsena.l' ostc,s e3tatuto;;, o regn lamento inteeno do
banco c as r asoluções da dir eetor ia.
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:;.o Firmar com u gerente geral (ou gcrc·ntc) c com o contador,
hn.lanços geracs.
,L o Propôr ú üircctoria, de accordo eum u gel'entc geral, os
t:illfli'Cgados neces~arios, mudanç<t ou ex.Jnerc~.çào dos me>mos, os
m·denados que dever1'b receber c as garalltia~ qnc teem de pre~tctr.
i'>. 0 Assignar todos os documentos que .'c rebcionem com o moYimento do est<Lbelecimento, devendo ser ::tt:L tlem:t legJ.lizarl<t pela
do secretario.
"~

CAPITULO SE:Tli\IO
DOS SY!'iDICOS

A1·t. LVI!. Anmmlmente e nas épocas fixa(hts p<tra a eleição de
dJrectores, a assemblúa procederá á nomeação dos syndicos e dos
SH}Jplentes, cujas funcções são as que determina o Codigo de·Commereio, art. 340.
Art. LVIII. Para ser nomeado syndico são exigidos os mosmo.s
requisitos quo para ser director.

C.iPITULO OITAVO
DO GERENTE

Art. LIX. A administração dos negocias da sociedade ficará a
eargo do gerente geral como executor das resoluções e instrucções
emanadas da directoria.
Proporá ao presideute os empregados necessarios, os honorarios
respectivos e as garantias que se lhos tenln de exigir para que a
rlirectoria resolva a respeito.
Poderá suspender os empregados dando contlt ao presidente,
para que a di:rectoria providencie sobre o caso; apresentará ao
presidente o orçamento dos gastos de administração, fiscalizará a
contabilidade, a c<1ixa, os livros e firmará <J. correspondencia, os
saques, recibos, e ndossos de letras e obrign,ções e demn,is títulos
commerciaes, sem prejuízo do uso da firma que para qualquer
desses actos possa determinar a directoria a outros empregados.
Acceitará as letras a cargo da sociedade, firmará as transferencias de aeções, obrigações e os demais documentos relacionados
com a sor;iedade, assistirá ás reuniões da directoria. como consultor
sómente, exceptuando-se o caso de reuniõe.> secretas, a que não
assistirá,
. Art. LX. O gerente geral depositará na en,ixa do banco, antes
de entrar em exercício de seu mn,ndato, bO acções da sociedade
como garn,ntia ; essas acções só lhe serão restituídas depois de
haver cessado o seu mandato e depois de approvadas as contas da
sua adrn inistração.
Art. LXI. O gerente geral não poder{~ ser removido sinão por
deliberação do dous terços dos membros que compõem a directoria_,
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purêm polur.i 'er ~· ,;pe11~o polo lll't•sitlenl.e, devoml" d:• c' o, to
lm met!ia ütJl!(_:ntu p<1rl I' ri tlit·cetoria.
c\.rt. L\..li. )i'o Cêt:-::n Lle l.bcnça Oll de ansonci;t tlo gcro:m: gf:l'id.
será ·este subtltuidu pelo gere:rto, com ign tt;:; cottl·ibuiçües. Aó
aerontc pode1·:·, sub~tiluir, em scmclJJailtC's caso1:<, o s·1h-gor·nto .~
~n, fa,ll,:1 tam' em de .• te, a di1·octori:1 nomcêU'ú a pes~oa p<wa suhstt"
tni!-o omqLL.uHo e;,tiver impedido.

DOS Li:CI{!)S g DO FU!\1.>0 Di:

RE~Blt

\".\

Arl. LX H'. (1;,; lw:ros liquido-:: que rcwlüH·em llas oporaçOés
tlo banco scràu dbtl'il:miclo3, a.nDu;:olment ·, d<t 1r•rm;c so;.;ninto:
1 ~ó om beneficio do Ho:->pital !Iespanllol;
1 o(, em henefit:io tl:t Sociedade do Hmwfkcucia desta C"pita!'
12 o (o p:: t'<t fundo ([c re~erva ;
3 °/0 OüÜ'J OS dil'OdOl'C) C syndiCGS, toc;mtlu, destes 3 ''/" l 0 /r>
ao prcsideate ;
·
· 2 °/o para fundo ,[c auxilio ao~ emprcg~1Ü08 do ro~onhecido
morecimontJ ou para auxili::cr as sua..; familias det fórm:t r1ue a.·
directoria resolver:
80 °( 0 ao~ aecionistctc; a titulo d8 Llivirlcndo em proporç-ão aocapital pagoo
Art. LXIV. O f'cntrlo do provisão actnal ~e~'(t passaflo ini;egralmente para o f"Lwdo de rcser\~a.. A somma que se separa para o
l'undo de reserv<t contitwará a sel-o aU que este se elave a somma
igual ao capital social.
Art. LXV. Pre;;creverão em favor dlt sociedade os dividendos
r1ue, depois de decorridos quatro anno~ d<J. sua decl<J.ração, não
houverem sido cobr·ados.
Art. LX\'L São socios fundadores os que ainda re>tam dos
50 primeiros <J.ccionistas que subscreveram, como minimum,
20 [!,Cções prlmitiYas de 1000 pesos c<J.d<t uma, e cuja qualidadrr
comprovaram com os tituios ao port<J,dor que lhes foram entregues.
Art. LXVII. Sobre o dividendo que for distribuído calcularso-ha G o f o, que proporcionalmente corre~1Jondam a um capital de
sJis milhões que os anteriores est<J,ÜÜos detGrminavam aos socios
fundadores.
A quantia resultante ser{t repartida entre o> ditos socios como
dividendo especial e será levada á conta de despezas geraes. Este direito dos socios fundadores só terá effeito até o dia 31 de
dezembro de 1016, inclusive, data em que se vence o prazo d~
30 annos, pelo qual no principio foi constituída a sociedade.
Art. LXVIH. A directoria. poderá repartir dividendos provisorios semestralmente dos lucros re<J,lizados o por cont_a do quE) Sll
uistribUil' em julho de C(l,da, <J,JlUO,
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CAPITULO DECIMO
DISPOSWÕES GERAES E TRA:\"SJTORL\.S

"\1-t. LXIX. As materias não contiu<1s nos p1•esentes estatutos
oorão reguladas pelos princípios que est<1belecc o c,,digo de Commercio.
Art. XC. Fic<1 facultado ao presidente acceiün· qualquer modific<LÇão nestes estatutos que exijéL o Governo nacional.
Buenos Aires,

mctr~o 4

de 1907.

Em vista destes documentos em que éL coeiedado anonyma
« BCLUco Hespanho1 do Rio da Prata » pede a approvaç.ão das re-

forma~ introJ.uzidas nos estatutos que a regem, havendo sido lcg;:Llmente convoc,td<1 a assembléa que a s:wceionou do éLccôrdo com a
precedente informação da Inspecção Geral de Justiça, o presidente << provisional » elo Senado da Nação, em oxcrcicio do Podel'
Executivo,
Decreto,:
,~rt. 1. o Ficam approvaclas as rcrorméli dos osta,tutos rln, SO··
eicdaclo CLnonyma <( Banco Hcspanhol do Rio ela, Prata » sCLnccionados na quinta. assombléa geral oxt1•aordinaria de seus éLccionistas reunida em 25 de fevereiro proximo pn.s.sado e quo constam de
cópia d:t actCL da mesma, conformo consta do <:ttwoxo-!'olhas qua,tro
" d Bzescis verso.
. Art. 2. Publique-se, dê-se ao Rogistl'o :'\anionctl c dop:Jis de
uevidamente selhtdos prmnitta-se aos intercs';aclos tirarem cópi::~,
dCLs acttEtçõ:~.,; pa.ss:vlcts parJ, os elfeito~ elo artigo n. 205 do Codigo
tlc Commorcio. - Vil!anueDa.- Frederico Pincelo.
Nada, mais continha o referido libreto do csta,tuto:> do Banco
HcspéLnhol do H.io da Prata, cscripto no iclioméL castelhano, que bem
c l.lclmentc verti do proprio original, eLO qu;cl mo reporto.
Em fê elo que passei a presente, quo séllo com o sello do meu
officio c CL;signo nesta cidade do Rio ele .T<Ulciro aos 3 de julho
de 1907.
Hio de Janeiro, 3 ele julho de 1907. -.Jknod de Medias Fonsecc..
0

DECRETO N. GG.JO-

DE

!9

DE

SETL\IBIW

DE

1007

Abre ao Ministe.rio da Justiça e Nego cios Interiores, por conta do
exercício de 190'7, o crellito supplemcntar do 30:500$, sendo
12:500$ á verba-Secretaria do Senado-c 18:000$ á verbaSecretaria da Camara dos Deputados.

O Presidente ela Republica elos Estado~ t:nidos do Brazil~
usando cléL autorização concedida pelo n. 1 do art. 46 da lei

ACTOS DO PODER EXECüTIYG

n. lG17, de 20 de dezembro tlo 1005, e ouvido o Trib:mal tlo Contas,
nos termos do art. 70, §5°, Jo ngulamento é1l)])l'OY:1tlo pelo d,:c1•eto
11. 24.00, de 2.l de tlezombro do 1806, resJlvo abrir ao Ministerio da
.rustiça e Negocias [ntoriores, por conta do oxcrcicio d l 1907, o crotlito supplementctr 1lc 30:500;;,· scm.lo 12:500$ á verba-Secretaria.
do Senado- o 18: OOJ~ á vor·ba-Soct•et:tri<1 da Camara dos De.pu~
t:1dos-:1fim d.o occort•et• ao p tgamont:1 d ts do:.;pezas com os servrços
de imprcsslio o pablicetçlio dos tlobcotc.> tio CongrcssJ Nacional, dura.nte a proroJação da actnal soss'io I ;gisl:loti va. t1té o d.iit 3 do
outubl'O Jo corrente anuo.
Rio de Janeiro, 19 de so\ombra de !DOi, JO> ela Republica.
AFF0:\~0 AL'Gl'STO :'.fOREIRA PENXA.

"\Hguc:to Tava1·cs ele Lyra.

D~~CR;.;TO

N. GG50

-DE

19

DE SETE:\IIJP.O DE

1907

Ahre :Jo i·Iinisterio ela Justiça e Neg·ocios Interiores, por conta elo
exercicio ele 1907, o credito supplcmentar do ()18:750$, sendo
1H:750$ á verba-Subsidio elos Senadores- e 477:000$ à verba
-Subsidio tios Dcpnt.aelos.

O P1'esidonte ut1 Repuulica, dos G.stados Unidos do Brazil, usando
,[a. 'mtorização concedida pelo n. l do art. 4G da lei n. 1617, de
:30 do dezembro do 1006, o ouvido o Tl'ibuna1 de Contas, nos termos
do art. 70, § 3°, do ro.'.nll3.m.mto ctpprov,Lclo pelo decreto n. 2409,
do 23 do dozomb~·o do 189G, resolve abrir ao lvlinisterio da Justiça e
Negocio;: Interiore~, por conta do exerci cio ele 1907, o credito supplemontar· do GI8:750S, sondo 141 :7508 á verln -Subsidio dos Senarlores- o 477:000$ à verba-Subsidio do> Dopnta.dos- afim de occorrer ao pagamento do subsidio ao;: mombrm do Congresso Naeiona! durante a pr·orogação da act;ul sos-ão até o dia 3 dé oui.nhro do corrente anno.
Rio de .hneiro, l9 de sot'3mbro ele 1007, 19° da Republica.
AFFONSO Al'GUSTO :'IIOREIRà. PEN;>.iA •

.:1-ugttsto Tavm·es de Lyra.

m~CilETO

N. G6.S1-DE 19 DE

SETE:MDRO DE

1907

Approva o regulamento para as casas de emprestimos sobre penhores no Districto Federal.

O Presidente da Rcpublic:t dos Estados Unidos do Brazil, em
conformidade do diS;JO::'to no art. 9° do doct'oto n. 16:31, do 3 de
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janeiro elo corrente ;:t n110 , r e~o l ve :l.pprova.t· , pa.l'<t a.s casas d n
emprcstimo sobre penhore~ no Dist rícto Fedrr<tl, o rc_gnlanw nto
que a este acompanha, a~s igna<lo pelo ~lini::!tt•o de Est :u! o (h
.J.tt.;;tiçn. e Negocius Interiorc~ .
Rio de Janeiro, 19 de sctembr:) de 1007. 10° tl<t Rcpnbli ca .
1\lOJ:i::ü:.\ P E:\NA.
Augusto 'l'avtwes d e Lyra .

A FFO:\'SJ AUGUSTO

Ftegulatneu.-to p:'l,:ra. as ca.srt.s tle e 1npresti!n.os
sobre penhores no Dis·tricto l.<'e(leral, a
que se ref"ere o d e creto n. G6o1, desta
data

CAPITULO
DAG CO N DIÇÕES DE F UN CCIONA11E!'lTO DA 'i C.\ S.\. S DE PE ' 11! 0TlE3
E CONGENEH ES

Art . 1. o l'lenlmmn. pessoa, sociedade oLL em preza, seja <[U~l
SLla qualidade ou denomínaç_
ã o, poJer:i. estabelecer casJ. ele
~~ mprest im os sobt•e penhor e : no Dístricto Feder al, nem r ealit.al'
operaçõ 2s dest a na.turez:t, sem prévia au torização legal.
Art. 2. 0 O pe dido de antm·iz r1ção deverá ser dirigido ao Ministeria da Justiçn. em r equerimento a,ssigmtrlo pelo ]11'0-prio punho do
reque1·entC' , tleclar;m i.lo f'St e n. sna naciona lidade (~ domi cil io,.
situação exacta (ht casa erll qne pretende r ,•alízar as opcr·ações e
o capital a empregar .
Para.grapho unic:o. Os gerentes , atlministradores ou represent a.ntes de socied<td<:>s deverão satisfttzer as condições esta,tuidas no
presente artigo e provar com documentos, devidament e lcgn Hzados, que as sociedades sr~ constit uíram c f"or am para. t al fim pnbliCitclos os actos proYistos na lei vigente .
Art. 3. o Para obter a autorização o r equerente deverá ;
1°, .íustificar que pos me, mt fórma do Codigo Commercial, ; l:::
qnalid(l,des necessar i<ls p:1ra ser commel'cíante ;
2°, menciona,r o capitn.l realizado com que o estabelecimento
vae elfectuar• as suas tr,m:mcçõe.s.
Art. 4. o O r equeri mento ser[t enviado ao Ch efe de Policia para
verificar a idoneidade do r equerente, e o ca1)ital de que disponha
para as opemções do seu commercio .
Art. 5. 0 O Mini~ tl'o da Justiça, lL vist a do reqnerimento devid.ameute informado, concedel'á ou não a autorização .
Art. 6. 0 A autorização constará de uma cw ·ta-pate11te, assignada pelo Ministro da Justiça, attestando que fol'am satisfeitas as
condições exigidas nos ar tigos :111teriores.
Art. 7 . " A ca.rta-pateute será remettida. ao Chefe de Policia e
entregue :10 r equ erente, depois de provado o pagamento do respe·
ctivo sello e o deposito d:t garantia inicial nos cofres da Policia.
for a
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Paragrapbo unico . Sómente depois de receber a ca1·ta-paten!e
poderá o estabel ecimento encetar as operações de empr estimos
s•Jbt·e penhores .
Art. 8. 0 A pessoa, sociedade ou ompreza, obtida a ca,·ta-patenle
e a ntes de recebei-a, depositará nos cofres da Policia uma ca.uçlo ,
que se1•á arbitrada pelo Chefe de Policia nos limites de lO a 15 p0r
cento do capital realizado.
§ 1. 0 Esta cauçn.o pode1·á ser pr·estada em dinheiro ou em :·~po 
lices federaes da divida publica .
§ 2. 0 A caução servirá para garantir as multas impostas ou as
indemriizaçõcs judicialmente decretadas, e será re >tituida seis
meze8 depois de cessadas as operações do estabelecimento, mediante aviso publicado no Dia1·io Official pelo prazo -de 10 dia >. ·
CAPITULOU
DA ESCRIPTURAÇÃO

Art. 0. As casas de pe11hores , além do Caixa, Diario e R~z?ío,
terão os seguintes li vros, todos escriptnrados na conform idade dos
:t.t't::J. 12 e l4 d·l Cüdigo C<u1mercial, preenchidas as formalid ade;; do
n.rt . 13 do mesmo codigo o art. 12, §5°, n. 3, do decreto n. 596,
c!n 10 de ,jnlho ([ O 1890, a. ..-aber :
1. 0 Livro de pen hore ;,
2. 0 Livl'o do <t.valiaçõe.> .
:;:.o Livro de leilões .
Art. In. XJ livro de pc:1!1or c.3, qne ser virá para o r egistro tias
0

sm·ão mencionado:> :
·- .
1. 0 Um numct·o de ordem correspondente ao penhor ;:!.0 O nJmo, ilomicilio c profissã.o do mutuario ;
_3. 0 A design u.Qáo prec i:s ~• do,; objectos d ad~s em penhor , a i<~di
r:aça.o du peso , qua.:!dO seJam de metal precwsa, e bem assLn <lo
11 11mcr,; do fD,iJl"ie<v,:io n marca da f .t brica, sendo relorrios ·
· ·
4. 0 A esti m:J(·lw do pcnlior, feita por avaliador p~bli do · ·
:;o A i mpDl' L'lllC i •. cl<t sonlllli't cmprosüvla. ;
'
ü." A dat<t do emprDstimo;
7, 0 A ütxa <lo j llrÜ meu ~;d;
8. 0 A~ comliç(,es e mr,n;t do p:tg <tment'1 ;

( •1i 8 l '<l.ÇÕCS,

.,.oVencimento ;

t•.s.;ate ;
1 I . A da.t:J, dn. rn f',_w :n;t ;
12 . ,\.data do leilão .
Art . 11. No li:'L'-.1 de avalia9úe:-; será ?Scripturado o- preço, -por
<"'Jen~o, Ja av:\ l1ac:a.o de r:ada n m dos ObJectos dados om penhor
''.:;;pct: tfi t·n, !u;; o uumot·o e t •JtlM o.~ se us siguaos, assignaurlo o av·a:
L::t.:l oi' em ;;cg luth <1, c:ub hndo.
·
.- \rt. i:? . No livro de leilões oer.'\o mencionados:
1. 0 O lllllllCl'O tl<t cauü:h:
10 . A üpoca do

:2~ o A.

do,ta. do .ln.ilâo ;

·
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3. 0 A qualidn.de dos penhores vendidos, seu numero e todos os
signaes constantes do registro no livro de penhores ;
4, 0 O preço u<1 vendêc;
5. 0 O nome do arrematante;
6.° Conta do capital, juros e despezas;
7. 0 O sn.ldo a favor do mutun.rio;
S. o Sahida do saldo.
Art. 13. O mutuario assignarâ em um livro de talões,devichtmente numerado e que será abmto, rubricado e encerrado pelo
Secretario da Policia, o recibo da qliantiet emprestada, recebendo
do mutuante, para sua garm1tia, uma C[tutela, que sertt extrahida
do mesmo livro, cujos termos do abertura, o encerramento pagarão
300 reis de sello adhesivo.
CAPITULO III
DOS A V ALIADOHES

Art. 14. Havortc em cada cas<L dl) penhores um avaliador
nomeado pelo Chefe do Policb mCLliauto propostn. da: firma social.
Art. 15. Os avaliadores; erão dispens~1dos pelo Chefe de Policia,
quando julgar conveniente.
Art. 16. Não serft nomeado aYaliador quem não possuir titulo
expBdiclo pela Junta Commeróal, do qual conste a sua habilitação
relativamenb <i ospecie sobre quo versam as transacç3es das
casas de penhores.
Art. 17. Os ava:iaclore; que, no exercício ele suas funcçõe.3,
commetterem erro de o!ficio, ou procederem dolosametlte, serão
imme liatamento dispensados, sem prejuízo d::t aeção penrrl
res)eckv:t.
CAPITULO IV
DOS PENHORES

Art. 18. Ao eiTectuar o contracto de penhor, o mutuanto
devot·á, por todos os meios ao seu alcance, certificar-se dct
identidade do mutultr:o, da legitimidade <lo seu domínio sob1·c o
ob,iedo offerecido om garrtntia ou se procedo com autorização
ofÍe,:ttva do seu verdade!ro dono.
Paragr<1pho nnico. Havendo susp.eita ele 11ue o ob~ecto oíferecido em penhor não pertence a·) que pretende empenhai-o, a
casa. de penhores U.cvel'tt dal' immccliatamente aviso ao 2° Delegado Auxiliar, pn.ra que proceda <is averigua.ções nocessarin.s.
Art. 10. A cnsa de penhores C[l.lü realizar cmprestimos so1J
a gara,ntia do objectos furtados OLl roubados, uma vez prova<!o
no jnizo criminal o furto ou roubo, será obrigada a restitltil·
immediahmcnte os ob,,ectos ao seu venladeir·o dono, mesmo :'\em
rehaver a quantio. crnprestad;~.
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Art. 20. Responde o credor por toda,s as perdas,, ou deteriorações do penhor por culpa sua, a,inda que leve.
Paragrapho unico. Quando um penhor fúr dr.struido ou damnificado em um incendio, o credor inclemnisar(~ o mutuario atG
á concurrencia do valor real do mesmo penhor.
,
Art. 21. Os objedos dados em ponhor serão guardados c conservados em bom estado, não podentlo de modo algum ser utilizados, transferidos on novamente oiferecidos em garantia pelo
credor, se,n prévia autorização do devetlor.
Art. 22. A rcstitnição dos objectos empenhados só terá logar
mecli:mte a aprosentaçào da cautela respectiva, feita pelo mutuario ou alguem por olle devidamente autorizado, sendo a referida caut·la arrecadada pelo credor, que nella fará o necessario
cancellamento.
Art. 23. No caso do perda ou extravio da cautela, a casct de
penhores fomocor{c ao mutmcrio uma segunda via extrahicla elo
livro especial no pra,zo do cinco dias, qucmdo requerida por
escripto. Esta circumst<.mcia será annotC~da no talão correspoüdente
em pOlier do mutuante.
Art. 24. A reforma dos contractcs será mmotada na parte correspondente cW livro ele penhores o na respectiva cautela, assignaudo o mutuante.
Art. 25. Os objectos dC~dos em penhor poderão ser resgat'=tdos
a. tOllo o tempo, mediante o pagn,mento dét quantia emprestada a
dos juros vencidos ou consign<1çi1o do preço em juizo, sendo o credor
obrigado {t entrega immediata dos mesmos objectos, sob pena de
ser considerado depositaria remisso.
Art. 25. As casas de penhores são obrigadas a atfixar, nos respectivus escriptorios, em caracteres visive:s o em logar acccssi vel ao
publico, umct tétbella indic<ctiva dc-s juros que exigem e das condíções (Ls ompre.stimos.
C.\ P I TU L O V
DOS LEILÕES

Art. ,27. Vencida, a cliYid;:t a que o penhor servir de garantia e
não pJ.gando o dDYctlor, terá logilr o leilão, lléL fôrma do accôrdo
prcvhtmonte estabelecido entre as partes.
PMagrapho unico. Fic::t salvo ao devedor requerer c proceder
à sua cn:stét á venda judicial do penl!or, mesmo antes do vencimento da dividn,.
Art. ;::g. A vendo, r:-orá feita em leilão, roalizn,do na propria
ca:ca de penhore.~ ou em agencia, por leiloeiros publicas desta Capital.
Al't. :20. Os leilües, com a indicD,ç[l;o do dia, hora e logar, em
que tenhC~m de se realizar, serão annunciados, com antecedencia
de lO diéts, nos jornaes de maior circulação desta Capital, e effe·
ctuar-se-hi\o com a presenç,ét do fiscal da respectiva casa de penhores
_Pamgrapho uni co. Na mesma ocasiào será publicada a r elaçao dos objectos, que tenham de ser vendidos, oom a designação
dos numeros d::ts cétutelas correspondentes a cada um delleB.

A.C.TOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 30. O objecto do penhor será. oft'er8cido pela avaliação
dada no acto de ser empenhado.
§ l. o Se não l10m·er lanço superior ao preço dn, avaliação, o
,oh.iecto poderá ser adjudicado ao credor, querendo este, em pagamento até o valor qtie lhe é devido, sem que prevaleça estipulação
igutlq uer em contrario.
§ 2. o Se o ohjecto não encontrar lanço superior ao da a valia\'â>) e o credor não quizer que lhe seja adjudicado, será vendido
pelo m:tior preço que for olfcrecillo, ficando salvo ao devedor, até
o acto da arrematação, remil-o, uma vez que offereça preço igual
ao maior que tenha alcançado.
Art. 31. Os objectos destinados á venda, serão, com antecedencia de vinte e quatro horas do leilão, expostos na casa em que
este se tenha de realizar.
Art. 32. A arrem<1tação será feita por lotes, que ~ómente comJll'ehendc-rão os ob;ectos de cada uma das cautelas.
PcU'agrapho uÍ1ico. E' facultativa, porém, a arromata.ç~Io po1·
)J::trtes, mediante accôrdo p~·évio entre credor e cleyedor, quando
da cautela constar o penhor de mais de um olJjecto.
Al't. 33. Realiz::tda a arrematação, o avaliadO!' fL.rmulará <J,
;;.)nta do ca;pital, juros c despezas ele cada cantol::t, que ~er<i escl'i,pturad::t p1r extenso no li \TO de leilões, assignanclo o respectivo
l:1nçamento o avaliador e o leiloeiro.
Art. 3.!. Os leiloeiros rcceberãn por sou tl•alJalho os emolumentos ou commissõcs estipul::tdos na legislação em vigor.
Art. 33. Os Sil.ldos dos leilões serão entregues aos mu:uarios, o
os não recl::tmados, dentL'<J do prazo de 15 dias, a cont::tr ela data do
leilão, serão recolhidos ao :i>Ionte de Soccol'l'o para sere:n entregue,;
:.L fjUCJU (\C direito,
CAPITULO VI
DA

FISCALIZAÇ:\.0

Art. :'lG .. \ ins)ccç-iio d<1..s cas::ts c\l} prnhores ser à exot'CilLt pu i'
nscn.es sob a snpcrintendencia llo Chefe de Policia.
Art. ::n. Os 11scaes soriio livremente n0me::tdos o cl ·mittldos
pelo Chefe de Policia., que tlxará o seu numero.
Art. 38. A remuneração do.s fiscaes, arbitrada nelo Chefe do
Policia, será efl'ectuada pela caixa de fiseetlizaç:ão, êonstituida de
contribuiç;Je.s de ::'50$000 mens·1es, a qnc são obriga,tl::ts as casas ele
penhores, na fórm3, do art. 249 do decreto n. C440, de :w ,t<; l11<11'Ço

.)e 1907.

Art. 31. Essas contribuições serão recolhidas, por trimestre,;
;de:mtados. <l caix::t Ü•3 fiscaliz l.<;iia, que llca.nl sob a responsalJili~
,lJ.de do Thesoureieo da Policia, e escriptnraclas em livro espeeial ;
<'lW,~.rtendo ao cofl'e da. Policia, como renda e\-entua,l. os c:Cltlos mlm·
-s >I mente apurn,dos.
·
Art. 40. A remnnora<;ão dos fi~c<1c.s scd, considerada gr,ctific;::_~ão, depeadeatc do errectivo exePcicio das funcçõcs. Poderá, n.J em·
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tanto, o Chefe de Policia conceder-lhes licenca. por molestia ou
outro qualquel' motivo para o fim de não perderem os respectivos
cargos.
Art. 41. Ao 2° Delegado Auxiliar compete:
1. o Informar os requerimentos, em que as casas de penhores
.solicitarem autorizacão para funccionar ;
2. o Expedir guia para o deposito da garantia inicial;
3. o Expedir guia para o recolhimento á caixa. de fiscalização
das quotas, a que são obrigadas as casas de penhores;
4.o Deferir compromissos e dar posse aos :fiscaes e aos avaliadores;
5. o Dirigir o servico de inspeccão das casas de penhores, dando
instruccões sobre matel'ia concernente ao exercício das funcções
elos :fiscaes ;
6. o Apresentar, em janeiro de cada anno, ao Chefe de Policia,
um relatorio geral da fiscalização do anno anterior.
Art. 42. Aos fiscctes incumbe:
1. o Cumprir as ordens e instrucções directamente expedidas
])Clo Chefe de Policia on transmittidas por intermedio do 2° Deleg:crlo Auxiliar, relativas ao exercício de suas funcções, e solicitar
as que forem necessarias, nos casos duvidosos;
2. 0 Visitar mensalmente as casas de penhOl'es, examinando:.
a) se funccionam regularmente;
b) se possuem os livros escripturados na devida fôrma ;
c) se os objectos dos penhores são guardados com a precisa se;:urança;
d) se taes objectos estão segurauos contra os incendios ;
e) se, finalmente, toda' as disposições deste Regulamento são
fielmente observadas;
··
::l.• Apresentar trimensalmente um minucioso relatorio sobre
o movimento e regularidade das casas de penhores que fiscaliz::tl'Bm .

CAPITULO VII
DAS PENAS

Aet. 43. A pessoa, sociedade ou empreza que tenha ca~a do
p·J:illures ficará, pelas omi;sões c transgressões deste Regulamento,
,mjeiLa 1ts penas de multa, suspensão ou prohibição de funccionamento do s~u negocio, cass~tda, JJes>e caso, a carta-patente de
,qltorização.
Paragrapho uni co. As multêtS scri'io impostas pelo Chefe do
Policia e êts demais penas pelo Ministro da Justiça, medhnte 1'8presentação daquella autoridade.
Art. 4-L A pessoa, sociedade ou emprez•.L que realizéu' contt·ctdos de emprestimos sobre penhores antes de obter a cartapatente de autorização ou sem ter os livros com as formalid<nleJ
cxigitlas, incorrerá na multa de 500$ a 2:000$}00.
ExecuUvo -

1937

HJ

1890

ACTOS' DO PODER

EXIBCUTIV~

Art. 45. A pes>Ga, socied:ade ou empl'ez<li que· não restituir os
objectos· recebidos· em penhor, ficará sujeit:t â pena de cttssação· da
carta-patente de autoriza.ção até que restitua ou pague ao seu dono
ou successm· o valor r·en1, dos mesmos objectos, sem pi'Oj tlizo das
mais penas em que incorrer em virtudQ do Codigo Penal.
Art. 46. A pes>oa., sociedade ou en1proza,. que· utiLi:z·a.r., distrallir, transfu~ü· ou empenhar qualquer dos objcctos dn.dos em
penhor, além dru re:3lJO:IlB<~btlidade peu11l, incO!'rer:• na. multa de

500$ a 2:000$00.0~

.Art. 47. A pe&soa., socíedaüe ou empreza que dolosamente
re11lizar emprostimos sobre penhore ..; recebendo em garantia
oojectos furtados ou roubados, aiém da obrigaç•ão d'c restituir os
mesmos ohjectos ao seu Yercl'adeiro dono, sem dil'eito 't indenmização,
será punid<t com a prohibição de funcciomwwnto elo seu negocio,
de seis mezes a nm anuo, sem prejuizo das mctis penas previstas no
Codigo Pen<tl.
Paragrapho unico. Sob n. s:tncção dn, mesma peuct íicn.rá a
pessoa, sociedade ou: empreza. que, tendo motií'DS para presumir
serem furtados ou roubados os objoctos quo lhe forem oll'crcciclo;
em penhor, deixar de d-ar immcdiatctmente lwiso <i policia.
Art. 48. Sempre que ct pessoa., socieda:le ou em preza deixa!' diexpôr, em seu· escriptorio, a tabella explicativa elos juros o ccndc
ções exigidas para os seus contractos de penhor; 1icará sujeita e
pena de prohihição de ftmccion::tmento do seu negocio até qn-satisfaça a disposição regtLbmenta1·.
Art. 49. A pessoa, sociellatlo ou emprcza que lleix<tr elo com
plotar a c~mção, de que falla o ar·t. 8°, qua.u·lo desfcLlcacb com o
pagamento elas conclemnaçõcs, de quo tratn. o § 2° elo mesmo
artigo, incorrerCt mt pen<1 de ~nspenslto cüt cm·ta-patente até quo
integralizo a caução.
Art. 50. A pessoa,socicdadc ou emp~·eza que recusar submetter-se
aos actos do Jbcali:zação, ou deixar de entmr, nos prazos marc:tclos
neste Regulamento, com as contribuições, a que é obrigada, incorrerCt na multa ele 1:000$000 a 2:000$000, na ele pl'ohibição de
funceionamento do seu negocio até quo satisfaça a. exigoncüt legal.
Art. 51. Na multa do artigo a.nterior incidem:
l. Os qne habitualmente realizarem emprestimos sobre penhores sem autorização legal, ainda que não tenham estabeleci·
mento aberto ao publico.
li.. Os que habitualmente reé1.lizarem taes empl>estimos simulando outras convenções, principctlmente com emprego da clausula
a retro.
Art. 52. As multas de que trctta este Regulamento serão pa~
gas na Tllesouraria de Policia, dentro de cinco dias, a contar de sua
imposição, mb pellêL de serem cobraclêLS judicialmente, revertendo
o pl'Gducto ao cofre cb Policia como renda eventual desta.

-A.GTOS DQ POD&l\ EXECUTIVO·

CAPITULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 53. Ficam sujeitos ás disposições-dos Capitulos I. VI eVlii do presente .Regula.mento .os es~eleein1%00B- àu- esei'iptwios
que realizarem operações de emprestimos sobre, e.a-u~e.tas ,d() Monta
de Soccorro ou das casas de 11enhores. rEstes estab_alecimentos
t erã.o, além dos livros de uso commercial, os de l'eSf!PPtie-. ·cau~s
e reforma.
Art. 54. As casas de penhores actualmep.te eXistentes continuarão a funccionar com a caução já pTestada, -sujeitando-se,.
rJOrem, ás demais disposições deste Regulam;ento.
Art. 55. Revogam-se as disposições em cont~illrim:~
Rio de Janeiro, em
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ACT08 DO f'OI>EI\ BXECUTIVO
MODELO N.

2

A VALIAÇÃO N .....

Casa de emprestimos sobre penhores de ........................ .
Rua d .........••••..••••..•..•. n .....•
Rio de Jmzeiro,. .• , ,de .. . . , ••. •..• , • •de 19 .....

Eu aba.i:lo a.asignado. avaliador commercial juramentado
pela Junta Commercial desta Capital, certifico que avaliei pela.

quantt--.•e ..••. ..............••..•• , .•............•.. , ....•.•.. .
ou seguintes objectos abaixo mencionados e apresentados pelo
Sr ....•••••••••.••.•.......•..• ~ .•••.....•...•....•.•••.••. · : ······ ·
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Casa de emprestimo sobre. penhores da rua d ..•
PENHORES

11 . . . ;

Bio ele Jàrieil'd, ..• de; ••. ... ele 19 . . .
CAUTELA N.

Rs.

$

"\
mez da data supra se obriga o Sr.
F . ...... (profissão) morador á rua ......• a
pagar a quàntia. de ....... , . ... .. ......... , ..
quo lhe el-uprestei so·bm os penhores á Ii1argém
cleclàradas, que fie'am aro meu podei·, como
ga.rãntia do âinpi•estimo realizado á taxa
de
pêl' cento ii.o tnõi, sob condição de que,
vencido o prazo e Iião pàga a referida quantia,
se fará Ieiíiílô pubiico dos mencionados penhores, salvG" sà o dit(} prazo for proroga,do, o que
lhe é permitiidb.
(A.ssignatul!it. do mutuante).
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MODELO No 5

Ca'a de emprestimos sobre penhores á rua ..•••..••..... n •..
C.At1'fELA N ••••••

~.

Rs.

Recebi do Sr ...•..••.••.• , estabelecido com negocio de penho-res nesta Capital, a quantia acima de ........................... ..
. .. .. . .. .. • .. .. .. .. que me emprestou êÍ. taxa de.... ao mez;
sobre os penhol'es constantes da cautela n ...... , que me entregou
nest<\ data, com a condição de que, vencido o prazo de..... meze~
por que foi passada, se ella não for paga, ou o seu prazo prol'ogado'~o
se fará leilão publico dos mencioaados penhores.
Rio de Janeiro, .••• de ••• de •.• ,
F •••

Profissão .......... .

Itesidencia •••••. , ••

R.ea:l.•"tro do pe:l1l:J.oreliil .obre oa.1.:a:tel.a.a

Livro de cauções
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DECRETO N. 6652Cr~a

19 DE SETEMBRO DE 1007

DE

!llais uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na comarca
de Lages, no Estado de Santa Catharina.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, decreta!
Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da coma1•ca de
Lages, no Estado de S&nta Ca.tharina, mais uma brigada de infantaria, com a designação de 18", que se constituirá de tres batalhões do serviço activo, sob ns.52, 53 e 54, e de um do da
reserva, sob n. 18, os quaes serão organizados com os guardas
qualificados nos districtos da mesma comarca ; revogadas as dis~
posições em contrario.
Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1907, 19° da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MoREIRA PENNA.
A1~gusto

DECRETO N . G653r-

Tavares de Lyra.

19 DE SETEl\IBRO DE 1907

ng

Cl'ia nma bl'igada do infantar ia de Guardas Nacionaes no municipio ele
Euclydes Thfalba, no Estado de Alagôas.

O Presidente da Republic:.t dos Estados Unidos do Rrazil, pam
:m-"cução do decreto n. 431, ele 14 de dezembro de 1896, decreta:
Artigo unico . Ficn, crcada nn, Guarda Nac ional do município
.te Eudydcs Malta, no Estado de Alagôas, uma briga!;la de infan~
tarin,, com a designação de 32a, a qual se constituirá. de trcs
bntn,lllões do serviço activo, ns. 94, 95 c 013, c um do da reserv<t.
"'oh n. :1?, que se organizarão com os guardas qua 1 i~cados nos
< l htricto.~ do t'cferido município; r :wogaclas as dispcsiçf.cs em con"t!.'~lrio .

·

·

lli<J de .hneiro, IV de scteml,ro de 1907,

19° da Republica.

;\. FFU~sa AUGUSTO MOREIRA PENNA .

. \ ug-u sto Tavares de Lym·.
lJi~CHSI'O ~ -

C:·r:a ~ -~ ~1i~

\tri l a

l3G:S4 -

!!E

10 DE

SETE~JBRO DE

1907

lJ!'i f'.' :lila il e in !'a ·nl:n·ia ,.lc Guardn s Nac:ona·cs na conuu·c~t
<k ?IJ:tt·oi ,-,. no l·:~tculo de 3orgipo.

O fr csidente da. Republica dos E~tado.> Unidos do Bt'azil, pari>l .
<;xecuça') do decreto n. 4'11. de 14 de dei.embro de 1896 decrcü1,:
Al'tigo unico. Fiea Ct'C<ula. na Gu:J.rda. Nacional da. c~marta de
:\faroim, no E,;tado de Sel'gipe, mais uma brigada de infantn,ria..

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

com a designação de 14", que se constituirá do tres batalhões dv
serviço activo, sob ns. 40, 41 e 42, e do um do da reserva, soh
n. 14, os quaes serão organizados com os guardas qualificados
nos districtos da mesma comarca ; revogadas as disposições om
<Jontrario.
Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1907,19° d<1 Republic<1
AFFONSO AUGUSTO .MOREI'tA PENNA .

Aug usto 2'avares de LA;ra.

DECRETO N. 0655 -

DE

10

DE

SETE:IolBRO

DE

1907

Abre ao Mini s terio da Indust r ia , Viação e Obra s Publi cas o credito
oxtraordinario de 2:570$530, p a ra occorre r ao p ag amento d os
orden::tdos do 2° o·ffici:tl dos Correio s Antonio de Souza
Guedes,

O P1·esidente da Republic::t do;: Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do decreto legislativo n. 1719, tle·
12 do corrente, decret<1:
Artigo unico; Fica n.berto na IIHnistcrio d<1 Industria, Yiação o
Obras Pu]}licas, o credito extraordinario de2:570$530, para occorrel'
ao pagamcnto.dos or,lenados do 2° official dos Correios Antonio de
Souza Guedes, relativos ao perior.lo llc 19 de outubro do 1893 a 13
de novembro do 1899.
Rio de Janeiro, 19de setembro de 1907, 19° da Rel)uhlica.
AFFOl'\SO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

11Ii[;ttel Cc!lmon d-u. Pin e Almeida .

DECRETO N. 6C56 -

DE

:2 1

DE SETEMBRO DE

1907

Abre ao Ministerio da Guerr a o credito de 280 :000$, papel, sup- ·
pl ement ar ~ Y·erba 14', su b-consigação «:Co nstrucção da fabric ~'
d e polvora sem fumaça» do art. 22 d a lei n. 16'17, de 30 d e
uez cmhro de :l!.lOG

O P residcot9 da Republiclt dus Esb<los Unitl n uo Brazi l
resolve, usa.ndo da autoriz~ção quo lhe confer él o decreto legi~S
lativo n. 1731, desta d <~ta, abril' ao Mioisterio da Guerra e
cretlito de 280:000$, p:tpel, snpplcmcnhr Cc Yerha 14a, sub-con-
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signação- Construcçio da fabrica de polv:ora sem fumaça- do
arl. 22 da lei n. 1617, de 30 de dezembro d-e 1906.
Rio de Janei:ro, 21 de setembro de 1907, 19° da Republica.
AFFONSO AUGUf>TO MOREIRA PENNA.

liermes R. da Fonseca.•

DECRETO N. 6657-

D.E .

21

[pE SETEMBRO- DE.

1907

Ah.re ao Min1st·e rio da Guerra o credito el'trao~:dinario de
2.220: 000$, papel, para s er applicado a diversos servi.ços
do mesmo Ministei·io.

O Prasiilente. da, Rtij?ublic:t ctos Estados Unid'ós d'ó Br.azil resolve, usando da antoJ'ização que lhe confere o d'ecreto legihlativo
n. 1731, <lllsta data , a.b rir ao Miuisterio da Gu.erra o credito extra,ordinario de 2.220:.000$, papel, par.a ser appficad!l aos seguintes
servi<:os: fàr tiftcacão em Copacabana_, fuzend::as diJ Sapo.pembu, e
Gericinó, des.tinatln,s á . construcç,ã.o ele uma viria mmtat•,_inicio dn.
construcçã o de cinco quaJ.•teís no _ô" distr icto militar (Q'Jmr:a.hy, Pa.1meira, S. Ltüz, Santo Angelo e São Borja) e c.amp.os de.
verrtada.
Rio dre: Janier<l}, 2i de setemhra lie 19@7, 19~ da Rey.rublioa..

m-

AFFONSO AUilUSTO

M!@m,iru

PENN-A.

liermes: R. da Fon-sl'!ca.

DECRETO N. 6.658 -

DE

20 uE sE.TEMBRa nE· roo?'

Altera o plan.o d'e uni fo rm es tlas praça s d'o Cor110 de Ma·rinhei'rosNa cio u aes e Ap-re-mlize,s l\oi.a~iJll~eiros.

O Presi~-rt<ile ela ~tô:pRhlic(b ti'Gs Estados Unü!os-do. Era~H, ~tten
llendo ao que lhe expoz o i\1inistr0 de Eiilta-dll da; M~ninb:a, resolve:
Art. 1. 0 Para, m uniformes das prn;çns do CDT,po <te· M~i
nheiros Nacionaos e Aprendizes Marinheiros cfuve ser obset"Vltdlel o
phtno que a este acompanha.
Art. 2 . 0 Revoga,m-se as d isposições em contrario.
Rio de Janeiro, 26 ele setembro-de 1907, 1:9° .dl!. RepuJilica.
i \F FO:\W A UGT)STO 1JpREIILA l?ENN.A.,

Ale.Kand'r&no F1wia de AJevcw·.
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Plano de uniformes para as praças do Corpo de Marinheiros
Nacionaes e Aprendlze, Marinheiros, a:que se refere o decreto
desta data
Bonet de p::mno azul ferrete, r edondo, de armação com O, 12 de
altura. na frente e 0,11 na parte detraz, tendo na frente uma an•:ora bordada. a fio de seda amarella, com O,O:r de altura; uma fita
Je seda preta de 0,03 de largura, com o seguinte dístico « Marinheiros Nacionaes ou Aprend izes Marinheiros», bordada a ouro, circulará o bonet, deixando atraz as pontas soltas, nas quaes serão
bordadas duas ancoras de 0,03 de altura ; o bonet terá. dous botões
lateraes de meta,l amarello com ancoras de 0,0 t l de diametro aos
quaes será preso um cordão pre to de lã de seda de 0,015 de grossura; este terá um passador para graduar e apert .t r em baixo do
queixo.
A armação será de lomt impermeavel, com carneira ; o bonet
será forrJ.do de metim de côr c terá uma capa. de brim branco
igual á de panno a zul, e a mesma fita servirá par a cir cular :1 r efer ida capa.
Camisa de ftanella azul até ;ts cadeiras, com collarinho da
E10sma f<tzenda, tendo um peqw"no bolso em linha horúonta! do
l ~tdo direito, na dirccção clu cava, bainlm com car!ar ço de lã de 0,0 15
de largura, de modo a ser apertada na cintura. Collarinl1o iuteiriço,
tendo na sua maior largura 0,42 e alturo1 no centro 0,20, diminuindo para os extremos acompanhando a aber tura do peito da camisa;
terá uma guarni ção com t1·os ordens p ~.rallclas de cadarço branco
~om 0,0;.)5 de largura, guardand) entre si a distancia de 0,00:1 e em
cada augulo uma ancor a ele casimira. branca de 0,045 de comprimento com o cepo voltado para cim a . As mangas, que terão um<~
costura do lado inferior. esLreitarão para baixo c terminarão em
punho fechado, tendo 0,10 de altur a, com t r es botões de mari nh a o
uma guarnição de tres ordens !lc cadarç J brJ.nco, guardando entr e
si a mesma distancia do collal'inho.
Calça de tlanella azul, direita, w m a mes ma largura, até tocar
o peito do pé, tendo na fren te uma bragnillia com pe:Stan:~., com
l!inco CJ.s,ts e cinco botões ; tcrii, dous b Jl~o; latentes, logo abaixo
da costura do cós e, na parte de traz, terá duM; alhetas com fivelas
pretas de metal p:tra ap er t:~r a cintura.
Camisa de brim branco at.é as c.tdciras (feita de tecido de fusti.l o) , com golla da mesma t'a.zenda ; terá um requeno bolso em
linha hori sontal no lado diJ·cito, na direcção da cava ; terá bainha
c,Jm cordão branco, de modo a ~cr apertada mt cintura; a golla
,_erá <n·reuondada, tendo no centro, na Stia maior altura., O, tO, diminuindo par.t os extremos, acr>m panhanrl o a abertura do peito, c no,
interna, acompanhando a golla ; ~ete botões de osso servir5.u par a
:>.boto:tr o cdlt.rinho postiço. As manga;::, com uma só co,;tu r a no
J.ado inferior, e;t!'eitarão p <~ra baixo, tcnrlu uma bn,inha de 0,03 de
largura .
-Collarinho postiço de gang.1. n.wl com tres ordens de cadar ço.;
de linho branco de 0,005 de htrgum, guardando entre si a mesma
distancia de 0,00 '3, tendo em cad~• ang rllo uma ancora de easimir<L
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!mt.nc.1 de 0,0•15 de comprimento com o cepo voltado para cima ;
· ,;erá forrado com brim da mesma qualidade do da camisa e terá
<), 44 <le largura e 0,22 de altura no centr o, diminuindo para as extremidades, acompanhando a aber tura do peito; será pregado em
nma tira do mesmo b1•im, tendo de largurn. 0,08, com . sete casas
para serem a,botoadas nos botões das camisas .
Calç<t lle brim branco {teciào de fustão de algodão), CID tudo
igual á calç:1 ue ílanella .
Camisa de algodão me>eln., em tudo igual ao já descripto para.
~L <
?amisa de brim . Collarinho postiço, em tudo igual ao descrípto
1nra o collarinho da camisa branca.
Ca!ç.t de :.tlgodã.o mescla, igual (til calças j á descriptas.
Chapêo de brim branco (tecido i g uDJ ao da camisa branca).
OBSERVAÇÃO

As camisa.s de tlanelta pa1;à · os al)reridizes marinheiros terão
.::osiilas em cada manga, nr~. ·a ltur a do ante-braço, uma itnCQra de
f~ <UlOlla branc::t de 0.045 de comprimento .
~ Iin istel'io da M::winha . Rio lro .Janeiro, 26 de setembro de i907,
-

Alexcwd1·ino Paria de A.lencm·.

Excou~!"'o-
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TABELLA DE FARDAMENTO

l n{e1·iores do Co1J.JO de Ma1·inhei1·os N acionaes

o

PEÇA S DE FARDAMENTO

~

Q)

>

.s
Panno:
Bonet ...... .... .. . ... .. . . .. . ........ .
Japona (4) .. .. ... ...... .......... . ... .
Flanella:
Dolman .. .. . .. .. ... . ......... . ...... .
Calça .. .. . . .. .. . .. ... ... .... . .... . . . .

2

Brim de algodão :
Dolman ........ . ... .. . . .... . . ... .... .
Calça ... . . . ..... .... ... .. . . . . ... ... . .
Capa .. . ... ·....... . . . . ...... . ....... .

2

Mescla:
Dolman ...... .. ....... .. ..... .. .. .. . .
Calça .... ........... . . .. ........ ..... .

2

l

3

I

1
1
2
2

2

Algodão:
Pares de meias .... ......... , ..... .. . .
Ceroulas ....... ... .. .. ... .. ......... .
Diversos:
Gamisas brancas . .. . . . . . . . .•... .. . . ..
Sapatos ....... . .. . .. . . ... . .... . ..... .
Camisetas (2) ..... .. ... •.. . .. . . . . . . . . .
Divisas de galã.o .. . .. ... . . . .. ...... . .
Divisas de panno ............ . . . . . . . . .
Cobertor ou colcha ........ .. ........ .
Mala de roupa ..................... . .
Distinctivo de especialidade . . ..... ... .

l
l

1

2
2

2
2

2
2

2

2
1
2

2

2
I
2

1

1.

l

l

OBSERVAÇÕES

1. n Os segundos sargentos só poderão receber no semest1•e
·seguinte á. promoção peças de fardamento iguaes ás que receberam
ao serem promovidos, si na êpoca do semestre já tiverem decor-

l'ido mais de tros mezes da data da. promoção a segundo sargento.

ACTOS DO PODEI\ EXECUTIVO

1907

2 ... A camiseta será de lã ou de algodão.
A camiseta de lã será. distribuída aos sargentos das escolas
Q navios da Capital Federal e dos Estados
do Rio, s. Paulo,
Paraná, Santa Catharina. e Rio Grande do Sul.
Para os navios e escolas de outros Estados a camiseta será. de
algodão.
As camisetas serão brancas.
3. a Os distincti vos de especialidade só serão distribuídos aos
sal'gentus do Corpo de Marinheiros Nacionaes que tenham direito
a elles.
4." Só terão direito a rct:eber japona os sargentos das escolas
e navios da Capital Federal c dos Estados do Rio, S. Paulo, Paraná,
Santa Catharina e Rio Grande do Sul.
5.a Distribuir-se-ha cobertor ou colcha.
O cobertor será distribuído aos sargentos das escolas e 11avi.qs
da Capital Federal e dos Estados do Rio, S. Paulo, Paraná, Santa.
Ca.tharina e Rio Grande do Sul.
Para os sargentos das demais escolas e navios o cobertor será.
substituído pela colcha de algodão.
·
O cobertor será de côr cinzenta escura e a colcha será. toda
branca.
Ministerio da Marinha, Rio de Janeiro, 26 de setembro de
1907.-

Alexarzd~·ir1o

Fm"ia de Alencar.
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DÉ

FAR-DAiUEN'lfO

Pa1·a marinheü·os e aprendizes
o
'

SEMESTRES

~

"'
~

PEÇAS DE FARDAMENTO

>à

;:1

"'o
-<

· ·. Pa.u.no :
lionot .............................•.• :
.Ja:pona (4) ...... ........ . ........... . .
Flanella:
·c;aJça ...•. ...••...... ...... ..... ·.... .
Can1isa ............................. .
Brim de algodão :
ca,pa.
Camisa ............... ·.. ...... . .... . :
Calça ... ........ ....... ........ ...••.
Chapéo .............................•
Mescla :
Canlisa .. . ..... . .•.....•.. . ..........
Calça .. .. ... .. ..... .... .... .... ..... .
O

e

O

O

o

o

•.

o

e

o

O

O

O

o O

o'.

O

O

o'

0

O

O

o

O

O

O

O

1
l
l

2
2
2

l
I
l
l

2
2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

l

l

1

2

2

I

Algodão:

Pares de meias .......... . .. ... .. ... .

Ceroulas ..... .... .. . ..... . ... ... . .. . .
Fiel de na. valhas (3) ............•.....
Seda:
·Fita (3) . . .. .... ....... . . .........•.. .
Lenço (3) ........• •.. . . . ...• ....• . . , .
LonGo de algodão :
Sacco . .. . . ...... . .... . . , . . .......... .
:Maca .. .. . . . . ....................... .
Diversos
Sapatos (2) . . .. •.....•... • . ... .....••.
·Ca.miseta (l) .... . ... . ........ . ....• . .
CoberLor ou colcha (5) ... , .... ... .•. .

Golla. volante ......... .. .. ........ .. .
Acolchoado .. . . ..... ... • ..............
iDistincti \' O de classe (8) ........•... ,. .
Distincti\·o do esp3ci::tlidade (8) ...... .

1

I

l

I

2
1
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OBSERVAÇÕES

1.a A camiseta será do lli ou de algodão.
A camiseta de lã será distribuida ás praças

e aprendizes das:
escolas c navios da Capital Federal o dos Estados do Rio, S. Paulo,
Paraná, Santa Catha1•in<1 e Rio Grande do Sul. Para os navios e
escolas do outros Estados a camiset:J. ser(t de algodão.
A8 camisetas serão brancas.
2. a As praças <1 lJOrLlO estarão habihmlmeute descalças.
Os aprendizes nas escolas estarão habitm~lmente calçados e por
isso receberão (lous puros do saputos ao serem alistados. Os das escolas do Paran~i, Santa Catharin<.t o Rio Grande do Sul tambem receberão dons pétl'es de sétpél.tos no semestre do inverno.
3." O uso da fita de bonet, do lenço do sedél. e do fiel de navalh<.t
sô é obrigatorio para as praças e aprendizes em serviços exte1·nos.
especiaes-ordenn,nça, escaler em visita, guarda, passeio, etc.
4." Só toem direito a receber japona os aprendizes c praças das
escolas e navios da Capital Federa.! e dos Estc1dos do Rio, Pa1•aná,
Santa Catharinét o Rio Grande do Sul.
5.a Distl•ibuir-sc-ha cobertor ou colcha.
O col]ortor ser(t distrilmiuo aos aprendizes e praças das escolas
e navios clét Cctpital Fedeml e dos Estados do Rio, S. Paulo, Paraúá,
Santa C::rtllarino, c Rio G1·<.mdc do Sul.
Para os aprendizes c praçél.s das demais escolas c naYios o co~
bertor ser(t substituiclo pel<1 colchct de algodão.
O cobertor será de côr cinzenta, escura c él. colch<.t seri todrl
branct:t.
6." Os aprmHlizes ao assentar praça no Corpo cleMarinheiros
Nacionaos, só terão direito <1 uma fita para bonet.
7. ~ Os aprendizes c voluntctrios só terão direito a recabcr semestre depois de tl'cs mozes de praça,.
8. a Os distinctivos só serão distribuídos ús pr<:~ças elo Corpo ele
Marinhoiro.3 Kaciono.es que tenham dit·eito a ollcs.
9. a O chapéo de l_~rim serit usado no serviço corrente (interno ou
externo), meno:; com uniforme todo azul. Nos serviços externos especiaes do ordenél.JJt;él., guardas, oscctlor em visita, etc,, ser à usado
o bonet em lagar do chapéo.
· lO. Nos pedidos de farLlctmcnto serão declaradas as quantidades
das peças quo corresponclm·em a cada um dos padrões ou medidas
adoptadas pelo Deposito ND,val, pura a confecção elo fardamento.
li. As fita-s pura os boncts dos aprendizes marinheil•os teri);0 o
dístico «Aprendizes Marinheiros»; as das praças elo Corpo ele Marinheiros Nacion~ws o ele« l\Iarinheiros Kacionae~ ». Para as praças
embarcadas nos navios ser(t tolerado o nso de fittts com o nome du
navio, exemplo: Bar'l'oso- Riachuclo - Dcodo1·o- etc.
12. Fóra das épocas marcctdas no;ôÜt tabolla só poderão SOL'
abonadas dua.s c.~misas e duas calças do mcsclt1, parél. serem descontadas nos Yencimontos men:mos.
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13. O:; semestres terminarão em 31 de março e 30 de setembro. O semestre de inverno será distribuído em abril e o do verão
em outubro.
14. Haverá nas escolas e a bordo roupas de encerado para o
serviço externo, em dias de chuva.
15. As praças ou aprendizes, que se conservarem no hospital
ou enfermaria por mais de seis mezes, perderão o fardamento vencido.
16. As praças ou aprendizes cgte se ausentarem perderão o fartlamento vencido antes da au>encia.
l7. Aos marinheiros, quando promovidos a cabos de esquadra,
se abonarão duas divisas.
18. Aos voluntarios será. abo11:1do, ao assentarem praça . no
Corpo de :Marinheiros l'i'acionaes, o mesmo fardamento que é abona<Jo aos aprendizes qua.ndo são alistados nas escolas.
19. Do fardamento distribuído aos aprendizes devem ficar convenientemente arrecadados uma c:tmisa e uma calça de ftauella,
um bonet, um lenço, uma camiseta, um par de sapatos e um fiel de
navalha, para serem usados em formatura ou passeio.
20. A> praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes sentenciadas
(não excluídas) só receberão as seguintes peças rle fardamento desta
tabella: chapéos, camisa:; e calças de mescla, camisetas, ceroulas,
camisa e calça de ftanella (só no semestre de inverno), bonet de
panno (só no semestre de inverno).
21. Quando forem transferidos marinheiros nacionaes par<.~. o
asylo, onde recebem fardamento ao serem alistados, não terão direito ao ultimo semestre vencido, no seu aj uste de contas.
Ministario da Marinha, Rio de .Janeiro, 21 de setembro de 1907.
-

Alexandrino Fcwia de Alencar.

DECRETO N. 6659-DE 26

DE SETEMBRO DE

1907

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de 55:164$134, para o
pagamento devido a Pedro Rrusque de Abreu e outros, em
virtude de sentença judiciariá.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do BraziJ..
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 1727, d(!
19 do corrente mez, resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o
credito extraordinario de 55:164$134, para occorrer ao pagamento de Pedro Brusque de Abreu e outros, em virtude de
sentença judiciaria, conforme a carta precatoria expedida em 17
de abril de 1907, pelo Juizo Federal da secção do Rio Grande
do Sul.

Rio de Janeil•o, 23 de setembro de 1907, 19<> da Rcpublica.
AFF0:-<80 AUGUSTO MOREIRA PE!IINA.

David Campista.
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DECRETO N. 6660 -

DE

26

DE SETEMBRO DE

1907

Ca ss a a autoriza çã o dada á « Transatlantische » Feuer Versichertmgs
Aktiengesellscl~aft para funccionar no Brazíl

O Presidente da Republica. dos Estados Unidos do Brazil, attendendo a que a c Tmnsatlantische » Feue-.· Versiche~·ungs Ahtiengesellschaft transferiu o seu acervo á. « Alb1·ingia » Ve-.·sicheYungs AkHengese/l schoft :

Resolve cassar a. autorização para funccionar no Bra.zil, dada.

á. mesma companhia cTransatlantische » pelo decreto n. 5242, de 29

de março de 1873 e a que se refere o de n . 6415, de 14 de março
do corrente anno.
Rio de Janeiro, 26 de etembro de 1907, 190 d.a Republica.
AFFONSO At:GUSTO MOREIRA PENNA.

Da'Vicl Campista .

DECRETO N. 6661 -DE 26

DE SETE)l BRO DE

1907

Abre ao ulinisterio da Indus t ria, Vi aç ão e Obras Pub licas o credito de 50:000$ para occorrer ás despezas com o reconhecimento e estud os da ligação dos Es t ados do Rio de Ja neir o e
Mi n as Geraes, pelo prolongamento d a linha fen•.ea de Ribeirão
Vermelho a Carr ancas.

O Presidente da Republica do Esta.tlos Unidos do Brazil, de
accordo com a autorização do n. XIX do art . 35 da lei n. 1617,
de 30 de dezembro de 1906, c o art. 1°, § 1° da lei n. 1126, de 15
de dezembro de 1903, e tend,J ouvi!lo o Tribunal de Contas, na
fórma do art. 2°, § 2°, n . 2, lettr:J. c do decreto legislativo n . 392,
de 8 de outubro de 1896, decreta:
Artigo uuico. Fica abel'to ao l\Iiuisterio da Industria, Viação e
Obras Publicas o credito de 50:000$ para occorrer ás despezas com
o reconhecimento c estudos da liga~ão dos Estados do Rio ele Janeiro
e Minas Geraes, pelo prolongamento da linha ferrea do Ribeirã{}
Vermelho a Carrancas.
Rio de Janeiro, 26 de setembt•o Li c Ll07, 19° da. Republica.
AFFO~SO AUGUSTO MOREIRA PENNA •

.lliguel Calmon lln Pill e Aimeirla.

UH2
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DECRETO N. 6662 -

DE

26 DE SETEMBRO DE 1907

Concede autorização á sociedade anonyma «Industrial y Pastoril•
para funccionar na Republica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazll,
attendendo ao que requereu a sociedade anonynu Indt~strial y Pastoril, devidamente represcntn,da, decreta:
Artigo uni co. E' concedida, autorizJ.çio (L socielade anonym<1
Industrial y Pastm·il pn,rn, fLmccionar na Republica, com os estatuto~
que apresentou, mediante as clausulas que a, eJte n,companb<1m,
assignadas pelo l\Hnistro de Esb,do da Iudustl'i11, Viaçiio c Obras
Publicas e ficn,nclo a mesma, .socieclacle obrigaclet ao cumprimento
das formalidetdes exigitln,s pcb legislação em vigo1'.
Rio ele Janeiro, 26 ele setsmhro do 1907, 19° ela Repub!ica.
AFFo:'-;so At.:GT.:STo 1IOREIRS P.c~NA.

Jiir;uel Calmon rhr Pin c ,\lmeüla.
Clausulas que acompanham o. decreto n, 6662, desta data

A sociedade <1nonynia Industrial y Pasto,·il é obrigadtt a tm' um
representante no Br.:tzil, c il11 plcn0s c il!imitado., poderes parcc
tratar e definitivamente r os >l 1·er as quost<:ie'l que se suscihrem
quer com o Governo, quc1· Ccllll rnrticulilres, po::lcnrlo ser demandado c receber citaçJw inicial pela socieclacle _
H

Todos o.s actos que JW<:cLic:;tr no Br<1zil ficJ.rilJ sujeito.;. unicmnentc
{ts respectivas leis c rcguletmcntos e á juristlicção de seus trilmnetos jttdiciarios ou administmtivos, sBm c1uc, em tempo algum,
possa a referida sociedallG redamarqu<1lquer excepçio fundada em
seus estatutos, cujas dispo;içõss não poderão sol'l'il' de base para
qualquer reclamação concernente á exeouçiio d<1s
obras ou
serviços a que ellcs se rofct·em.
J[[

Fica, depentlonte do am wi;,,tç·fio Ü1J \..T •.>ve,·no tlnttl'lll 'l' alteração
que a socied<1dc tenha do f<tzcr 110..; rcspectiYos estatutos.
Ser-lhc-ha cassadD, a ;wtorizar:ão l}D,ra fLmcci0mw na Republic:a
si infringir esta clanwl:t.
" '
·

rv
Fica entendido que o. ~Llll• n·iz"ç3.o é dada s nn prc.i ui ;.:o de ~e
achar a sociedade sujcit:c <í.~ lli.,;posiç:ic:> do direito nacional, que regem a'l sociedades anonymas.
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A infracção de qualquer elas clausulas para a qual não esteja
co111minada pena especial será punida com a multa de 1:000$ a
5:000$ e, no caso de roincidencia, pela cD.ssação da autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes clausulas.
Rio de Janeiro, 21i de setembro de lOJ7.-J1iguel Calmón du
Pin e Almeida.

Es-ta-tu-tos da Sociedade Indus-trial
e J.e>as-toril

Eu abaixo assignaüo, traductor pu])lico c interprete commercial juramentado da praçD. do Rio de Janeiro, por nomeação da
Meritissima Junta Commercial:
Certifico pelo presente que me foi apresentado um documento
escripto no idioma castelhano, afim de o traduzir para o vernaculo,
o que assim cumpri em razão do meu ofilcio e cuja traducção é a
seguinte:
TRADUC(jÃO

Es-ta-tutos da Sociedade AnonyEna Industriál
c Pastoril
TITULO I
CO!'\STITUIÇ,ÃO, DOMICILIO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

Art. l. o Fica comtituidrt, sob n denominação de SociedadeIndustrial e Pastol'il, uma sociedade anonyma, de accôrdo com os
presentes estatutos.
Art. 2. 0 O domicilio legal da sociedade e sua administração
superior será em :Montcv-idéo"
Art. 3. 0 O prazo de clueação da sociedade sorá de vinte annos,
contados do dia em r1ne os presentes estatutos forem approvados
llPlo Poder Executivo ela Republic!1.
TITULO II
OTIJF.CTIYO D,\ SOCIEDAlJE

Art. 4. o O objocLivo ]Wincipal da sodcrlade será eütborar e
vender productos da inclustl'j.a pastoril, bem como fa_bl'icar sabão
c velas, podendo realiz<1r em geral todas ets operações accessorias
em campos, gado, ccvet ele porcos c negociar em todos os productos
relacionados com a indolc da sociedade.
Os accionisbs criadores terão prcfcrencin,, em igualdn,de do
condições, para a vondet de seu gado ü socierlade.
Art. 5. o O estn,bclccimcnto industrial será situ::tdo em territorio brazileiro, no mnnicipio ele Sant' \nna elo Livramento, junto
ela fronteira do Urugnay.
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TITULO lii
DO CAPITAL SOCIAL E DAS ACÇÕES

Art. 6. 0 O capital social será de $200.000 (duzentos mil pesos)
moeda nacional, ouro, representado por 200 acções do primeil'a
série e do valor de $1000 (mil pesos) cada uma.
A sociedade só poderá dar inicio ás suas operações quando
60 % do seu capital social houver sido subscripto e pago 40 % elo
capital subscripto.
O capital social podm'á ser elevado até $ 300.000 (treszentos
milpesos) moeda nacional, ouro, mediante ulterior resolução da
assembléa geral de accionistas e por meio de uma segunda série de
acções, cuja emissão será feita da fórma e mediante as condições
que a mesma assembléa geral estabelecer.
Os suhscriptores da primeira série de acções terão a preferencia para subscrever as da segunda série, sempre que declararem
desejar fazel-o dentro do prazo e de accôrdo com as formalidades
prescriptas pela directoria.
Art. 7. 0 As acções definitiva~ da sociedade serão ao portador o
trarão o sello social e mais as firmas do presidente ou elo vice·
presidente, a do gerente e a do secretario.
As acções são indivisíveis e a sociedade só reconhece um proprietario para cada. acção.
Art. 8. 0 Emquanto as acções suhscriptas não estiverem inteiramente integralizadas só serão expedidos certificados provisorios
dellas no nome dos interessados.
Nesses certificados far-se-hão constar, sob a firma do gerente,
as quotas pagas até perfazerem o total da quantia subscripta.
Quinze dias depois ele cobrada a ultima quota,, ~erão os cortifi·
cados provisorios trocados pelas acções definitivas ao portador, a
que allude o artigo anterior.
Art. 9. 0 As acções da primeira serie serão pagas pelos setm
suhscriptores em quotas, do modo seguinte :
Quarent<J por cento dentro dos lO dias que se seguirem á
approvação elos presentes estatutos pelo Poder Executivo e os
Se;senta por cento restantes em quotas de 30 oI o do importe
das acções, quando a directoria determinar, mediante a viso prévio
com 30 dias de antecedencia, pelo menos, publicado nos uiarios
desta cidade .
Art. lO. A responsabilidade dos accionistas é limitada ao valor
integral das acções subscriptas.
Art. li. A suhscripção de acções implica o conhecimento e a
plena accJitação dos presentes estatutos.
TITULO IV
DA ASSEi\IBLÊA GERAL DE ACCIO;>iiSl'AS

. Art. 12. A assembléa geral será constituída por bdos os acciomstas c1ue a ella comparecerem ; suas deliberações serão tomadas
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por maioria de votos e obrigat•ão tambem aos accionistas que não
houverem comparecido.
Os accionistas poderão fazer-se representar nas as5embléas
geraes por mandatario na fôrma legal otl por outro accionista
munido de uma simples carta-procuração. Os alludidos poderes
deverão ser apresentados na secretaria da sociedade 24 horas
antes de realizar-se a assembléa.
Art. 13, Cada acção dará direito a um voto nas assembléas geraes, não podendo, entretanto, um accionista ter mais de seis votos.
Art. 14. Os accionistas ou seus representantes deverão apresentar no local da sociedade, no dia anteriol' ao marcado para a
assembléa, suas acçõe3, afim ele obterem do secretario o bilhete da
ingresso, onde será annotado o numero de votos a que teem direito,
:ficando as alludidas acções depositadas na administração da sociedade até terminar a assembléa p:1ra que foram convocados ; essas
acções ser--lhes-hão devolvida,s mediante restituição dos bilhetes
expedidos no dia anterior.
Art. 15. A assembléa geral ordinaria deverá ter Jogar por
todo o mez de dezembro de cada anuo no locn.l da sociedade.
As assembléas extraordinari<18 serão convocadas sempre que a
directoria o julgar necessario ou á requisição escripta de accionistas
representando trinta por cento (30 %) do capital social, devendo-se
declarar qual o fim das convocações e não se podendo tratar de
outros assumptos que não os que houverem sido determinados.
Art. 16. As convocações de assembléa geral serão feitas por
meio de avisos publicados quinze dias consecutivos em dou8 jornaes
diarios desta Capita,l.
Art. 17. A assembléa geral será considerada, legalmente constituída sempre que a ella comparecerem accionistas represen·
tando dons terços do capital subscripto.
..
Na sect'etaria da séde da sociedade, os socio.3 que comparecerem ás assembléas firmarão seus nomes no livro de presença, ao
.entrarem.
A retirada de um ou mais socio3 depois de aberta a sessão não
impedirá que a assembléa, continue a deliberar e resolver.
·
Si na primeira. convocação não houver o numero indicado de
accionistas, proceder-se-1m a uma segunda convocação por meio de
avisos publicados durante oito dias e nesta segunda reunião serão
validas as resoluções tomadas, seja qual for o numero de ac.:!ionistas
presentes.
Art. !8. A assembléct geral será preaidida, pelo presidente dlk
directoria ou por seu substituto.
Art. 19. A ordem do dia da assembléa será formulada, pela
directoria e communicada nos avisos da convocação. ·
·
Art. 20. Na assembléa ordinaria da c:~.da anno pr.Jceder-se-ha
á. leitura do relataria da directoria, da informação da commissão
de conhs, do balanço e das contas apresenté\dos pela direcioria até
o.dia trinta de novembro de cada anuo, sendo todas approvadas,
discutidas ou impugnadas, si for o caso.
Nessa mesma assembléa sará nomeada a directoria, e a commissão de contas, quando for o caso.
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TITULO V
DA DIRECTORIA

Art. 21. A directoria rompor-se-hn, de cinco membros eleito.·;
pela assembléa geral c por maioria de votos.
Serão ti1mbem eleitos cinco supplentes da mesma fórma, para
substituírem os titulares nos casJs previstos.
Em cada caso a directoria determinará por maioria de votos
a ordem de chamada dos supplentcs que forem necessarios.
Logo depois rlo constituída, a directoria elegerá do seu seio, por
maioria d3 votos, o presidente, o vice-presidente e o secretario.
Para ser membro da dircctoria ú necessario possuir, pelo menos,
duas acções, que serão depositadct~ na secretaria durante o tempo
do mandato respectivo.
Art. 22. A directoria da sociedade ficará em exercício de suas
funcções pelo espaço ue tres annos, renova,ndo-so, totalmente findo
esse prazo, por meio de nova eleição, podem:o ser reeleita no todo
ou em parte.
Art. 23. X:J caso de suspensão de um director, o supplente
que o substituir exorceréí o cargo pelo tempo que. faltar áquelle
rlirector.
Art. 24. A tlirectoria reunir-se-lla, no mínimo, uma vez por·
mez e sempre cp1c o presidente determinar ou que o pedirem
dons membro~ da, directoria.
Para que as suas deliberações sejam v<Hidas será sempre
necess<1ria a prmcnç<1 do tre'; membros, porém neste caso a
votação dev01·C~ S8l' unanime.
Em caso de empate, o presitlcnte terá direito a dar seu yoto
de qualid;ule.
Art. 25. O dircctor quo üdütr a seis convocações sem jus·
tificar a cansrc nem dar aviso dessa falta, poder(t ser decl<trado destituído pel<1 dimctoria, sendo chamado a substituil-o o
seu respecti Yo supplcnte.
Art. 26. Em cada reunião da, directoria será lavrada uma
acta o nolla far-s2-ha constar o nome elos presentes e dos ausentes.
As actas serão firmadas p0lo presidente c pJlo socretétt•io,
uma vez npprov<1•las, ficando sob a guarda do secretario o
livro das act1s, o li·uo-registro de socio3 e os llocumentos que
não pertencerem <to mo;-imento Ol'dinal'io.
Art. 27. A adminir>tração, a llirecção da sociedade e sua representação legal serão em todos os casos exercidos pela diroctoria, qw' rudcr<t ohriga!-:1 do moclo determinado no presente
artigo.
Com[leto <t diroctorh :
lo, cumprir o fazer cumprir os presentes estatutos e as
resoluções rla as~ombléa geral dos accionistas;
2°, nomear gerente, que poderá ser um dos directoros, o
~ual proporCt m dcmrtis empregados ;

ACTOS DO PODEH EXECUTIVO

HH7

3°, nomear advogados e procuradores, si houver necessitlade, suspendel-os ou substituil-os sem especificar motivos ;
4°, estabelecer os ordenados gcraes dos empregados c as
despezas da sociedade ;
5", resolver sobre todas as operações da seciedade;
6°, convocar as assembléas ordinarias e extraordinarias de
accôrdo com o> esttttutos ;
7•, fiscalizar c dirigir a administração interna da sacie,.
dade;
so, autorizar c exercer a acção judicial dentro e fóra do
paiz, sGmpre que for necessario, por meio de mandatarios que
nomear para esse fim ;
!Jo, resolver sobre outl'<J qualquer assumpto que se raferir
à sociedacle, com excepção daq uellcs que pelos p1·esentes estatutos ficam reservados á assembléa. geral.
Art. 28. Dentre as attribuições dadas á directoria ftcarã(}
expressamente incluídas as especiaes para tratar toda sorte
de questões ou litígios, nomear arbitras, peritos, contrahir emprestimos, vender, comprar, permutae, constituir antichreses
e arrendar bens moveis ou immoveis pelo tempo c mediante
as condições que julgar convenientes, hypothecar, receber, prorogar jurisdicções, fazer novações, demandar em juizo c
desistir das demandas, decidir judicial ou extrajudicialmente.
ou por meio de arbitras, conceder ou solicitar quitas e pro:rogações de prazo<, renunciar aos recursos logaes, interpor o recurso·
extraorclinctrio de nullidade notaria c receber judicialmente o pagamento da divida.
TITULO VI
DO PRESIDENTE, DO VICE-PRESIDEJ'ITE E SECRETARIO"

Art. 29. Incumbe ao presidente:
a) presidi!' cts assemlJléas ordilmria,s c oxtraordillarias e as
sessões da directoria ;
b) fazer cumprir as resoluções da directol'iét, devendo em todos
os casos ser a sua fil'ma referendada pelo secretario ;
c) subscrever com o socreta.rio as escripturas de compra e
venda autoriza,das pela directori::t o qualquer outl•o docum~nto que
importe uma obriga,ção da sociedade péwa com terceiros que com
olla contractarem ;
d) suspender c destituir qnalquer dos empregados, dando conta
{~ directoria.
Art. 30. O vice-presidente fará ::ts vezes do presidente c
substituil-o-hct em todos os casos de impossibilidade ou de ausencia.
Na faLta de ambos, a directoria designará um p1•esidente
ad hoc.

Art. 31. N<t ausencia do secretario, a directoria dcr;ignará outro
vogal que o substitua.
.
'

1918

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

TITULO VII
DO

GERENTE

Art. 82. O gerente administrador será nomeado pela directoria
e terá a remuneração que a mesma lhe estabelecer.
Art. 33. Incumbe ao gerente, no desempenho do cargo, exercer
todas as attribuiçõcs que lhe forem confel'idas pela directori::~., mediante procuração geral ou especial.
Art. 34. Na qualidade de represE>ntante da directoria e agindo
em consequencia (hts faculdades quo por ella lhe são conferidas,
obrigará á sociedade.
Art. 35. O gerente é o chefe immediato do.> escriptorios e dos
estabelecimentos déb sociedade, devendo adaptar todas as disposições
que julgar necessarias para a boa marcha e organização da mesma,
dando contas á directoria e submettendo-se em todos os casos ao
que esta resolver.
TITULO VIII
DA C:OMMISSÃO DE

CONTAS

Art. 313. A assembléa geral elegerá por maioria de votos no
acto de elegel' a directoria dons membros titulares e dous supplentes para a commissão de contas. Exercerão suas funcções durante tros annos, podendo ser reeleitos.
Art. 37. A commissão de contas verificará e fiscalizará a contabilidade da sociedade, podendo para esse fim examinar os livros
nos escriptorios da mesma o fazer as indicações que julgar convenientes, devendo apresentar ás assembléas ordinarias uma informação escripta sobre a contabilidade e os balanços annuaes da
sociedade.
TITULO IX
DIVISÃO

DOS

LUCROS

Art. 38. o~ lucros líquidos que resultarem da explol'ação dos
negocias sociaes constatados em balanços annuaes verificados pela.
commissão fiscal e approvados pela assembléa geral, serão distribuídos do seguinte modo :
lO % para os membros da directoria;
15 % para o fundo de reserva ;
75 % para os accionistas, sob a fôrma de dividendo.
Quando os 75 % destinados aos accioinstas representarem um
dividendo superior a vinte por cento (20 %) o excedente passará.
para um fundo de pl'evisão, do qual poderá. ser retirado quando o
dividendo não pertizel' dez por cento (lO %) •
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TITULO X
DIS>OLUÇÃO DA SOCIEDADE

Art. ~g. A sociedade será dissolvida :
ao expirar o prazo fixado nos estatut~s ;
si perder 75 % elo seu capital ;
c) por dcliberac;ão da assembléa dos accionistas.
No~ dons primeiros casos a dircctoria convocará a assembléa
geralpara deliber<1r H resolver sobre a dissoluc;ão.
A resolução da assembléa será publicada pelo menos em quatro
jornaes, para conhecimento dos associados.
No caso da liquidação ou da dissolução da sociedade a assembléa
geral determinará si esta deverá ser feita pela mesma directoria
ou por uma commissão liquidadora, especialmente nomeada para
esse fim.
a)
b)

TITULO XI
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 40. A primeira directoria da sociedade, bem como a
commissão fiscal ficará em cargo até o dia 31 de dezembro de 1910,
sendo formada pelos seguintes accionistas :
Como titulares :
Os Srs.:
Ramon E. Silveira.
Gabriel Silveira Machado.
Dr. Gabriel Osorio Mascarenhas.
Antonio Guerra.
José Antonio Nicolich,
Como supplentes :
Os Srs.:
João B. da França Masca1•enhas.
Osorio Silveira.
Luiz J. SupervieUe.
Oscar da Porciuncula.
Antonio Cardoso.
Commissão fiscal :
Os Srs.:
Rodolfo Hofi'mann.
Mariano Conde Fernandes.
Supplentes :
Os Srs.:
Manuel Allende.
Juan C. Paiva.
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Art. 42. O Sr. José A. Nicolich, iuco1•pora.uor da socicd.ade, fica.
;:,utorizado a requerer a.o Podar Executivo a approvação dos preBentes estatutos e sua inscripção no Registro Publico de Commercio,
conforme dispõe a lei.- Jos é A. Nico!ich.
Rsgistro.publico do commercio.
Inscripto sob n. 1877, a folhas 657, livro 10.
Mentevi<iéo, aos 12 ele agosto de l 907. - &tlva(lo1· Aguen·ebel'e .
Escava a chancella do j uiz do commercio.
Sr. Ministro da Fazenda. - Exm. Senhor:
.José Antonio Nicolich, n:.t qua.lida.de de incorporador da Sociedade Industrial y Pastoril, vem perante V. Ex. declarar que junta
os estatutos da alludida sociedade , já devidamente constituída, e
sendo necessaria, p1ra que possa iniciar as suas operações, a prévia.
autorização do Poder Executivo, vem solicitai-a de conformidade
com a lei (art . 405 do Codigo elo Commercio).
Digne-se V. Erc de conceder a autorizu.ção pedida e mandar
•lUC, feitos o.:; devido lançamentos na secretaria, me saja a presente
•levolvicla para os fins de direito.
EsiJer::t delerimento. 1vfontevidé:J, 5 de ago;;to de 1907 .-Josd
A.. Nicoli.ch.

·

Ministerio ela Fazenda - Montevidéo, 5 tle ugosto elo l 907. Go1il
vista ao Sr. fiscal do Governo- 2" turno. - (Illcgivel) . .
Chancella da Repurtição Fiscal do Governo- 2° turno.
Exm. Sr. - Os estatutos d<J, Sociedade Anonyma Industrial y Pas.toril não conteem disposição :1lguma contraria á legislaçãoví gente .
V. Ex. pôde conceder-lhe a sua approvação, fixando a socic•ladc um prazo razouvel, dentro do qual devcr<t cfi'ect uar-se a
realização elo capital subscripto . (.~rt. 4• da lei de 2 ele junho
de 1893.)
Serão devolvidas o:; estatutos ::to interessa.do para:sua inscrip<;1ío
no Regi.stro Publico elo Commercio.
ivfontevidéo, 7 ele agosto de I907 .-A.lphonso Pachea .
Estav<t uma estampilha ela Ropublica Oriental elo U1•uguay
Yaleudo 25 ceutesimos .
1Yiinisterio da Fa.zcnda. - i\fou tevidéo, 7 de agosto de 1907.De accôrdo com o parecer supra do l\Iinistm•io Fiscal, ficam a.pprovados os estatutos ela socicLlade anonyma denomina.da Industrütl y
Pastoril.
Para os eff !i tos do :n•t . 4• da lei de 2 de j Llllho de 1003
marca-se o prazo do 60 dias para a constituição da referida soci.euado .
. Façam-se, conseguintcmente, os r es11ectivos la,nçamentos no s
ltvr os da secroturi:1 c devol va-se apresente para os fin .~ de direito.
-lri!liman .-Blas Vid!ll Ilijo,

um
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Registro Publico de Commercio.- Inscripto sob n. 1877, a
folhas 657 do livra 10. Montevidéo, aos 12 de agosto de 1901.Salvador Ag·ue1'1'ebet·e.
Estava a chancella do Juiz Jo Comrnercio do 2° turno.
O abaixo as,ignado, secretario do Tribunal Superior de Justiça:
Certifica que o Sr. Salvador Agucrrebere, que faz <l pre>ente
inscripç'í.o, 6 escrivão antuar:o do« Juzg;~Jo Ld 0 • de CJmmercio do
Segundo Turno »e encarregado do registro publico de cornmercio
desta capital no ,,xercicio de suas funcções.
Montevidéo, 12 de setembro de 1907 .-Adrian Castro.
Signal puhhco do referido Sr. C;tstro e chancella do Tdbunal
Superior de Justiça.
Sccretuia do Ministcrio das Relações Exteriores. Montevidéo,
12 de setembro de 1907. Certifico serem authenticas as firmas e
rubricas, que precedem, de Adri<:m Castro, secretario do Tribunal
Superior de Justiçct (n. 1979).-A. Romeu.
Estampilha mngu1ya, valendo 25 centesimos, inutilizada pela
eh<Ul()clla do .Ministcrio dn,s Relações Exteriores.
1teconheço vcrda<ieil'a a assignatura do Sr. A. Romeu, officíalmaior da Sect·ctv,ria. d • Ministerio das Relações Exteriores em Mon·
tevilhjo, exarada no documento junto de 12 folhas por mim l;ubric~da.s, e para con$t<tr onde convier, a pedido do Sr. Roberto Gafarma,
mandei pas-ar o presente, que assignei e sellei com o sello dal;l
n,r•mas da Republica, neste Consulado Geral. Em Montevidéo aos 13
de setembro de i\J07.-Josd Calmon Nogueira Valle da. Gama, consul
ger<J.L
Estampilha consular do Brazil valendo 5$, devidamente inutilizada. Chancella do referi:lo Consulado Geral.
Reconheço verdadeira a asslgnatura do Sr. José Calmon Nogueira Valle da Gama, c:msul geral em Montevidéo (sobre duas
estampilhas federae~ V<J.1cndo collcctivamente 550 réis).
·
Rio de Janeiro, 20 de setembro de 1907 .-Pelo director geral, .
L. L. Fe?'/tandes Pinhci1·.o.

Chancolla dn, Secretat•i:J, da.s Relaç3es Exteriore.;; do Brazil.
Colladas c devidamente inutilizadas na Recebedoria do Thesonro
tres estampilhas fecleraes valendo collectivamente 3$900. ·
?\a,da mai' continha on dccln,l'<lY<J. o rorerido documento, que
bem o fielmente verti rlo propr i:J ot·igin::d , ao qn<lJ me reporto ..
Em ftl do que pa ssei o presente, quo ~éllo com o sello do meu
o!Tido e assigno nesta cidnde do Rio do J;_tnciro, aos 23 dias do mez
üe ~ctemhro do anuo de l DOi.
Rio de Janeiro, 2:) de se tom ht•o de 1907. -Jlimoel de .llattos

Fons ca.
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L isk_t nomina tiM dos sub~c1'iplo1·es àa.s ce.n~o c vii1te acções de- milpesos , ouro, W''lt-g ·. ca:da uma, 1·cprcsentanclo 0,60 % do capital soci'l l

E situação denwnstl'ati. vo, elos pagamentos feitos :

Nu mero d'e ordem, I).O més , pr-e n omes e domicilie s d os sub s crip t. ores

N . • ,Tosé A. Ni.co.li.ch, negoci<tnte

em Montevidéo ... , ...... . .

N. .'~ Antonio Guerra., faz'3núei.ro

no muni.cipio de So.nt'1\ UU<t ,
llraúl. . . ..... . . . ..... . : . .
N. 3. Coronel .Jüã•J· B. da Frnnça
Mascarenhas·, f~zeudoi.ro no.
Depllll'li~c.nto Ta:.cu~rel'lJbo

!G

8 15. 000

30

15

BG.OOO

30 .000

$12.0')0

(R .. Q..) .... . .. ·. . . ··-· .. . .....

0

8 6.000

$ .2 .400:

e:ro t.fllntevt.déE) : . . ..• • . . ....
N . G C<:l;dos Peixot_q.do;AbJ'e:u htm,.'),

2

s

~

3

8 3.000

$ 1.20(),

2

;~

2. 000

$

800

2

B 2.ooo

8

800

8

8 wo

N 4

At~"':\IS"Í O

M~:ro.li~ ,

capH<11i<'l11>

uegocbn.te em ll·tonlte-vidé.o

,\do~ph~

Nieoli:e:h, ''O'l'retor
em ~Iontcvidéo .. . ... ..... .
N . 7 Ramiio E . SLl H'i.r<J,, í':l.z.cudeü:o
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de ordc.rn ,. noll.los, prenom..es c domicilio.s d.os suhsc.rip.tore"'

N.t!ill1.Cíl10.

N. 15 Gahl!i<el Miil.clL.'l.tlo-SUveira, fazendeiro uo Deptwhmento
Ta..cuarem.bo (R. O.) ...... .
N. 16 Felippe NCrf i\Iartins, fazeml'eft·o no Dcparbmeutu
Corro L~,rgo (R. 0.) ...... .
N. li Luiz J. Suporrirllo, banq_uei1'0 em Monte·vi.lléo ... , .....
N. 18 CiJ'I'onel Augusto A, Pereira,
\tMm;cioi:l!o no- rmmicipio elo
Sant Anna .......... , ..... .
N. 19 João C. Pai. \'a., Üczenclei.ro no
Depart<ljTIH'Jllt0 do S a l t o
(R. 0.) ..... , ............ .
N. 20 Hermenegtlllo Süvei.ra, f<1zoncleiro em Cerra Largo
(R. 0.) .... , ............. .
N. 21 Dr. Hcctor i\I. c;e~rzon, allvog:vlo em JI.Imltovid!~O ..... .
N. 22 Mari11no Crmclc Fornancles,
negoclcanto o:n .!\Iontevidéo
N. 23 i\Iarla,no Castl·o, fazendeiro
em Cor~·o Uwgo (iL O.) ...
N. 24 llodol Co I! o ffmann, negoci.antn
em :\Iontc ritléo ........... .
N. 25 João E. de Sim::mi, conetor
em Montevidéu ........... .
N. 2G Nunes do Sú & Comp., negociante::: no Rl'0 de hne-iro..
N. 27 Pereir<t Carm)il~o & Comp.,
negociantes em Pernambuco......................
N. 28 Mcxnoel Azeyedo, negociante
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Mon te.-id0u, 2:3 üc o.gosto de 1007. --0 incorporador, Jo:rrJ
tomo Nico?iât.
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Reconheço verdadeira a assignatura. supra do Sr. José Antonio Nicolich, cidadão brazileir·o, residente nesta cidade e presente
:1, este Consulado ; e para constar onde convier, a pedido do m esmo
senhor, passei a presente, que assignei e sellei com o selh das
armas tla Republica nest J Consulado Geral do B1•azil, em MontetJvidé.o, aos 23 de agosto de 1907 .-Jose Calmon NogHei 1·a Valle ela
Gama, consul geral.
DECRETO N. 6663 -

DE 26 DE SETEMBRO DE

1907

Abre ao Ministerio ti a Industri a, Viação e Obras Publicas o credito de
100 :000$ para auxiliar, por emp rcs ti mos, diYersas sociedades cooperativ as de credito a grícola .

O Presidente da Republica dos Estado.s Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do n. I, alinea h, do art. 35 d<L
lei n. 1617, de 30 de dezembro de 1906, decreta:
·
Artigo unice> . Fict ;tbcrto ao Ministerio da Industria, Viação
e ObrJ.s Publicas o credito de 100:000$ para auxililr, por emprest i nos, as Caixas Agrícolas Coopeeati vas de Responsabilida·te llli:.litada dos Agricultores <los nmuicipios de Ipojuca, Barreiros, Goya nna, Serinhãem e Rio l<'ormoso e á Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Illimitada de Mir.thy.
Rio de Janeiro, 26 de setembro de 1907, !9° da Republica.
AFFOXSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Miguel Calmon du Pin e Almeida,
EXPOSIQ7\o DE MOTIVOS

S1' . Presidente da Rep ttblica. - A lei numero 1617, de 30 de
de:.:em bro de 19:)6, estabelece,.Jn alinea h do art. 35, a autorização
ao Governo para despender até a tluantia de 1.000:000$ papel, como
<tnxilio ás cooperativas de credit•> que se organizarem de accor,lo
com <t respectiva lei, media rlt.e a:> bases que prescreve. A c~te
:'\Iinisterio foNm peesentes os rcquel'iruentos das Caixas Agricoh ~
Cooperativas de Responsabilidade Illimitada, creadas nos munici pi.os de Sel'inhãem, Goyanna, Baereiros, Ipojuca, no Estado de Pernambuco, e l\Iirahy, no Estado de :0.1inas, solicitando cada uma.
d•,llas o auxilio de 50 : 00$ sob a fórma de emprestimo. a pea.z(l
e juro estipulado:> e conteacto fe it o. poe escriptura publica, com n
l}ovel'llo, segundo estatue a lei Ol'Ç<1mentaria .
O pensamento do leg islador, ao consignar a autorização- allnI!Ua, foi, conforme se deprehcnd•1 do par ecer da Commissão do Or I;J.l llclllto da Camara dos Deputados, « contribuir para. a formacão
Jo credito agrícola pes:n al, fa ..-orcceado não só mente a propagao da
das cooperativas de credito, como tambem auxiliando as ten-
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t1\tivas da iniciati>a p;u·ticular, dos que audaciosamente se
n,ventu1•arem a sahir dos moldes estreitos em que até agora teem
permanecido os agricultores».
As caixas agricolas que m•a solicitam ~' effectividade do
auxilio consignado ne~sa autorização satisfazem plenamente aos
intuitos do legisladcr. Basta lembmr que o movimento a.8sociativo
tem logrado no Estado de Pernambuco expansão pouco commum~
a ponto de se haver formado uma "C'nião dos Syndicatos, abran-.
gendo mais de 20 municípios do Estado, entre os quaes se acham
os de Serinhãem, Barreiros, Ipojuca e Goyanna,, cuja acção se vae
exercendo do modo mais salutar.
Assim, reconhecendo os serviços relevantes dessa sociedade, o
Congresso do Estado já lhe concedeu os seguintes auxilias: 30:000$
para fundação de uma estação agronomica, que met·eceu do Con~resso Federal uma dotação de 100:000$ no orçamento vigente i
6:000$ para uma escoln. pratica rural ; creação de uma caixã
economica do Estado, para serem cs respectivos depositas applicados a emprestimos aos agricultores, por intermedio das caixas
agl'icolas que a União fundar. Em taes condições, havendo cada
uma das cooperativas regulado a sua organização pelos dispositivos do decretou. 1637, de 5 de janeiro do corrente auno, que rege
a materia, e sendo de vantagem estimular a iniciativa particular
nessas instituições de mutualidade e c ;operação, :;ubmetto a
V. Ex. o decreto da abet-tura do credito de 100:000$, necessal'io â
concessão do auxilio de 20:000-ii a cada uma das mencionadas in~tituições agrícolas.
Rio de Janeiro, 26 de setembro de 1907.- Miguel Calmon du Pi»
e Almeida.

DECRETO N. 6664 -

DE 28 DE SETEMBRO DE 1907

Autoriza o Ministro da Fazenda a contractar com os banqueiros
N. M. Rothschild and Sons, de Londres, o emprestimo
de :€ 3,000,000,

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, de
accôrdo com o disposto no Decreto Legislativo n. 1684, de 12 de
agosto do corrente anno :
Resolve autorizar o Ministro da Fazenda a contractar com os
banqueiros N. M. Rothschild and Sons, de Londres, a emissão do
emp~estimo de tres milhões esterlinos (:€ 3. 000 ;OQO), capital
nonnnal, ao preço de noventa e cinco libras esterlinas (~ 95) por
cem a juros de cinco por Cf;lnto (5 %) ao anno.
R'o (lo Janeiro, 28 de setembro de 1907, 19° da Repuhlica.
AFFONSO AUGUSTO MOREiRA. PENNA
David Campista
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EltECUTIV~

3 DE OUTUBRO DE 1907

novo regulamento aos conselhos de co.mpras da :M••'rinh.a,

O. Presidente daRep ulJlica·dGs E!;tacJ.0:3 UniJos .dr(!} !Brazil, ;atten·"lendo ao que .lhe expoz o contra-almirante Alcxa.nilrlno ·F aria de
Alen-car, ivli.aistro de Estad{) <dos N.e;g,ocios da Marinha, (Lecretn. QUe
·os fomecimentoo <i Marinha sejam ·re,üizaclos de conformidade
.com o rcgula.mcnto para. os coaselhos ·de cou1pras, ·que a. este .acompa.nha ; flcando revogado ·o regulamento n.nnex0 :;w decreto n . 3258,
-de ll ele abril de 1899, c m ais disposiçilics em corLtl~ario.
Rio de Janeiro, 3 de outulml ile 1907, 19° da Rc1mlJlica .
AFFO"iSO A TIGVSTO ManEIRA PENNA.

Alexandl'ino .Faria de J!!encar.
:Regulamento dos conse-,hos de compr as da M:nrinlm, a que se refere o decreto n. 6665, de:;ta data.

CAPITULO I
DO FDI E DA CO~IPOSI(Io DJS CO:\SEI, riOS DB CO)IPfL\!;

Art. l. o Os conseth os de compreiS toem po1' fim regularizar,
;nas estações cumpetentes e pelo motlo 1ws~o rcgul<tml'nto prc··scripto, a. a.cquisição do m::l!tcrialnecess:.trio ao sJrviçoo c consumo
dos navios d .\ c\rma.da, ar.>enae.:; c quac:Ylucr outros esto,helccimentos d ~L Marinha .
Esse objecti v o Hã0 comiJl'chende:
1°, as compm.; miuüas para o expe:lientc tL1il di vcl';3a'i rCll~u· 
.tíções;
2° , a.s rompra•:> par.L ca~o .'J urgentes ;
3°, as compras o tt n.cquisição do matei'ial l'óra. do p;tiz, pot'
oncommendas feitas pelo Govcmo, on com s uct a.utorizn.ç:ão, ás legações, con;;uhüos, funccionar ios llublicm em commissão oCficial ,
e ainda a agente:> particuléLres ele i 11t eir~1. co :1 !htn ~·;t tlo mc:;mo Ciover no.
Art. 2. 0 O.s con.scllloJ scrio formados :
l. 0 N<l, C.•yi h! Federal pel os inspcctorcs de ) {ariuha, do Faz.enda e do Arsenal rl \ r.Iarínla do l~io do .J<\.nciro, pe!o clirector
geral da cont<tbilicla,uo c p elo dit'CC~or do doposib naval, serviado
.d e presidente o offici a.l m<Lis gen.uuado c de secret ario um commisi;ario da -~ l'mctch ou fun cciona.rio a.dditlo Cts r Cl):trtiç,õcs de Nia.:rinh<1 .
Farão tambC!lllJarte do conselho o impector do saudo naval
·quando a concurr,;ucia versar sobro vi ver c3 , medica.mcutos, drogas, vasilhame.:; e instrumenta l cit·urgicos ; c o in spcctor de cngcnlnria, quando se referir a. machin:J.s e sc:1s ;1. c~e,~oríos , c~. cctrici• :la.de, pyrotechnia, artilharia. e torpedos_
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2. o Nos Estados da União :
a) onde houver Arsenal de :\farinha, peL> i~:spector respectivo,
como presidente, o ajmlanto do arsenal, mais gralhtado, o commandante da. escola de ~.lll' e n rli w s m<trinheiros, o engenheiro naval
mais graduado e o medico rht eníbmHtt'ia ; sel'vindo dê SC(:retarro o
do a.rseu::l.l rcspect ivo ;
b) onde houver capitani:o c escola. de a~Jl'enrllzcs mal'Inhêiros :
pelo capitão do porto, o cJmnut!lda.ntc d ~ ~ escola de ap!'eJTiliZes e o
medico, st"\rVindo de secrcb rio o du. c<tpl t;::,u i ar cs pe~tiva, ·d'é·v endo
ser presidido pelo o!lici D.l mais gracluatlo ;
.
c) no:3 portos da nc;mblica em qtw ní:w h o uy ~ r Arse11al dé Marinha e em que se ach::tr for ç-a naval ou na vio solto : pelo com·
rnanda.nte da fort;a, como presidente ; pelo ch ci'e do e ~tado-m aior
ou commn.ntlu.nte m~ti:; ant igo, pelo ciw f'e de :>n.mle ou medico do
navio chefe, se1·vindo de secretario o com missario de:%-e navio, ou
pelo comnuwrlD.nte llo nn.YiO solto, como presidente, pelo immetJLtto o medico do mesmo na r io como mcmlJros, servindo de secretario o com missario r cspccti r o .
Pa.ragrapho u nico. Nos pa izes cst r a.n,:;..-~ ir o s as compras serão
citns dirccta.mente pelo commu.ndant e du. forç•1 on do navio solto.
C c~PIT U LO

II

DOS DEI"lmE,; E ,\ T TlUDUI ÇÕl~S DOS

COXSELTIOS

Art. 3 . o 0:> JO!isclho.,; do compra,; ::.3 r ~ m1 i:'.lo em sessões orJi:._
n<:>,ri as ou e:d.l'am·uinctrias: m•din arias, ;;,; 'E·J:'. üc agosto, para. acquisiçoão do ; n.l'tigo:l neccs:;arios :w SCl'Yi<:o c consumo trivia.l ela
Arma.<.ln.; c:;trJ.ordina.rictc; , qna1:d:) o dil' 2.,;to l' üo deposito naval solicitar autor lz.J,çiio tlo Min isk o da :'.I Lr in b >tl' t deliberaçõés de i:1teresse puhlicJ r eferen tes á ciüda n.cqu hi :;ã :, 0 u qua.nuó o Mil1istro
da. Maritlhl c:J;n -,Jca;l' a 1\ :):Inifl:J rlo con ·:.:!!:.) p .tl'.\. compras extra ordinarias .
·
Paragrv.pho nnico . D,ls r cgr cl.S csb.~Y\l ') .j da.s neste artigo .exceptuam-sc os conselho.;; t' Ctllliü o ~ <L bJl'tlo, nos quaes o comniartdant@
d:t f,Jrç n. Ocl do navio solt·) c.)n \· oc ~:. t'i.t o C) CJSclho o cllamará conc.urt•encia, s3mpre que <l,S ;;cc c ' ~3 ilb der' do sm·vi ço o exigirem.
Art. '1. 0 No lJrlmciro cl h util do ago ~t ' J J o cada anno, a clire-d oria do depos ito na.Yalno Rio do .J ~,.::,3i r o ou o pre:üclente do consdll o nos E•;tacios man cLn'{L a mHl ncLw p elo'. impr ensa, com o prazo
de sete d ia s, aber tun1. cl::>, ins~r l Dçi:.o 1;:wJ. ;;, 0oncm'rencia. ao fornecimcato geral necc;J;wiu ao :;erViç>.o c· cun >' ~m o or clinario dà Arma.da
110 anno seg uinte, inllic::w do a n a tu :·c z~ tlos artigos ou grupos,
os documen t os qu:; !levem apresc:!tétl' o::: prJtcnclentes, o Jogar onde .
·deverão estes insc;·over-s GJ c receber um exemplar do presen1;e re~u lament o , tü ém do grupo im pr c.,;s·J e 3!11 c:n:Jlicaüt relativo ao seu
r.:tmo de cOJJlmel'cíu ou üe inclnc; tr l~~ , cGnfol'mc o modelo n. 1.
§ 1. 0 :;\5,') lJ O tlOI' <~ Üli!Cl'OVnr-se canJidll.tO algum que não tenha.
~: tü ;; feito :•igor vsam:mtc a s fol'!nalida des exigitb s no > arts. 20, 21
o :?~ deste l'egula.mcnt:> c ele motlo a nã') ha ver nas sessões do con~oJh ,) a. mcnOi: duvirl::l. ;ilW.tlto á idonci<.l0/ .0 ,(o;; proponentes.
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!'l2.• Consistir,t a in~cripção na inclu;:io da tlrma tio concurrcnte na columna vertieal do m.:tppa eJlllJlct!'ati r o, feito conrorme
o modelo n. 2.
Art. 5.• Encerradtt a inscripção, a dirí:dorb do deposito naval
no Rio de Janeiro ou o presidente do coiiselJtq no~ Estados ma_ndar<l annunciar pel.:t imprensa o dia, llorrt o logar em ![lHl doyorao
ser entregues o abertas as propostas, bom a;;sim o numero c natureza do grupo ou grupos sobre os quaos tom !lO YOI'&Ir<l concurrencia, <tnnuncio ossB que se irá reproduzindo em relação aos grupos seguintes em ordem numerica, logo quG o conselho ti ver deliberado em relação aos anteriores.
Art. 6.• Reunido o conselho e abm·h <t ses-;ão êi, hora annunciada, o secretario fará a chamada dos concurrontos pela inscripção
constante do mappa comparativo, por cs;a occasião sendo recebidas
as propo3tas c amo~tras respectivas, não pcdendo, depois de concluid:t a chamada, ser acceita nenhuma outra proposta, }lOr mais
,justificado que possa parecer o motivo da dcrnoea.
Art. 7. • Concluído o processo especificado no artigo anterior,
o presidente contar1t as propostas entregues relativas a cada
grupo annunciado e as abrindo á vista dos concurrentes, as rubricarü e dividil-as-ha entre si e os demais membros do conselho, mencionn,ndo o secretario na acta, que deve ser lavrad<L e assignada em
cada sessão, não só o numero de propo:;tas distribuídas a cada
membro, como tambem os nomes dos respectivos proponentes,
Art. 8. o O presidente procederá então <i leitura da nomenclatura do grupo annunciado, indicando os preços da, propost<l ou
propostas, que houver reservado para. si, e os demais membros irão
acompanhando essa leitura, declarando em voz alta os preçoos da.
proposta ou propostas que tiverem em mão.
§ I. o Incumbe ao secretario fazer no alto e em algarismos o
l;:mç<Lmento dos preços, á medida quo se forem apregoando, consignando-os nas respectivas columnas do maprm. comparativo, com
clareza que permitta prompto e facil confl'onto.
§ 2.• Incumbe ao conselho deliberar em seguida na <tu.:;enoia
1los concurrentes, para issJ convidados pelo presidente, a retirarem-se da sala da~ sessões.
Com o mappa comparativo e as amostras apresentadas pelos.
concurrentes sob suas vistas, o conselho não terá em vista o menor
preço absoluto da proposta, mas sim e unicamente a vantagem do
preço relativo á qualidade das amostras, si estas não forem préviamente impostas, e as examinará uma a uma, por si ou por intermedio de peritos de antemão requisitados de qualquer estabelecimento publico. No caso, porém, de ser a concurrencia sujeita a
uma amostra-padrão, prevalecerá o menor preço.
Art. 9. • Assentada a deliberação do conselho e declarados no
mappa comparativo os nomes dos proponentes preferidos, o presidente do mesmo conselho mandará entrar de novo os concurrenteg
para a sala das sessões, e ordenará ao secretario c1u J proceda á
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leitura d:t parLc llo mappa rchtiva ás prcfero:tcias, feito o que.
Javradt <t acta c em seguida assignad<t pelo dito w~r ~ t.ario·
e por todos os mr.mhl'<J:; pre ,entcs do con:>olho, devendo aqucllo que ·
tiver sido vencido nas decisões assigna.r-se com essa clausula, fun-damentando o seu voto.
Paragrapho unico. O secretario não tem voto nas delihol'ações, .
que serão tomadas por maioria dos membros presente;;.
Art . 10. Ko dia seguinte, depois de hayer o conselho deliLe- rado sobre tt prcfercnci<t das propostas de cada grupo , o sccret~rio
cnvial'á ao Ministro todas as propostas apresentadas na ulhma.
sessão, o mappa compara ti vo, os documentos j ustiflcativos lla ido·neidade dos proponentes preferidos c a cópia da acta reBpecti va.
O Ministro, em vista de todos os papeis presentes, resolverá si os
eleve rémettet' é'L Directoria Geral de Contaldlidade com a notaLavre-se o contracto, ou lavre-se o contracto com taes e taes re- ·
stricções poe não poder ser acceita. a prefercncia do conselho.
Art . li. Depois de lida e a})provad<t a act<Lde carla sessão,.. o·
])residente, tendo rubricado as amostras preferi<las, as entregará
:í directMi a do deposito naval no Rio de Janeiro, ou ao secretario ·
do conselho nos Estados para cata.logação e arch ivo, <le modo que
não sejam substituídas c possam servir facilmente para confrontação da qualidade dos fornecimentos ..
Art. 12. Qué1ndo o grupo annuncilcdo par<c entrega das pro~ ·
postas for de né1tureza tal quo não permitta ao conselho deliberar
no Plesmo dia solJre todo elle, o presidente fará. meucionar na acta
esta circumsté1ncia e o ultimo olJjecto contemplado na delilJoração,.
procedendo-se rclé1t ivamente á pat'te tomada em consideração como
si se trata.s.;;e de grupo completo, apregoando-se os generos preferidos e arclli vando-se as respectivas é1mostra.<~, ficando, porém, a:
cópia da é1cta e mais papeis p ~tl'é1 serem remettidos ao :Ministro d~·
pois das su bseqnentes sessões necessarias para a conclusão do
grupo .
..
Paragrapho uni co. Apregoadas as preferencias parciaes do
grupo, os membros do conselho só assignarão a acta depois que tiverem lacrado em um só envoltorio todas as propostas e encerrado
em sa.la ou compartimento conveniente todas as amostras que ti-verem de ser examinadas na sessão ou sessões seguintes .
Art. 13. O conselho se rounir<t no dia marcado :pelo presi- .
dente ao terminar cadn. sessão, não podendo ser adiada a reunião
:por mais de 24 horas, no caso de não ter o mesmo conselho delibe--rn.do no mesmo dia sobre todos os artigos de um só gru:po.
Art. 14. As sessõe > do conselho prinei:pin.rão precisamente <'Ls
1~ horas dn. manhã, devendo á l hora da tarde inter romper-se a
lmtum dos grupos, si antes não tiver siclo concluída, afim de ter
começo o exame das amostras e é1 confrontação elos preços, observando-se o que preceituam os arts. 8° o go e seus :paragraphos.
§ l. o Si á. hora designada não se acharem :presentes todos osmembros do conselho ou seus substitutos le"'aes será a reunião
adiada :para o seguinte dia util, lavrando-se a acta 'da occurrencia .
~er(t
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§ 2 . o O adiamento de que trata o pal'agraplw anterior _só
terá loga.r nos casos d-e impedimento por motivo de molestla,
c<erviço obrigatorio, nojo ou gala, dcvenclo o membro ausente <?U
seu substituto legal j nstitlcar por cscripto snct ütlta perante
o con selho.
Art. 15, Quando o conselho, rcnnitlo em sos::<ào secreta para
tlcliborar sobre a prcfcrcnda, verificar cmp:tie entre os preços de
•1ualqucr artigo de clous ou mais proponentes, o prc >itlcnte ;naudará i mmcdiata.mentc convida.l-os para dcsempo,tc o, a.cce1to o
convite, mencionaní. cada um de per si ·o por cscripto o novo
preço pelo qual se propõe fornerc1', devendo esta declaração, convenientemente assignada pelo .t~roponente c rubricada pelo prcsi·
dente, ser feita na proposta primiti vn,, proccden"lo-se _.9-o mesmo
modo , si de novo se verificar empate, ützendo·sc mençao de tudo
isto nlt acta .
Art. 113. O conselho, mts propostas r clat iY:.ts aos artigos elas·
sificados como munições llc bacca, r esolver<i sobro a vantagem dos
:preços á vista das qmtlidades, calculanclo n, impo1•tancia a que
attingir<t em cada proposta a ração que, pela tahclla em vigor,
se tiver de dar a uma praça durante uma, semana, o nas referentes á. roupa lavad;t c passada a ferro oxanüoarct r.nglohadamentc
o pi'eço de cctda psça, qualqum· que seja a sua qualidade ou tamanho, preferindo o menor preço médio.
Art. 17 . O conselho não poder<1 tomar e m considemção:
§ 1. o As propostas dos concurrentes cujos eont ractos para os
fOl·necimentos anteriores tenl1am sido rescindidos pelo Governo,
I>:Jr não terem sido cumpriuos fielmente ;
§ 2. o As propo>tas dos concunentc.s que nos fornecimentos
<mterioros ti ver em pedido rescisão de contl'actas lJOl' não poclm·em
por qualquer motivo executal-os ;
§ 3. o As proposto.s fcitêts por dons ou mais eoncurrontes contra os quaes 1mja razões de poso par;~, acrcdita,r-se na cxistenoi ;•.
de conluio;
§ 4. 0 As propastas dos concunento1> qne não se acharem pre·
sentes, p Oi' si ou por seus legítimos rept·csentantec , na occasião
üa respectiva leitma, ou ::ts dn.quellcs que forem compellidos r~
sal!ir da sala das sessões, em virtude do pl'occclimonto irregular.
Ad. 18. Para cum pri mento do que dispõem os §§ 2° e 3° do
ar·tigo antecedente, a Diractoria Geral de Contabilidade nn. Capital
Federal remetter<í até o fim di:l sete mbro uc cada anuo, ao consellw de com])ras, um a relação dos contr;:wt<JS qu::J nor qualquer
x
motivo tenluun sido rescindidos.
Art. 19. Si o conselho vcrificn.r que a exclusão dos proponentes, em virtude do que determina o art. 17, pôde dat· logar n.
que não se realim concurrrencü~, por não ficar nenhum concurrente babili.tn.do ou só ficat' um n11s condições, quanto ao grupo
ou grupos que a tal exclusão deram motivos, depois lle termi nada
a.. concurrcncia geral de todos os gr upos, manclal;<.t de novo annunCH1l'. <t dos que ]JOI' esta s circumstancias uão se puderem realizar.
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CAPITULO lii
DOS CONCURRENTES

Ar~. 20. Os concnrrcntcs, quo niio forem f<:tbl'ica,ntGs, serão
:obrig.ulos:
1°, a, provar com documentos t!c rcp::trtiç:ão a,,Ino,neira e, na,
falta del!es, com fa,ctura,s originao~. que siio impot'tadores das
mcrcn,dorias que pretendem fornece;·, e que são negociantes ma,triculo,dos, cxccp '.o quando a, concurrcncia se celclm1r em praças
commerciacs de pequena import::tncia ;
2°, a, a;presenta,r documentos d::t:l c~taçÕC•> flscaes, que provem
ter pago o ultimo semestre yoncido do imiJoõto de industriàs c
profissões, c bom assim a, licença, da Pl'efeitura, Municipa:l, tudo
rchüivo ao ramo de negocio, cujos generos se propõem a fornecer;
3°, a provar com documentos da, mc~m::t Pref'eitura que forn.m
aferidos os lJOSOS o mcdid::ts no exercício em qne s3 verificn.r a concurrencia ·
.fo, a, ~presentén' cópia do conLmcto r1uc tiverem registrado mt
Junta Commercial elo districto, qn:1ndo nit:J fut' individtul a firma
•FIO tiver de sm· lançada, na propost:J. c constante dos documentos
exigidos pelos nnmcros anteccclcntos.
Art. ?!. Deixarzto rle satisfazer :1 conclir:ão de que trata o n. l
1lo at•t. :20 os negociantes cpw pt'Opnzerem IJroductos industriaes
Jo paiz qnc com cst:t denomina,.io se 0,cltarcm i:JC!uidos na nomenclatur<t, túo se cste:Jdcndo, p.wJm. ost<t c:{Cepção a0s demais
artigos do grupJ rcsp:;ctiYo, qn<J.•Jdo, l•Orvcntura,, este contivel'
prod netos naeiona,cs e estrangeiros.
§ l. o Deix:1rã·J de sn.ti:lfa.zor a c -.n'liç.'lo referida neste artigo
''~ concm•rcntes que a.dquirircm na. in,[ustriil do IJaiz os generos que
na nomonclatnra. não tiverem designação de nacionalidade, devenuo
neste caw <llJrcscnt;:w factura. dn. f<:tllt·ic::t lJl'i'zilcirit, c que prove
elar::tmentc a, proceclcncia do 8.rtig-o.
§ 2. o ,·\.s amostras jâ existentes nas rop11rtic;õos IJar:.t servirem
de padrão ::to forHccimtmto sor~io ftanqucacl;:..s ::ws concuerontes até
-a. antc-vcspem ela a,berbr 1, das propostas, c n:to poderão, qualquer
que soj«, o 1Jrot2xto, sahil' tlas repitrtiçõcs em 11U0 se acharem.
Art. 22. o~ C011Cíll'l'811tes quo J'urem ütbricantes serão obrigados a cumpl'ir o det01·minatlo no., DS • .:2 e 4 do art. 20, devendo,
porém, em voz de cópb de contracto, itpresentn,r um exemplar
do; estatutos, quando RG trn.tar ele comp:tnhias ou sociedades
auonymas.
§ l. o Si o tm11 bem considcra,dos co mo üt brican fie.;, para os
effeitos elo presente t'egulamento, os qne possuírem padarias c
!aYandcrio,'', sendo os S(\US proprieto.rios proponentes- obrigitdos a
satisfazer as formaliditdes exigidas pelos m. 2 c 4 do ::trt. 20.
§ 2. o São tamlJc:m considerados como ütbricantes, para, os
elrcitos deste regulamento, os proponentes de c~J, lmrro, areia,
<J,u·no verde, fruct.as e verduras.
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Art. 23. l),,s ~~oc nm entos de qno traiam os art~. 20, 21 e 22 e
seus pa.ra.gr<q'lhos se passará reeibo circumstanciado e que será.
restituído pelo propom:nte quanuo, n ~t dcvid<t occasião, lhe for e m
•mtregues os ditos documentos .
·Art. 2L ToJos os co neurl'enies, sem execpçã.o de c: lasse, só
serão inseripto~ u;t concnrr oncia, e no prazo desiguu.do no a.rt. 5<>,
rle11ois de tm·cm sat isfeito totlas as fonnaliuadcs prescripbs neste
regulamento, sendo-lhes então entreg ues dou~ exempla1·e.; Jo gt·npo
ou grupos relat ivos ao seu ra.mo de commcrcio ou do in!lu ,üia. .
§ 1. <> De posse desses grupos, os concu rrentes fol·mnla.rão os
-seus preços com tinb. preta., n:ts columnas competente;, em alga.rismos c por extenso, c, no dia, !tora c logar annunchtdo~, cntregaJ'ão no presidente do conselho, na OL'llem de chamn.lla, a, peopo~ta,
em uma só Yia c en voltol'io ·fechado.
·
§ 2.° Feit0. a ent1•0ga daspropo ~ tas, us concnrrcntes <tpi·csenta.rão Htas a.mostra.s c:;nvenientemenie cln.ssificadJ.s c de modo a.
evitar duvit!a.s e confnEão eom outra.s, (levendo n,s de forro ser
apresentadas em tiras ou petlaços que ~c prestem a, cxporicncias. e
que tenham o JJome do autor on marca de í\.tllrica.
Art. 2:5. Só não serão dependente' de amostras a;; vropos tas
relativas á~ madeiras propriamente ditas, a carne verde, <~ roupa
lavada, ás bigornas, aos tornos mccanicos e de bttncada, aos guinrlastcs, ás baterias elc;;tricas, <is drog:t ~ , aos objecto3 que, ;;egtLndo
a nomencla.tura., tiverem de ser t'orne:: idos conforme os m odelos
do deposito naval c aos artigos de difiicil transpoPte em vil'tnde
tle gra.ude pe.:;o ou volume.
Art. 2G . :N((o serão considemdos como propostos :
1°, os a.rtigos que · não e.> tivet•em no grupo consignados conforme o presC;ripto no resp ecti\'o modelo, isto é, com preço escripto
por extenso e em algarismo ;
2°, os que estiverem com rasura ou com os pt•eços emenda.(los,
a ind <t que a emenda seja só nos algarismos ;
3°, os quo não forem acompanhado.; de amo:;tra.s, não es tando
comprebendidos na.s excepções de que trata o art . 25;
4°, os que não forem reconhecidos como de superior qualidade;
5•, os que, embor·a de superior I)Ualidade e por preços vantajo>os, forem propostos nã.o tendo o proponente provado compo.tencia par a vcndel-o.5 ;
()o, os que forem propostos por dous ou mais preços ;
7°, os que forem accrescentados nos grupos pelos prO})Onentes
ou que, embura já. nelles exbtentcs, tiverem qualquer nota explicativa ou restrictiva feita pelos ditos interessados.
Art. 27 . Os documentos de que tratam os arts. 20, 21 e 22
serão entregues a.os concurrent.c ; no acto da; assignatura de seus
respectivos contractos, ou dentro de tres dias depois da decisão do conselho, quando não for preferido nenhum genero da
proposta.
Art. 28. Serão tambem entreg ues dentro de tres dias as amostras submettidas ú apreciação do conselho, quando não forem os
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{l'eneros por qualquer circumstancia preferidos, ficando as dos generos acceitos catalogadas e archivadas na repartição competenta,
durante todo o tempo da duração do contracto .
§ I. o As amostra,s dos geuoros alimentícios serã.o re non d c~!>
mensalmente e as dos demais generos de ü~cil deterioraçito em
curto prazo , nã.o ficarão isentas de cahlogaçã'J o archi vo, e entrarão t ambem como elementos de \'erificação dos fornecimentos a
fórma das labs, os vídeos, pacotes o:1 caixas, os rotulos, carimbos,
marcas de fabrica e outros q uaesq uer arranjos externos, que servem
em juizo ou fóra delle p ara. provar em parte a procedencia e qualidade de taes generos .
. § 2. 0 Nos deposito; navaes, Escola Naval e Hospital de Marinha
da Capital, as amostras não fracciona'las que tiverem de ficar catalogadas e archivadas sel'ão pagas pelos preços por que forem
contractados os al'tigos e genero .~ respectivos, e permanecerão nas
r epar tições competente;; como typos de amostl'as para as coneurrencias f11 turas, ficando ellas carr egadas aos encarregados ou outros
quaesq uer r esponsavei> para com a Fazenda Nacional.
Art. 29. As amostras soeão dadas em consumo pelos mdos em
vigor, qu ando 11 ão fo rem retirad;o$ no prazo de tres dias, não sendo
os <trt.igos p<c feritlos, oa tlrmtt·o de oito dias depois da. expiração
<lo contracto, quantlo se tt·atar de a mostr<ts fl'accionadas dos artigos accci tos .
·

l>OS CO:'-ITlLV ;l\ JS E llOS CON T RACTA NTES

:\1·t. ::o. Os contl'<tcto; cclelwados, em virtude do prefercncia
<lo conselho de compras, tel'ão vigor só me:lte durante um an no

salvo si se r ef'crirem a certo numero de ar tigo> cujo fa.brico exivü:
ma ior tempo, ou si se tratar de l'urnecimentos que pela sna natur eza e em r elação ao Jogar e ao tlrn, tivere m de ser feitos de unm
só vez .
.
,\ l't . 31. Os contractos serão cclebr a.dos: na Ca}Jital Federal
pci'ante a Dil'ectoria Gemi de Contahilidade, e nos demais logar.' ~
perante o r espectivo prositlcn t.o do conselho tlo compras, sendo os d<L
C::tpít:l.l fe it os tle conformidade cJm o <trt. lO e fica11do o;; dos Esta.
dos tlnpeotlentes de approY<~<;.~ií.o u <l ~vlinistro, a quem deverão set·
e;lvia<üts ;;, cópia ~la,; ;~ c t<ts do consJll!O ou mappas comparativo.> o
a; pl'op:B i.:\s or Jglll::tl'Ias.
Art. 32. :\ s r epaet içi.íe; c~· m pe ~ cntes não po.lerão lavrar ~on 
trn.ctos som terem pr·évü~ c pub li <: c~llle nte peh; j ornao; convidado
o lH'op:•nentc pee:·eric~o a. assign::tl-o, salvo quando nã.o houver jorlicd 110 lo.t;u·, devmhl <J n este <:asn SOl' o cmwuerente avisado poe
cs .:J'ipto um sea oc<tabe!:~c i m c:lt :) fJ il domicilio.
. P <~r <Lgrapho un ico . QnaU<ltJ o c~>nc uerento não S ) a.pt;esenta1; uo
cl1<t dos t!jna<l u pa.ea a a~s<gnn. t m\1 oo co ntracto nem n 1s trcs dias
ntni s q no se lhe ::;og uii'<Jlll, soe fio ::lll: t :'l pro ~wst::t~ consirle t'<ldas como
mUh~s o inco!'l'erá. em tal ca.~:o na. mnlt .~ de 5 °/0 do valor do;; artigos ou gouoros a adqu1ru· dura nte o tem po em que tcJ•ia. de vigo-

1934r ar o contracto. fa zonrlo-se a . arreen.da.ção pala estação· fisr"-1.1.- coJWpetente e pelos meios em vigor, da;ndo-se de tmlo saiencia; noministro pllrn. as necessarias provitlen-eias •.
Art. 33. O;; f.;rncccclore.'>, firroantl'o o coutr<1cto, ipso (acto se
obrigam:
] 0 , a. fot'Jleccr
os al'.tigos ou gencros nas quautidadc-3'- l>e\lida-s -;
2°; a.. eutrega;l~os- no.<;.d.ogares que lhes. forem designa,tlos; .arl'ilmami'O-o~· C~ .sua. . cJ.tstw, dep_oi-a de ayprovn.dos•;
3", n.-8.'_\,tisf<\z:e·r · OB pJ!'_didos, .dentro de quatro. tlias . utcis, cou"'
tCLdos dn, data, em c1ue lhes foram os me ~mos- entreg_ues; sal:l·o
q uandD· se.tratar dn far:co, . madeiras, cal, barro, areia, . tijolo:::
commu.ns, _telhas.•tle ·llarco_ e pa-lmllelil)ipedos., em q_uc o prazo m <~
ximo: ser(~,;_ tlc· qtrin ~!Nlias : utc is :_
a)' Cllrando-o-artigo r•rdülo, pein. snn. na t urer.n. c tendo-se em
vista a qua;UÜ(bdc, del'e-ncler de manufa.cturu., o praw- mnsimo
pn.ra; o tõrucümonto ser1i marcado nos despachos lanç:tdos nos
pedidos pela, n..utor•Lllttfe competente;
b) -qnando o serviç-:J Qublíco-exigir qn8 se ln.nce no3 peclido:J ~1.
uom de «m•gentissimo»,o não·dcpenden<lo os artigos de manuthctul'a,
os contra;ctantes sorão o~irigados :t cffecttnr o fornecime nto no
prn.zo mn.x imo-de 2'-4· hora;,-;
4°, a org,mizar s uas factura::, c ;nformc o modelo n. 3 c a.
lcgn.Jiz,.J-:.ts com o sello pro:pol'cionn.l, nn. courormid ~tdc do rngnla.monto do srllo;
5", a nào reclamn.r imlemuização por prejuizn algum, s ej ; ~
qual for a stm procodoncin., salvo o c:1so elo :1Yarict occ::tsionach
pala pesso:~.J- n.dnüaistrüi,êo. thtranto o reeebimo:1to .
A1·t . 34. Totl.ros os a;rt ig._;s• e gcnet•os scrào sujeitos á appro >-:tção .ou reprovaç'l.o dos peri-tos. oflicia.lmentc designados, fic:tndo os •
contr o.ct::ultes sujeitos- :i mnlh de 20 ~ ~ do valor deilos quando
1'ore;n re~ ci tados por má qnalhbdo, ou <l de lO 0 / o, quando , apezar
da boa. 'lun.liuad c, não ~ c nircm par:1. o fim a que Jorom úe.,;i-ina;dos.
Parn.g1•a.pho unico. A ropaor tição competente, bvrn.ndo o iel'mo
de multa., marcarl1-o-prn-zo paea substituição do artigo ou gc:wro
por qualquei· cil·cumst<HH:ia. rejeitado c, não se verificando a su!.>stituiçâo nesse prn.zo. sm:<f o-ar-tigo <tU(lllil'ido por ajtlste no merca:lo,
:pagu.mlo o CtJntrr.•cW.nte a-o E:st:tt!o a dlíferença existente entre o
preço do contl'acto c o J?r·or:o do ajuste .
•~d . 35 . O;; cc.ntr ad n.ni-cs qtiO aprescnta.rom <trtig-os oa gnneros dopeis dOI):)l'_;\ZQ d06ign:ado ficarão SUjCitO .l á multa de 5°/-,. do
valor uelles c <i.: tlc lO o1o_ os •. que declararem que não os po.tem fo ;·necer, r1u:dquer r1no sejc\..o nto tiYo apresentado .
§ I. o . Quando. se-- r.emmhr.cer r1uc o a1·tig-o ou gencro não forn ocrdo pelo coutract:mti~' e:ds:te no mercado; :clém-- da m u lta do lO %,
sm•;i. o dito contrt[l.ctm1tt> obrigado a iodemnizar o Estado dn;. diiTcrença que SG- v0r ificar emre o preço do contracto e. o prc(lo pcbq uat eHc. f ar· mlquirido,
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§ 2. 0 Quando o fornecimento não se realizar dentro de 15 dias
uteis, contados da. da.ta.. em que expirar o prazo marcado para a
entrega, os empregados fiscaes considerarão o f<1cto como si o contra.ctante declarasse não poiler elfectuar o fornecimento. e,_cassado
o pedido, se bvrar<t o competente termo de multa e suõs.equente
aCllUisição no mercado ..
Art.. 36. O Governo poder(~ re,scindir os contractos. s.em dh~ito
a. reclamaçiw. alguma por partc elos contractantes c:m caso. de faltas
commcttidas po1· estes.
Art. 37. Qthando por qun.lque.r circumstancia o contracta.nt(}
lJeclir a rescisão do contracto, se observar(t o que determina o para.gra.p.ho. uuico. do. art.. 3.2, salvo o caso especial de extincçâio ou
liquidação do seu cshbeleciiuento mercantil ou industrial.
Art. 38. Todos os contractos firm(tdos em virtude do presente
rug:u1am~nto, nªo. pot\0l'ã6 ser transferido$. sinão á<1 firmas eo-mmer~
ciaes succetlsor<~s dos contractantcs, precedend o declaração escripta
de que acceitam todos os o nus o Yantagens de seus é:\-nteeesrol'es.

CAPITULO V
DOS

PAGA:'>IEI'i'l'OS

Al't . 39. 0 ::; ar tigos ou gcneros foJ>neciüos n.e>- i\<frni:stet>iio da
Ma.r inh<t mn virtude db p-re-3ente regulamento, S(}rão acompanhados
das respectivas fitctnras, instruídas pe:los peàiüos f~i'tos; não podendo
SOl' tacs facturas desacompanhad3is !los· õll'tigos on gemeras, nem
üstes entregues sem as facturas.
Art. 40. As fn.cturas -serãio pagas U..o Ca}litai Fedimtl pelo The:';OUl'O, continuando nos Estados em ple1to vigor o. :.nduâl processo
:;_eg uido para os paganucnto., .
§ I. o As facturas na qa]Jital Foti'Dl'él.l e nos l~stad'oo serão pagas
üentro de 30 dtas depo1s dru nota- Processe--se- lançaria ·nas
mesmas pela autoricb.tle competeo.t!l, que as rut"l'f.eará depD<is de
processadas, si as (tchnr e:xactas ; <b rulwicru eo.a>timindo (t ondem
legal e imprcscinuiYol para. o pagatm-e-n:to.
§ 2. 0 N~ C<tpital Feucral, entregues as fuc.turas e p.1-e.enclidas
as formaliuades da lei, serií.o ollas rem ettidas á Conta.b!liclade da
l\Iari n ha. com os p edidas qne <l!s origiuc1.1;am,
:Ministcrio tl:~ :>.L1rin lla., 3 do o-uhtbrl!)o de 1007 .-A;lu."!!tmdrino
l ;m·ia de Arenca;·.
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MODELO N. 1

Couros e

sapataria

Nome do proponente .. . ... ... ... ... ... . . ...
.
N. 9. Estabelecido •.. á rua de . . ..... ........ .. ...... . .. . ....... .
J)l'opõe-se .. ......... ... a fornecer a . . . ... . .. . ...... . .. .. ...... .
durante o exercício de 19 .. . .. os objectos abaixo mencionados,
todos de prime ir,\ qualidade o conforme as amostras apresentada~
~

b
"'o

CD

":::l

!=!

o~

-

Cl)

õ~

Designação do material

So

a:>

":::l

8

o3
'C

C'3

·:::

<:!
'C

::s

z

::::>

~

Coth urnos de bezerro para
navaes, conforme o modelo do Deposito .... .. ...
Chinelo~ r asos . ..... . . .. . .
Camurça .. ..... . . ..... ...
Carneira p r e p <L r a da, de
qualquer côr . ... ...... . .
Marroquim de rllutlq uer côr
. Sola atanada .. .. . ... . . . .. .
))
grozada . .... ... . . ...
» garroteada . .. . , .. . .. .
))
bruta n a c i o na I, de
qualquer gross nra .
))
ingleza pJ·eparada. de
qualquer grossura.
» francezaprepamda, de
qualquer grossura.
))
nacional preparada., á
ingleza ou <i. francoza. de qualquer
grossura . .........
s .~patos de bezerro para
menol·cs, c.mforme o modela do Deposito, até o
D.

36 .. . . ..... ... .....•.

Sapatos de bezerro para
adultos, conforme o modela do Deposito .... . .. . .
Vn.qn cta ..................

Preço da proposta

I

Por
Em
extenso algarismos

Par
))

Pello
))
))

Uma
Meio
))

))

»

»

))

Pa.r
))

~Ieio

D:•ta . .........•............. . .....•.•
.\ ssignatura do proponente

..... ..... ...... ... ....... ··········
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EXECUTIVO

MODELO N. 2

Mappa comparativo r eferente a v idr aria

Preços das propostas
V .:
Q)

Nomenclatura do
Grupo n. 23

""'

«3
"::l

·s
;::J

~

s

<e
~

<>::l

<>::l

o

o

o

UJ

Q)

...
:s

""'>
Q)

N

.q

Espelho p :tra. camarote,co m Cétxilho doura do,
sendo o v itlrv
francez e tendo

Om,35 X0m,.2::> ..

Um

w
<ll

:::!

o'
~

c:e
c:e

bO

...

ÇQ

<>::l
rn
Cl)
P1

o

~

P1

ao

o

Prcferencias

oY.

o"

""'

Q)

~

Q)

p..

1;';400 1$300 l$650 l$030 MaJ•qne J & Silva

Di to ide m

c•Jm
caxillio en vernizil.dJ o fi !et e
dourado idem
»
idem idem . . ..
Vidros brancos
para vidraças
in g l o z a s, de
qnalque t· tam anho, por
millimo tro do De c.
espesmr a . . •. . quadrd 0
vidros opacos de
qualquer· t amanha, por
millimotl·o do
)}
grossura •...••
vidl'os estr ell.ados on mousseline, por millimetro de gros»
sura ........ . .
v1dros la vrados
:
de q u a l •l u e r
t amanho, por
millimetro de
»
grossura .....•
Execu\ivo -

11)07

8300 $9GO $850 $835 Azevedo & Comp.
..

.S09o $099 $095 $100 :Js mes 11os

$139 $135 $132 $200 Lopes & B!·a.ga

$250 $290 $199 $300 Os mesmos

$300 $390 ,'385 "$400 Azeveio & Cm1 p,
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Preços das propostas
<I~

Nomenclatura do
Grupo 11. 2J

~""

P<

<l)

5

""'
""';::::J·a""

o

w

<,;j

<,;j

o

"'
::::
<:;<

'-'

C)

""'
C)

~

~

<I!

<-<

~
..,.,

A

~
~c
~

e

8

<-<

~

Preferencias

~

~

o

;:n

""'§

C)

A

C)

o

H

p..

I

Vidros de cores De c.
idem idem . .. . ·qmtdrtl 0 8~95
.... . •... . iNiío htt
Vidros fi•a.nceze ;
espelho,
e qualquer
tttrnanho, por
milHmoko dei
))
gross ur[t , .. .. . .
Idem
... ... .. 8400
Yidrus reuondo.'
para manometros de qua lquer t ctma.nho,
p or millimetro Ccnt . de
grossur,t. ... . . diam ct .
..... . .. . . .. .. Idem
Vidros brancos.
redo udru , clw.tos, para vigia
p or millimetro
j.>
de grmmn'<J, ...
$020 ..... $019 :i;030,Lopes t~ BN g I

··· *·

Rrtn

..

·····

I

••••

.

1
OnsER YA~·Xo -O cons3lho não preferi J a prol' o ;ta de A ze ; edo
& Comp . , em r rhção aos vidro3 Ollacos, por ser e S( gu 1da qualidade a amostm :J.presentadG.
·

c

,. saia. <las ses~ÕC3 do conselho de compras, em ................. .
. . ... . . . .. . .. de 19 .. .
0; memlm).':i do conselho :
F . ...... . .. ....... ... .. . Presidente

li' .. ......... . . .. ......... . . ... ~ . ... .

F . . ..•.• . ... •. .... . •...•... , ••. .. •.

O

~·ecretario,

lt' .. ' ' •.• >.. ' ·•.... .

t •.• •.•

~- .. ~~ .~

·~
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MODELO N. 3
N .. ,

Processe-se .
Directori a Geral de ContalJi.lidade da Marinha, •.. de
de 1~1 . ..
O director gcr<tl ... . .......... .
Santos, Lima & Comp., negociantes estJ.helec:idos á. rua, Primeiro de ~Iarço n ... , contracta.ram com o Mínisterio da- Marjnha.
vender p ar a a .....•. a pagar no prazo de 30 dias, coutn.dos .dadatQ.
do processo, da rcpar·tição competente o seguinte :
P.edülos
3290 50 Cincocnt<t tubos de latU.o com o peso de .
mil e trinta c quatro kilos, a mil c setecentos réis o kilo ..... . ...... . ... .. . . l :757$800'
471 2 40 Quarenta metro~ de gachctas do Asbestós,
pesa ndo d.ez l;:i lo;:, a dons mil ré is o lcilo
20$00()

l :777$800

Importa esbt factnra em nm conto sctc•:cntos e se.tenttJ. e sete
mil e oitocentos r éis .

JJECJU:To i\.

GG GG - n J~

3 DE ou•T i•Ro nE 1007

Abre ao ~ liu i;;tcrio d:J Jõ\uecu a o cre dit.o ci" :)? : C4.S$l80, para occon ·er ao p agame.n to cle vi tl o ll\J Dr. Beul.o Bo1·ges: da Fo nseca;
em virtude ele s c nten ~a jtdiciaria.

O Presi<:lente da Republi r.a dos Esb,tlos Unido.> do Brazil , usa.nd:o
da. autor~zação contitl:l, no Decret e' Legisbtiv-o n. 17M, de 2í3 do
mez prox1mo ftndo :
Resolve abril· ao ;'l'!inis&eri o da Fazenda o cro:.lito e:dril!C\P(linaxiv
do 32: G48$,180, para occ;wrer <tO p :1gamento <to Dr~ Bento Borges da.
Fonseca, em virtude de carta prc:;<ttocia CX!)Odida' em..2D de abril
deste anuo. pelo juizo fcJeral da. :~· V [Lra d este DistricbJ . .
H.io de Janeiro, 8 de out uk·o de 1907, Hl 0 tb Republica.
A}·Fo:-;so Acm:sTo . J\IoitEIRA

PENt\.A:~ ·

David Campista,.

1940

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 6067-

DE

Approva os novos estatutos da«

3

DE OUTU13IW DE

~ord-Deut.sche

1907.

Versicherungs

Gesellsehaft ».

O Presidente da Rej)Ub!ka J.os Estcdos Unidos 1!0 Brctzíl, attendendo ao que lhe requereu a « NocJ.-Dcatscho Versicllerungs Gesellschaft :., com séde em Hamburgo, devidamente representada :
Resolve approvar os novos estatutos da mesma companhia, que
a este acompanham, com as seguintes clausulas:
1.a A companhia continuarei a operar, como até a presente
data,em seguros marítimos.
2. a A companhia subordinw-se-ha a todas as exigencias das leis
e regulamentos vigentes ou qno vierem '' ser adoptctdos no Brazil.
Rio de Janeiro, 3 do outubro de 1907, 10° da Republica.
AFF0:\:30 AeGl'STO ~foREIRA PE:-<NA.

David Campista.

Eduardo F1·ederico .'dexan l1'e, tradnctor publico das lingua;;
ingl13za, hesp::mhola., f'eanceza, aUemã, etc., e interpreta commercial juramentado da praça do Rio de .Janeiro, etc.:
Certi:lco que mo foi apres::mt:tdo um folheto de estatutos cscripto em alie mão, o qual, a peJ.ido da parte, tl·,uluzi litteralmentc
para o idioma nacirmal, e diz o S3gainte, a saher:
TRADUCÇIO
Estatutos revistos da « Nord.-Deutsche Versicherungs Gesellschaft »
de Hamburgo, 190'7
!-FIR~IA, OBJECTO E

CAPITAL D.\ Cü:.IIPA:\IIIA

§ l. o A sociedade anonyma, que gyra sob a firma: « Nol'd-Deutsche Versicheruugs Gesellschaf't» tem por fim fazer seguros, respectivos resegul'os, contra toda especie de riscos de mar, rios. ribeiras, portos, e tert·estras, assim camo contra prejuízos por fogo,roubo;; por arrombamento e damnos por encanamentos de agua, om
Hamburgo e outros Jogare>. Fica dependente de deliberação do
conselho fiscal a ext!3nsão dos negocios a outros ramos de seguros,
bem como a pa1•ticipaçã.o em outras em prezas de seguro.
§ 2°. A séde da sociedade é em Hamburgo.
§ 3°. O capital social da companhia importa em mk. 10.000.000,
divididos em 2776 acções nominaes, sendo :
500 acçõe> lettra A, na import:l.ncia de Bco mk. 3000, rosp.
mk. 4500 cada uma.
200 ditas idem B. na importancia de DcCJ mk. 3000, resp.
mk. 4500 cada uma.
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300 ditas iuem c., na. importancia de Bco. mk. 3000, resp.
mk. 4500, cada uma .
665 ditas idem D., na importancin. de Bco. mk. 3000, resp.
mk. 4500 cada uma.
l dita idem E. no importe de mk . 7500.
1109 ditas iuem E., no importe de mk. 2250, cada uma.
· 1 acção Iettra G de mk. 4750-uas que são pagas 25 °/o-mk ;
1125 sobre as acções lettras A-D ; mk. 1875 sobre a acção !ettra E;
mk. 562.50 sobre asacções lettra F, c mk . 1187.50 sobre a acção
lettra G. - Cada uma acção lettra.s F. dá direito a um voto.
As acções !ettras A-D, assim como Iettras E e G dão di ceito a
dous votos .
Por cada acção, respectivamente recibo provisorio, o possuidor
ru;signa uma obrigação, pela qual elle se ob1•iga a subsequentes
prestações, segundo o § 4.0 •
No recibo provisorio dá-se quitação sobre os pagamentos prestados. E' admissivel a distribuição de acções por IJreço maior do
que o valor nominal, como tambem a emissão de novas acções
antes do completo pagamento do capital, o que ha sido até agora.
Quaesquer outras entradas devem se fazer, logo que forem e!las
chl\madas pelo conselho fisca.I, por publicação (§ 27), ou por expedição de carta missiva.
··
O prazo marcado pelo conselho fiscal para se fazerem as prestações deve ser, pelo menos, de um mez. E' inadmissível qualquer
compensação por consideração de reciprocidade.
·
Os accionistas se sujeitam, relatinmente, ao cumprimento
dessa obrigação, á jurisdicção dos tribunaes e das instancias de
Hamburgo.
§5°. As acções são nominativas .
As transferencias das mesmas de um possuidor raea outro só
}loderão elfectuar-se com o assentimento do conselho tiscal.
O mesmo tem o direito de recusar sett assentimento sem declaração de motivos . Si elle der seu assentimento e for nessa conformidade transferida a acção a outro possuidor, ficará o possuidor
anterior isento de effectuar as prestações subsequentes, salvo,
porém, da garantia subsidiaria, prescripta pela lei. Faz-se a transferencia pel<1 teanscripção das acções.
§ 6. o Suspendendo algum accionista, por fallido, pagamentos,
antes de estar a acção integralizada, é autorizado o conselho fiscal,
si dentro de 14 dias, contados da suspensão de pagamentos,
não forem a acção ou as acções transferidas para outra pessoa, por
elle acceita, a vendei-as em hasta publica, sem mais, por conta do
~nesmo. Quanto eis dividas do mesmo, tem a companhia, sempreJUízo de seu direito subsequente, privilegio ele retenção e compen- ·
sação sobre o valor das acções .
~ 7. o Si fallecer algum accionista. antes de estar a acção integral~zada, ,os se~1s herdeiros teem o prazo de seis mezes, a contar
do dia do lalleCJmento, para fazerem a transferencia das acções
llara uma pesso:t, appeovada pelo conselho fiscal; no caso contrario
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é autorizado o coasolho fiscal a proceder a resp3ito das ac..;ões .
camo estipulado no § ô".
·
.
.§ 8 . o Si .fei.t<.t a challHLda i_)Ol' ~1,nnuncio uo conselho fiscal,
§§ Ü' c 7°, não ror0m eutl'egues dent l'o de 14 di;J.s pelos possuidores
os respectivos títulos pmvisorios, é ~mtoriza,do o conselho :ti~ca,l a
caneellal~os por pr e vi<~, publicação e om logn,r tlellc.;; emittir novos
titulGs provisorios sob o.~ mmmos cnumer·o3. As aeções .que se
perderem, eorrcspond:entcs .aos titulas pro ,•isorios, serão canêel-:m.dn.s po;• cditaes jmlkiac>.
.
·
Só dcpoi~ da. cJflclus:io .do pro cc~so tlc cditaes, serão expedidas
ao possuído~:, á. sua. custa, nov::t.s a.cções, co;·cespondeutes ao:> títulos
pro v isorios.
§ 9. o A dur8.ção lb, sociedade nio é limitada. por tempo determinado.
D anno commercial ü o anuo do c<~lendn,rin .
§ lO. Si o prej uizo, verificado pelo balanço a.nnmü, attingir á
metade do capitnJ, ou p)r um balanço no entremeio, a dil·ectoria
convocará. sem demora. a a.ssemb!éi!, geral c lhe dar~ conhecimento d1sso.

li -

O RGANIZ .I. ~· lo E AD~llNf STRA •,: :\.o n .\ COMPANJ!IA

§ 11. São orgão~ dn. co mpanhin. :

A dircctoria,
O conselho fiscal,

·. \ assemblea

ger~lJ.

I - --1 dil·ecto ;·ia
-§ 12. A. diJ'ec ' ot· i~t da eompa.nll i<1 cons i stir~t tlc nm<t ou m:1is
pessoas .
Como pre~ i dC !J tc fnnccionará. em pl'imeiro log::tr o St•. Arthur
Duncker .
Fica l'escrvn,do á decisio elo conselho fiscal nome;.w, :.tlém disso,
um ou mai s membros da directoria. directores, ou directores
substitutos c fixat· as suas condições de cargo.
§ 13. Fica rcsei.·vado ao conselho fiscal autorLmr a um uni co
me!11bro da dirc~ tor i a fl. roprcsentat• a companhüt só ou de parceri.a com um procm·ador. Os dirc ~ tores assignam pelv, companhia,
a.rldwionando o seu pr-oprio nome ao cht tlrma social.
§ 14. A dircctorüt organiz:J. e toma a gestão dos negocias d~,
eompanhia. EspJcialmentc, el!a ultima os contractos de seguro e
reseguro, no :neia, com appt•ovação elo conselho fiscal, agentes da
e?mpanhia,, regnla os prejuízos, cobr<t os pt•emios, far. empeego d~s
•hnhen•os, e promoYe aos cargos. como eventualmente a. demissao
de emp1'cgados o agentes . Ella, represent<1 a companhia perante
to las as ::1lltoridades c tribunaes, com particularidade perante a
.nepartiçio do C tclastro.
· § !5. Os membros rla dit·ectoeüt não podem fazer ncgo:;io de
seg•.iJ'O por co:;ta. propria, e são obt•ig-:tdos p<tra. com a companhia

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

1943

se guiarem pehts instrllcçl>os que Ih os forem da• las pelo conselho
fiscal. A sua l\~mtw Jl'ctç:rio (vencimentos c pül'Centagom) ser<t regn~
.J..ltd,1, por aju.-;te.

··>t

I I - Conselho fisoaZ
§ lli. O conselho fb~o,[ ,;:msiste do, pelo menos, cinco ate o ma·:t.iino dez membros, C"collli<los do numero dos accionistas pel<t
.a,sscmbl~<t geral. Cada a:mo retirmn·se dom mllmbl'Os . .A sorte
·ttesigna a s:Icccss1to dn rc';irada. Os que se retir.un são l'éel~
~i·veis.

§ l7. O conselho Cisc,1,1 po.,suc todos os direitos c deveres estabelecidos pola ll'i. Compete-lho a snperintcmlencia na gestão ilo
nogocio. nrJlll:êh e clumitte cventualme.1te os lil.tuidantes.
§ 18. Ao conselho ilscal compete apurar e fazer o balanço
annui'J dns contu,s, segundo os da.dos fornecidos pch cli.rectoria, é <~
vcrifkv;?lo rle>s mcsmu,s por prcrtc dos revi.sOl'Cs cJ.c contas e apre~
sentar rclêÜorios sulJ~·e o rr,sultarlo do seu c:mme á assembléa
geral.
§ 10. Po.ra ter validDo•lc a d·Jcisão elo con~ell10 il':cal, é preciso,
]JOio monos, a pras2nr;<t 1lc cinco mcmlJl'.JS. Deve-s l lavrar acta das
~>essõos do eomollw fiscal. No l'csto fica acl libitum do conselho
lisc:ü clcci•lir a re'l)()ito clit ec:momia o or.!,'a:liz,,_çlo interna dos neg-ocios.
·
§ :20. Os livros, a c·>,ixa e os clocumonlo.s 1l:1 companhi:1 serão
exn,minaclos poc· dons r;•yis,Jl'<Js, commerci:.tntc'l, tirados principal-·
nwnto do eJÜ'o guarda-liuos peritos, <tpresrmtaclos <tnnualmentc
em nm;>, lista clcctiva poh conselho fisc<tl. <i. escolha dn. <1ssemblé·1
wwal. Os mesmos serfio rngm lJola caixa d::t C}ll1]Jltllhia, a jtüzo do
conselho fiscal.
LI § 21. -~ ~tss0mblé.t gm•,J,l

. \ssembléa .r;eral

SOl'êt convocacl::t pc;L1 directoria ou
rdo comol)w ilscêl.l. DDn;m sJr publica,dos o logétl', o tcmpJ e o
'im da a'sQmbléa cum ttntec0cloncia do, plllo menos, clulís semanas.
Tanto n.s cont,-,3 e o bctlanço como o rehtorio, aúnuaes, ·elevem
s,··r ]\ela asscmblc::t gcraJ m•clin<H·ia enviados aol <1cciohistas duas
.•JCDlêLlL\S êcntl;s, o sm· igu.clment; eloposibuos n::t s~dc .elo negocio d'a
eomp;1nhia. O di:::, d0 con 'iücêtr;Io c o 1la, as~cmbléa gemi não se elcY011 conütr.
§ 22. C11tl<t anno, antes Jo ilm <lo mcz tl.; junho, terá logar
cima, <l.~sDm '.:léJ, gel'al orclinetri 1. O conssllw íi:lC<1l pôde, a todo
o tcmp J, convocar um.~ :<,~sJmblo<1 geral axtraorelinaria, E' obrigado n. tal couyoc:1çã 1, dc:,cle que um ou m2.is accionistas, que
possuírem jnntos '' Y~gcsima parto elo c:tr;ital social, o rec!am~,rcm. Qu,l.J,ruor ac•;ioni.)ta pôde assi~ti1· têwt:} :\ <1ssemhléa ge-ral
':lrclmv,rüt, como êl o:drn,:Jl\linaria c tamb::m1 fazer-se ncllas rc-·
prcsentae por outorgams;lto de pro~uraçiio 11or escripto.
§ 23. Dirige os üalHllws cJ;J, éts,;omblé<1 geral o presidente do
comclho ilscal, ou, no seu impedimento, o seu substituto, ou outro
memlJl'O elo coaselho fisc<1L A n.ssemblén. gemi só toinét qualquer
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deliberação por maioria dos votos manifestados, si não for o contrario prescl"ipto pelos estatutos ou por loi ( § 25. ) HaYendo empate de yotação, considera-se a proposta como não approvada.
Todas as eleições se fazem por meio de ccdulas com maioria relativa. Nas eleições decide a sorte, no caso de empate. Um tabellião
publico lavrará a acta na assembléa geral.
§ 24. Serão tr<:tziuas para a ordem do dia da assembléa geralt
além do relatorio sobre os negocios, as eleições prescriptas pelo::~
estatutos, c as propostas do conselho fiscC~l, todas as propostas
que de um ou mais accionistas qus possuírem a vigesima parte
do capital social, forem aununciadas no tempo opportuno pelo conselho fiscC~l, para que este as possa fazer conhecidas como materia de ordem do dia, pelo menos; dentro de uma semana e si
não houver maioria para a deliberação, duas semanas antes da
assembléa geral. As materias que não estiverem na ordem do dia
não poderão ser deliberadas, salvo propostas por convocação de
uma assem bléa geral extraordinaria.
§ 25. São privativas da deliberação da assemblca geral:
1°) approvação do relatorio e balanço do anno, assim como
a dcmi~são da directoria a do conselho fiscal ;
2°) eleição dos membros do conselho fiscal c dos revisores;
3°) modificação dcs estatutos;
4°) augmento do capital das acções ;
5°) dissolução da companhia;
6°) trunsferencia do activo e passivo da companhia para outra
sociedade e a fusão da mesma com outra companhia.
As clausulas mencionadas sob os ns. 4 a G só podem ser resol ~
vidas por uma assembléa geral, convocada expressamente para esse
fim, e unicamente por proposta do conselho fiscal, ou pela dos
accionistas, que, p:·lo menos, possuírem a vigesima parte do capital social, por maiotia das tres quartas partes dos votos apurados.
Ili-

BALANÇ'O E DIVISÃO DOS LlJCI:OS

§ 26. As contas do anuo serão encerradas em 31 de dezembro
de cada anuo.
O balanço se far.â segundo as disposições lega.cs e de uso em
ramo de negoc:io de seguros e será apresentado â assemblea geral,
depois de examinado pelos revisores.
Dos lucros, constantes do balanço, que ficarem após deducção
da quantia, que por proposta da directoria for deistinada pelo
conselho fiscal para reserva dcs prejuízos e riscos ordinarios, o
director recebe a porcentagem, que lhe toca por contracto, e o
fundo de reserva os 5 % legaes, desde que o mesmo não attingir
á somma do capital das acçõcs, realizado. Então recebem os
accionistas 4 °/o do capital, por elles pago. Do saldo restante
serão destinados, pelo monos, vinte por cento para o capital do
fundo de reserva. O resto, depois de deduzida a porcentagem
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de quinze por cento para o conselho fiscal, e de 5 °/o para um
fundo de a:,:sistencia <tos empregados, ser·(t r epartido entre os
ü.ccionistas pto r ata !las acções que possuírem.
.
Si o capital !lo fundo ll.e reserva attingit• á somma do capit~l
. das acções, pago, não continüa a ser dotauo ; em quaesquer retiradas, deve o mesmo ser de novo completado, correspondent~ aos
~statutos . A a'sernbléa geral póde resolver sobre a formaçao do
futul'o fundo de reserva ou de economia .
. O capital do fundo de re.>erva seno para cobrir os prejuízos,
que pelo balanço se verificarem. Cessarü. a entrada de cinco por
cento do lucro liquido para. o fundo de a»sistencia aos empregados,
logo quo aquc!le attingir á somma de 150.000 marcos, quo lhe dá
de bonificação de 4 % ao anno.
Este fundo de a~sistencia fica propriedade da companhia, cuja.
disposição }JOrt{)ncerá ao conselho fi5cal, por proposta da directoria.
§ 2G A. O emprego do capital da companhia só se pôde efff~
etuar q mmúo não se precise ter meios tlisponi veis para as necessidades t.lo negocio :
·
a) em emprcstimos sobre l1ypothccas, que corrospondam ao
que prescrevem os §§ 59, 00 da lei de fiscalização de seguros;
b) em obrigações do Imperio, de un1 Esbll.o Allemão ou corporações communaes do paiz, ou em otttras obrigações, pagaveis ao·
portador, cujos juros são garantidos pelo Imperio, por um Estado
Fedel'al, por associações communaes, ou outras corporações pu-·
blicas do Imperio Allemão, ou em hypotheca~ de estabelecimentos
de creclito prell.ia.l c bancos hypothecarios allemães sobre acçõas
provinciaos, communaes ou outros, fiscalizados pelo E:stado.
c) contra penhor de taes hypothecas e valores, em que é permittido um emprego de capital , segundo as lcttras a e b, comtudo só
até, ao mai~ , tres quartos do valor nomin::tl, relativamente ao valor
de cambio .
.
d) por descontar, comprar ou investir lctt r-as, pelos princípios
do Banco do Impcrio.
.
e) por deposito em lJancos, reconhecidos como bons.
f) por acquisição úe valores estrangei ro~ , em tanto q_ue Es-·
tados estrangeiros exigirem par:1 a iniciação ou continuação do
negocio, a prestação de cauções ou a colloca\.ãO de reservas em.
tacs valores .
g) em immoveis, porém só si o immovd for destinado aos fins
do negocio, ou si se tratar da segman ça de uma divida inscripta •
. h) nas ohrigaç·õe >, pagaveis ao portall.or, de emprezas indus~
tr1~es do paiz, com ta.l que sejam investidas pelo Banco do ImperiO. As collocações indicadas sob d, e e h não p Jdem exceder á.
somm1. de marcos 300.000, cada uma, todas juntas a somma de
marcos 750.000.
. § 27. Os annuncios feitos pela companhia, sob a sua firma, na.
forma dos _aununcios nos jornaes, serão assignados pela directoria.
Os ~nnu11:c10s do conselho fiscal, na fórma dos annfincios de jornaes,.
s~rao assrgnados poe um dos membros do conselho fiscal. Os annuncros den'm ser publicaclos no Dial"io Offidat elo Impcrio Allemão
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(Deuts<:hel Reic:lS-Anzeiger) c na Ga:.eta d(t Bo!sa de Hamburgo
(Hamburges BórsenhallJ) e são então valido~ como publicações
•)tficiaes no sentido dct lei o destes estatutos.
IV-DISPOSIÇÕES TRV'iSITORL\.S

§ 2'3. O coiBolho fiscal ê autorizado a determinar todos additameutm c aJterações doste.3 e.st:1tutos, que dizem respeito á;s suas
disposições, com ciTei to obrigatorio pam os ctccionistas.
·
Pa,ra attestaçã.o de taes n.lterações ba,sta um cxtracto da acüt
<lo conselho iisca.l, authenticado por tn.bcllião.

Reg. 1D07 -

N. 1203

Pelo presente certifico e atto.3to, cu, tabcllião de Hamburgo,
Dr. Paul ele Cllapea urouge, que os osüdutos precedentes são os
actuacs, legalmente cxisbntcs da Nm·d DeEtsclw Versiche1'U1Zgs-Gesellschaft de Hamburgo.
Hamburgo, ao~ 8 de abril de 1907 .-De Cha1waurouge (D1·.)
(Ca.rimbo do tabellião De Chapeaurougc).
RecJnheço verdadeirJ. a assignatura retro do S1'. Dr. Paul dél
Chapecturouge, tctbcllião publico destct cidade, c, pctr<J. constar, onde
I)Onvier, pas.>ei <t presente, que assignei c fiz sel!ar com o sello das
;wnns de>te Consulado Geral dos Estados Unidos do Brazil.
NoTA-Minha asslgnatura precisa ser reconhecida na Secretarht
de Estado das Relações Ext3riores na Capital Fecleral, ou nas inspectm·ias das alfctndegcts c>. delegctcias fiscaes rlo Govemo Federal.
Hamburgo, ll de oJJl'il ele 1907. - Arthur T. de Macedo, consul
P't~l1 Ltl.

(CaPimbo do Coilsulaclo Geral do B1•azil em IIJ.mburgo.)
Recebi ll mctrcos e 50 pfgs.-A1·thw· T. de Macedo.
Aqui estava collctda, uma e;tétmpilhct consnlctr do valor de 5$,
tleviclamente inutilizctda.
Tinha ducts estctmpilhas no valor de 2:'S'i'J0, 'lcvitlameute inutili;.ctdas pel:t Recebedorict da Capital FeclernJ.
_ Reconheço verda.deil•:t a assignatum do Sr. Arthur T. de M<lecno, consul geral em Hamburgo.
Rio de Janeiro, 4 de maio de 1907 .-Pelo director gern.l, L. L.
F'fn·nandes Pinheito.
(C~trimho da Secrebl'ia das Rclaçõe.; Exteriores elo Brazil.)
Tinha mais duJ.s c'<tampillms no valor de 530 réis, devidamente
inutilizadas .
E nada mais continham os ditos estatutos, que bem e fielment~
traduzi do proprio original, escripto em ctllemão, cto qual me reporto.
Em fé do que p:cssel o presente, CllD as.signei e sellei com o
sello do meu officio nesb ciclo.dc do Rio de Janeiro, ~tos 8 de maio
de 1907. -Eduanlo FJ·ederico il.!exandei'.
Reconheço verd::v:leira <t firma do tmdiictOi' publico Eduardo
Fl'Jderico Alexau-der.
Rio de Janeiro, 14 de m:tio de l 9)7 .-Ec:t;·is!o Valle ele Barros.
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OUTUBRO DE 1907

Approva as instrtlcções par::t o serviço de propaganda e expansilo
economica do !3razil no est!'angeiro.

O Pl•o.~Uonte tl1. Ropublic:t dos E~t<:tdos Unidos do Brazil,
usanrlo dêt autorizaçlo conrorid:1. no n. :í:I!I, ali no a, b, do art. 35 da
Iei n. 1617, de 30 de dezembro rlo 19013, o em execução do disposto
no <1rt. 13J do decreto n. éi455, de 19 de <obril de 1907, decreta:
Artigo uuico. Ficam approvadws as instrucções para o serviço do propaganda c cxpausio cconomica do Brazil no estrangeiro, que com este baixam, a,ssignadas pelo :\Iinistro do Estado
<!~. Industria, Viação e ObrclS PublicD,S.
Rio de Janeiro, :1 de outubro de l9J7, 10" da Republica.
AFFOX-30 AUGUSTO

?vformm.\.

PENNA.

JiigHel Calmon clu Pin e Almeida.

JLnstrucçõcs p:u•.t, o serviço de propaganda
e exp:<.nsiio cconouJ.ic:~, do Brazil no estrang·e:ro

Art. 1. 0 O serviço de propa.gaml[t n expansi\o economic<t do
Hl\!,úl no estl•[tngeiro é coiltiarlo a um dii·ector ger<d, quo Nerá auxiliado nas suas Iuncções por um cons,lltor o pelos delegado> espe·
eü1.es que se fizerem precisos.
"\.rt. 2. 0 O clirector geral tem a seu cargo e;clarecer a opinião
européa ú.cerca do tudo que digfl respeito à expansão economica do
Brn,zil, competindo-lho C:3pcciaJmente :
··
I. Empregar o~ melhOl'Cs meios de yulgarlzação dH noticiets
:::obro cotwts patrias por jol'.w.cs, bolctin.s e opusculos, ou como eutender proveitoso, prolllOí·onrJo n, divulgaç3"o ele dMlos officiaes e
<lo informações solll'o ~ts v:1ntagens natm·aes quH os diversos Estados
da União o1ferecem ao tralJalho o ao cD,pital.
II. R3futar, pül' toclo'l os meio.-l d8 -bem entendida pul)licidade.
os cscriptos r1ne conten!w,;n fa.lsidrvlcs a rus11eito do Bmzil.
III. Fazer ex1101', em log;.wHs ao alcance do publico, photographias, gravur<:ts, cle~enlws, mappas c outros objcctos que nos inceressem, bem como prmluctos m.cionaes.
IV. Fornecer informações o distribuir memorias, guias ou
r1uaesquer impr,;s,;;os !JUO contenham esclarecimentos utcis sobro
eousa.s patl'ias, podendo, com o mesmo intuito, effe0tnar conferencias nublicas.
V. Usar, finalmente, ele toJos o; meios ao .;;·2u alcance para o
melhor oxito dos trabalhos.
\'I. Inspeccion:1r os sm•viços a c::tego dos delegados c com elles
c·ntenrler-so a. res1J2ito do desempenho da.s fuucç>ões.
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VIL Informar o Ministerio do andamento dos trabalhos e rcmetter um relataria annual ao Ministro, nos primeiros dias de janeiro.
VIII. Dar as instrucções necessarias para fiel execução do ser~
viço.
IX. Cumprir as determinações do :Ministro.
Art. 3. 0 Nos paizos da Europa em que se torne conveniente
fazer um ssrviço mais activo de propaga.nda e defesa do nome e
dos interesses do Brazil, serão mantirlos delegados especiaos, aos
quaes compete:
I. Prestar todos os eselarecimentos aos quo desejarem conhecer
ó Brazil ou qnizerem nelie fixar 1·esidencia, auxiliando-os pelos
meios estabelecidos nas leis ou regulamentos em vigor.
II. Realizar, quando officialmento autorizados, os ajustes para
tornar e!fectivos esses auxilias, submettenclo-os i1 approYação do
director geral.
IH. Promover os meios possíveis do Pl'Opag<tnda dJ Drazil o
defender-lhe os creditas nos paizes em que servirem.
IV. Corresponder-se directamento eom o dircctor geml o cumprir-lhe as recommenJações.
V. Fazer ao diroctor geral as communieações sobre a nmrcha
rios serviços e enviar-lhe nos primeiros dia,s de janeiro um relatorio
annual.
VI. Enviat• ao director gern,l, atl o üict 10 de cada mez, as
informações sobro o serviço do mez anterior e o balancete ela
despeza e!fectuada, bem como um orça,mont'J d<t despeza, provavel
no mez seguinte.
Art. 4.• Nas cidades que forem de importancia especial para
o serviço poderão ser mantidos agente.~, cujas attribuições serão
prescriptas em instrucções expetlidas pelo director geral.
Art. 5.• 0> delegn,dos prestarão conbs dos dinheiros recebidos,
por trimestl'c, o sempre que lhes for exigido, ao dircctor geral, e
este, pol' seu turno, ao Ministro.
Art. 6. 0 OJ cargos d3 director geral e do üelegado.;; só poderão
ser confiado3 a brazileiros mttos que Oltoja,m em condições de n,ssumir a elevada responsabilidade das respectivas funcçõos.
Paragrapho unico. O diroctor geralsor;t nomeado por decreto,
o consultor, os delegados, o secretario do clirector geral, os agentes
de la o 2a classe e os escripturarios serão nomoaclos por portaria do
Ministro, mediante proposta do .:lirector geral ; os demais empregados sãG de nomeação do director gemi.
Art. 7. o Os vencimentos dos funccionarios do serviço são os
constantes da tabella annexa.
Paragrapho uni co. Os delegados poderão despender mensalmente até a somma de 1:000$ com auxiliares, aluguer de escriptorio e expediente, segundo as exigencias do serviço.
Art. 8. o O director geral, o consultor e os delegados podem
entender-se com os governos estrangeiros por intermedio dos nossos
representantes diplomaticos, e directamente com os governos dos
Estados; consulados e agencias consul<tres.
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Art. 9. o Os emprega los do seeviça que forem !.'.'>colhidos no
quadro dos funccionarlos publicos feJera.es, são considerados em
commissão, fa.zendo juz sómente ás vantagens dos novos cal'gos.
AI't. 10. Revogam-se as disposições em contra.rio.
TA. BEL LA

Um director geral:
Gratificação ..•...........•.......................
Representação .... , •...•....................... ,,.
Um consultor :
Gratificação ...................................... .
Representação .............. . ......•..•.......•...
Delegados (cada um) :

1:500$000
1:000$000
1:200$000

SOJ$000

Gratificações

Gratificação .............................. , .......•
Representação .................................... .
Um secretario do director geral ..................•
Agentes dela classe (cada um) ................... ..
Agentes de 2a class3 (cacla um) ..................•.
Quatro e >cripturarios da. Directoria Geral (ca.1la um)
Agentes de 3a classe (cada nm) .................... .
Quatro auxiliare3 da Directoria Geral (c<~.da um) ... .

700$000
R00$000
l :0')0$1)00
1:000$000

7501000
650 000

soo ·ooo
400$000

O director geral e o coasnltor tel'iio dil'eito, re3pecti vamente ,
ás diarias corridas de 30S e 20$ potra. desp:Jzas de transporte e hospedagem, e os delegados, quando c :11 viagem tlc .-;ervi1;Q, fóra da
sêde d;t delegacia, á uiaria tlc 15$ pJ.ra o mesmo ftnl.
DECRETO N. 601)0 -

flE

3

DE

OUTl'BRO DE 1007

:\hre ao !\Iinisterio da . Justiç :1 e :'\cgocios Interior.' s o credi to ·especial de
800:000$ para occorrer :i~ tl espcz nR com ohras c serviços publicas no
tcrritorio lh Acr e .

O Presideflte d;t Republica. dos Estados Unidos do Brazil,
usando da antoriz<1.ção cont.ida no art. 8°, lettra c-, da lei n. 1617,
de 30 de dezembro de 1906, ouvi lo o Tribunal de Contas, nos
termos do art. 70, § 5°, do regulamento approvado pelo decreto
n. 2409, de 23 de dezembro de 1895, resolve a.brir ao Ministerio
<la Justiça_ c N:Jg:Jcios Interiores o credtto .especial de 800:000$ para
occorrer <~s despezas com obras e S'3l'Vlços puhlicos no territorio
do Acre.
Rio de Janeiro, 3 ele outubro de 1907, 19• da Republica:
AFFONSO AUGUSTO :MoREIRA PE:'\NA,
Augusto Tavares de Ly;·a.
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DECRETO N. 6070
.'\ppro;a os estudos

-DE

3

DE OUTUBRO

I>E.1907

C' orçamento da, Estrada de Ferro de S.
Caxi as, n o Estarlo de Maranh ão-

Luiz a

O presidente da Rcpublica 1los Estados Unidos do Brazil, tendo

em vü:ta o decreto legislativo n. 1327, de 3 de janeiro de 1905,

decreta.· :
.
Artigo unico. Ficam approvados os estudos da Estrada de
Ferro de S. Lui z a Caxias' uo Estado do Mal'anhlin, correspontie!ltes ao. traçado pa.ss:1ndo por BJm Snccesw, inclusive os do ramal
comprehendido entre esta localidade e Itaquy, na extensão totc\l de
393.723 metros, e bem assim o respectivo orçamento, n<t importancia de 17.216:847$83J, coastantes dos documentos que com esto
baixam, assignados pelo director ger al de Obras c Viação ela. respectiva .Secretal'ia de Estado .
Rio de Janeiro, 3 de outubro· de 1907, HJo da Republica.
~Al•FON ~ O AUGT STO MOREIRA PENNA.

1Jiiyuel Calmon du Pin c Almeida.

D ~CRETÜ

N.

(i(j7] -

DE

3

DFJ OUTOBJW DF.

Appr':'Ya os c.> lutlos e o or<,,am cnlo <la Eslrada
P1·opr :á.

d ·~

190i

F erro do 'fimbú a

O Presidente da Ropul,Ji ca. dos Estados Unidos do Brazil, tendo
decreto legisbtíyo n. 1126, do 15 de dezombra ll<:
:
Artigo uuico. Ficam aliprovados os estudos da Estrada de
Ferro do Timbó, no Eshdo da Bahia, a Propriá, no de Sergipe, na
extensão de 344.337 metl'os, c bem assim o respectivo orçamento
na importa~cia de 1.6 . 893:610$594_, constantes dod documentos qu<;
com este balXi:UU; ass1gnado.s pelo d1rector geral de Obras e Viaeiu
da . respectiva. Secretaria de Estado.
·
Rio de .Janeiro, 3 de outubro de lü07, 19° da Repnbl ica .
0111 vi&üt o
l uo:~. decreta

AFFO!\SO l\.'(;G U~ TO !\fOREiRA P EN:>A .

MipueZ C·llmon clu Pin e Almeida.
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DECRETO N. 6072- DE 3 DE Ot:TliBRODE 1907
Abre ao hlinisterio da Industria, ViJçno e Obras Publicas o cr~dito de
7.000:000$ para ser applicado ás dL·spczas, no exercício de 1COI,
cDm a revisão c melhoria do serviço de abastecimento de ag·ua potavel á Capital Federal.

0 Presidento da. Ropublica, U.os Estados Unidos do. Brazil,
usando da autorização constante do n. VIII do art. 35 da lei
n. 1617, de 30 de dezembro de 1906, decreta:
Artigo uni co. F'ic:t aberto ao Minbtcrio da Industria, Viaçãu
e Obras Publicas o credito de 7.000:000$ para ser applicado às
t:lespezas, no exm'cicio de 1907, com a revisão o melhoria do serviço
1Je a·bastecimonto de ::tgua potavel á C.tpital Federal.
Rio de hnciro, :; do outubro ele 1907, 19" da Republica.
AFFOl'iSO AüGUSTO MOREIRA PENNA.

JYligucl Calmon
DECRETO N. 6673 -

DE

d1t

Pin e Alrneida.

3 DE OUTUBRO DE 19:)7

as

lncorpol'a a Estrada de Ferro de Passo Fundo ao Uruguay
linhas ferroas contrRctadas com a " Compagnie Auxiliaire de
Chemins de For au Brésil »

O Presidente da. Republica dos Esta,dos Unidos do Brazil,
usa.ndo da autorização conterida no art. 33, n. XIX, da lei n. 1617,
tle :30 de dezembro de 100G, decreta:
Artigo uni co. Fica incorporada <is lin!Hts ferreas a construir o
explorar pela Compagnie A.uxilia·ire de Chcmins de Fe1·. cw BN!sil, em
vit·tucle do contracto com olla ce'ebrado em 10 de junho de 1905,
nos termos do decreto n. 5518, ele 6 do referido moz, a. Estrada
de Ferro ele Passo Fundo ao Urugnay, do accôrdo com as clausulas
que com este ba.ixam, ussignad ts pelo Ministro de Estado dos
negocias da Industrirt, Via.ção e Obras Publicas, as quaes serão
<tssim auditadas ao referido contracto.
Rio de J;:meiro, em 3 ele outubro de 1907, 19° da Republica.
APPONSO AUGUSTO MOREIRA PENN.A..

11figuel Calmon du Pin e Almeida.
Ghusnlas a

que sa refere o decreto u. 66'73, de 3 de outubro
de 1907

I

Estl'ada do Feno de Passo Fundo a. Urugua,y fica desde j{t
wcorporada üs linh:ts ferre<ts a construir o a explorar pela
.

Á
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CompagHie Aux iliaire de Chemins de Fe1· au Brdsil, em virtude do

contracto de 19 dejunho de 1905.
li

A Estrada de Feno de Passo Fundo ao Uruguay partirá do
actual ponto termina~ da linha de Santa Maria a Passo Fu~do,
indo terminar no rio Uruguay, que atrave.>sará, para. se hgar
na margem direita com ~t linha Porto União a Urugua.y, da Com:panhia Estrada. de Ferro S. Paulo-Rio Grande.
UI

Os estuLios definitivos scrâo submettidos r, (\,pprovação do
Governo no prazo maximo de seis mezes, a contar da. data da
publicação deste decreto ; os trahalhm serão abcados com a
actividade neceo;;saria para. que se achem terminado> ao mesmo
tempo que os da linha do Porto União a Uruguay.
O prazo par(\, exccJv~ão da linha, cntrctêtnto, nYio poderá ser
menor de dons annos e meio, a contar d<t data da puhlíeaçã.o deste
decreto.
JV

Tri me3Ü'ctlmente ;;:c pruc-3,lcrrL ;t mediç~io }Wo•; is wia dos
trabalhm executados pela companhia, sendo o seu valor determinado pela appli caçã.o da tabella de peeços anncxa ao contracto
de 19 de junho de 1905 c de conformhlccde com o art. 7•' do rcfeeido
contracto.
A med ição final8er<i. fJib antes da entrega ao tci1fcgo de qualquer secç-.ão da estrada.
No p:-azn de dons mezes, a co:.JtM do fim d:J c::ttla teimestre, o
Governo pagJ.I'á. â. companhia, em titulas ao par, de ,juros de 5 %,
p:1pel, ao auno, a metade do v:dor destos trabalhos, ficando a outra
metade a cargo da. co.upa1'lhia, para ser Jm·ad;1 ;_;cme.stralmente á
conti.L de seu capital, de accôl'.lo com a chtnsnla Vlfi, I, lettras d
e e do coutracto de 19 de junho de 1905.

v
A Estrada de Ferro de Passo Fundo ao cruguay, em toda a sua
extensão, ficar<i, qaanto ao preço de anendamcnto, comprehendida nas linhas d·t rede de que trata a clausllb IX, l.;ttras a e c do
contracto tle 19 de ju11ho rle 1905, c ser;t regida lJOr touas as clausulas dorcfe1•ido contmcto no que lhe uisserem re;;peito, de ;ue quo
não sej<om contrarias {t;; pre.-;rmtes chmsulas.

·v r
Durante a const1•ucção, a quota de flsca lizaç-io da companhia
será elevada de 10:000$, annualmente, fica.nclo esta sujeita ás instrucções especiaes que, em virtude deste decret0, expedir o Governo para melhor fiscalização da execução dos tnobalhos.
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VII
Por infracção do disposto na clausula III, pagará. a comp:J:nh ia
as seguintes multas:
200$, por dia que exceder do prazo, até um mez ;
40?$~ por dia, úe dous a tres mezes ;
I:()(){)$, por dia, de tres mezes em diante.
Rio de Janeiro. 3 de outubro de · 1907.- lliígttel Calmon d?A
Pin e Almeida.

·

DECRETO N . Gôi4 -

DE

10

OUTUBRO

DE

1907

Approva us alterações dos estatutos ela Companhia ele Seguros Ma.ritimos
e Terrestres « Minerva »

o Pre:;idente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
a.ttende ndo ao que requereu a Companhia de Seguros Mar{timos
e Terrestres « Minerva » , com séde nesta Capital, devidamente
·
representada :
Resolve approvar as alterações feitas nos estatutos da mesma.
companhia pelas assomb1éas geraos extraordinarias l'ealizadas a 8
de agosto de 1905 e 29 de agosto de 1906, ficando a companhia .obrigada á observan<?ia de todas as cxigeu~ias das leis e re~t~amentos
vigentes ou que viet·em a ser estabeleCldos e sendo redrg1das pel(:l.
fórma seguinte as referidas altel'ações :
.
Art. 5. 0 O capital da companhia será ele 1.000:000$ dividido
em 10.000 acções de 100$ cada uma .
. Art. 6. o Realizados 40 % do capital social, as demais entradas
serão feitas quando for m r eclamadas e com prazo nunca inferior
a 30 dias.
Art. 9. 0 Dos lucrosliquidos verificados no fim de cada semestre
(30 de junho a 31 de dezembro) . serã_o de_duzidos 20 ol-o para serem
empregados nos termos da legrslaçao vrgente, e o restante será.
assim distribuído:
a) dividendo nunca Sllperior a 20 oI o ao anuo sobre o. capital
realizado ;
.
b) 10 o1o como gratificação aos membros da directoria. ;
c) o restante será levado á conta de- lucros suspensos»-, afim
de ser incorporado á receita do semestre seguinte.
Art. 15. A administração da companhia é exercida por uma
directoria composta de tres membros, eleitos de tres em tres annos,
com excepção da primeira, que funccionará pelo espaço de cinco
annos, a terminar em 30 de junho de 1908.
Rio de Janeiro, lO de outubro de 1907, 19° da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PEN!IfA,

Da'IJid Campista .
Executivo - 1907
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DECRETO N. 0675-

DE

10

1007

DE OUTUBRO DE

.'AJJA•e ao iilinisterio da Fazenda o credito de 2:683$200 pa·ra pa·gamento da .cliiferença de vencimentos a rrue teem di.rei'to os
.conferentes das Capatazias da Alfandega do Rio .de Ja·D.eiro

O Presidente da Republicu. dos Est:J.do.~ Unidos do Brazil,
'U.S:J.ndo da autorização contid:J. no decreto legislativo n. 174!, de
J do corrente mez :
Resolve abrir ao MinistCl'io da Fu.zentla o credito extraordinario de 2:683$200 para occorrer ao pu.gamento da differem;a :de
vencimentos a que teem direito .Ol conferentes das Capatazias da
Alfandega do Rio de Janeiro em virtude elo decreto legislativo
n. 1554, d.e 12 .de-novembro de 1006.
;RJ.o .ne Janeiro, 1'0 de outlibro de 1907, Hl 0 da Repri1iliaa.
AFFO:'\SO AUGUSTO .:MOREIRA PENN:A.

Dal"id Cmnpista.

DECRETO N. 6676-

DE

10

DE OUTGDUO DE

1907

J\:b:Fe ·ao 'iilinisterio ila Justiça c Nogocios Interiores o Cl'cuito especial
de 4:200$ para occorrer ao pagamento rlc ajudas rle custo a que fez
juz o Dr. Abdon Felinto Milancz..

O .Presidente ela Reptiblicn. dos Esta<los Uni elos do Brazi1, tendo
'"uvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. íO, § 5°, do rcguilamentJ .apcj)rovado :pelo decreto n. 2409, de :23 de dezembro de
1896, resolve, á vista do disposto no art. 15 da lei n. 16{7, de
:30 de 1ie~embro :de 1906., abrir ao Ministerio d'a Jrrsti~.a e Negocios
:interiores .o e11e.dito especiwl de 4:200$ para occorrer ao pagamento das ajudas de custo, relativas aos annos de Hl95 n. 1901,
a que fez juz o Dr. Abdon Felinto Milanez, na qmvlidade de senado1·
;arelo EStado da Parall,y ba..
;mo de Janeiro, lO de o.utubro :de 1907, 19° da Repuhlica.
AFFONSO AliGUSTO 'Mo:mEIRA PEi\'NA,

Attgusto .T.avru·es de Ly;·a.

19"!J5
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bJi;CR.ETO N. 6377

-DE

lO

DE OUTUBRO DE

1907

,\!H·c ao ;\iinislet· éo da .Tu~tíça c ~c ;; o c ió .> It1terio1'cs o cretlito extraoí·dinari ·J de 23 :083$870 p arJ p ~g·at• a D. Jo anna Ja g·uaribe Gomes de
l\!attos os vJ n c imontas d e S8tt íma rl o mb. r i d o , ba charal João Paulo
Gómc., d e MatL •E, ('.omo j tt iz cl·' clirecto.

O Presidente d:1 Republicn, do> Estn,dos Unidos do Brazil1 usaildó
:.h antól'iittção concedida pelo cloJ1icto legislativo n . 1710, d-e·5 de
2etemhro findo, resolve abrir n.o Jl,!inistc'rio da Justrc;ia e N'eg\)Oios
T1itcri01'e.s b' m;edito extraordihario de 23:583$870 pltra pagàlr .a
D. Joiwna, J:1guaribe Oonies ue lHa.ttos os vencimentos d~ seu finàdtr
nmrido; tJacharél Jolio Pttulo Gomes de Mattos 1 C!'lffiO juiz d~ , ·di•
reito, correspondentes ao period.o de 6 de julho do 1'878 aJ :i~ . 4a
:jn,neiro lle l t>85·, quo 1110 mandou eonta,r o. Supremo Tribunal de
.Justiça p 6r sentença de 17 de ::tgósto dõ J887.
Rio cfti Jimcírd, lO dÓ ou tübro de J9:J7, 19° da Republica.
A FFO:\SO

c\ T.: G TJSTO MOREIRA PENNA.

DECRi~TO N .. 6!378-

DE

10

])g

OUTUBRO PEJ

lrlQ7

.\lú·J :o \ I L'ristoi'io tla .flís': L;:~ z .~ \i:;.:i.: >tis I.it ·Jí' llt' B ~ é,' .J.Uto c3r/eCía i ·
I'! e 1 :800$ pàr:J óécorréi' a6 pa:;ani <l'ilr:o di.í aJiid::i;; lié ctisÍ'o ir ~h' 'féili
direi to o Dr .• AI var· o Lopes iÍ:tc l1ado .

.O P1\'lsid<:!átc da Repnblic(i (los EStádos Un.ldGs do IrrazH; .tándri
ot1vldo o Tribütiâl do Corita.s; nós t~í·mos d.o àrt 70', §5°, d'o .rt1'-'
1-(Uin:rhénto· itp\Ji·ovado pelo dccr·eto ii. 2'109, dõ 23 do à.éOOitlbriO' MIQOJ, resolve, á vista cl.o cliSIJOsto no art. lq d':f. lei .n. 1()'17,. d~'
éld cld clt:imi1urd dd l89ii; àbriJ;' íi.o IUinistého d:rt Justi{fâ' f1 Ne'.i d?ib> Lniel•ibr~~· o .cteilt~O' jj:~p;;ci:al d~ . r: so~ pára; .@éémri'éil ao }li!;~
:;iJ,t(lento das ~Jt~t1.as de e tt"lto; relattvns· aos aml':ls élé 1897, Itl08'é
lj}g,l , d._ gt~e terh d:~e!li to o , Di', Al~ato' _Lópôs Mn.ehado, l1lii q:tllf.Iií-•
oad~ d~ ~euàdor' pelo Estado da P <ítliihylfd.
Rio de Janeiro, 10 de outubro de 1907, 19° da RepubÚcn..
AFFONSO At:GVSTO MOREIRA PENN,\.

iht!}usfó Tti'IJíirêS

de kfj1'h.
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10 DE OUTUBRO DE 1907

ria Companhia Cerveja ri a Brabmr.

O Presicknte da Repuhlicn. el os E:;tados Unidos do Brazil, :tttendendo :to que l'cq uereu a Comp an ll i:t Ccrvcjari:L Br·ahma, autorizada a fu nccionar na Hepu blica pelos decretos ns. 5298 e
5798 de 30 ele a:::osto de 1904 c 5 de de dezembro de 1905, c
devidamente rcpre~en tada, decreta :
Artigo unico. Fica approYaLla. a reforma dos estat utos da
Companhia Cervejaria Brahma, de accôrdo com a resolução
votada em assembléêt gera,! extraordinaria dos r espectivos accio'nistas em 29 de a,gosto do corrente anuo e ficando a mesma
companhia obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela
legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 10 de outubro de 1907, 19° da Republica . .
A F FONSO A um;STO MoREIRA PENNA.

JBgttel Calmon du Pin e Almeida . .

Co1npanb.ia Cervejaria Braluna
ACTA DA ASSElllBLBA GERAL EXTRAORDINARIA DOS ACCION iSTAS
E)I 29 DE AGOSTO DE 1907

Aos 29 dias do mez de agosto de 1907, achando-se reunidos na
séde da companhia, á rua Visconde de Sapucahy n. 104, á l hora
da tarde, 12 accionishs representando por si e por procuração
18.744 acções, de aecôrdo com o livr o de presença, o presidente da
companhia Sr. Joh. Künning declara aberta a sessão, uma vez que
se achavam presentes accionistas r epresentamlo mais de dous
terços do capital social.
Em seguida acclamou Jlresidente da assembléa o accionista
Dr. Ulysses Viannrt, que, sendo acceito pela a>sembléa, convidou
para. secretaries os Srs. Heinr. Hõlck e Emílio Nielsen. Submettidas á approvação da as~e mbléa, fora.m essas nomeações appl;ovada~ unanimemente.
O Sr. presidente disse que, nos termos da convocação e da. proposta apres ·nt.ada pela directoria. da companhia, acompanhada do
parecer do conselho fiscal, que foram lidos pelo Sr. 2° secretario,
constituíam o objecto da reun ião a discussão e votação da meneio·
nada proposta e parecer do conselho fiscal , concebidos nos seguintes
termos :
P1·oposta

Srs.accionist.as da Companhia Cel'vejaria B.rahma-A directoria
da Companhia Cervejaria Brahma, de accôrdo com o conselho fiscal,
propõe aos Srs. accionistas as seguintes modificações ncs estatuto~,
e espera que sejam alias approvadas :

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

1957

No art. 18 supprimam-.>e a~ palavras << tendo o presidente o
voto de qualidade ».
No art. 27, onde se diz quatro, diga-se «tres ».
O art. 30 substitua-se pelo seguinte: «Os membros do conselho
fiscal e~colherão entre si o presidente, que convocará o conselho
fiscal todas as vezes que se tornar necessa,rio e pre>idirá ás suas
sessões. Todas as resoluções elo conselho fiscal serão tomadas por
maioria de votos ».
O art. 33 substitua-se pelo :;eguinte: «O conselho fiscal perce
berá uma remuneração pelo seu tmba.lho, quo o;erá marcada pela
assembléa geral no acto da eleição».
A primeira alinea do art. 38 seja substituiuapela seguinte: «A
reunião ordinaria da assembléa gemi deve re1liz'1r-se dentro de
tres mezes depois de findo o anuo administrativo (art. 44) ».
No art. 40, a disposição da lettra -d- seja substituída pela
seguinte : «Designar os vencimentos c a }}Jrcentagem dos directores, bem como a remuneração do conselho fiscal ».
Rio de Ja,nciro, 24 de agosto de 1907.-Joh. Rünning, directorpresidcnte, -Jos. Clepsch, clirect Jr-tlwsJm•eiro. - P. \Yolff, director-secretario .
Pm·ccc;· do

cons~lho

fiscal

O consellw fi~cal da, Companhia Cervejarht Bl'a.hma, consultado pela directoria, ela mesma companhia, sobl'e varias modifica~
çõe;; dos seus estatutos, constante.;; (le uma proposta. a ser submettiua á. assembléa geral extraoruiuaria ÜJs seus accionistas, é de
parecer que as mo:lificações sejam approYarla> pela assembléa.
Rio ele Janeiro, 27 de agosto de 1907.-Ulysses Vianna.-L. A,
Gtttschow.-R. Marli/in .-Bm·t11.

!Fa!!hnelclt.

O Sr. presidente }JÕe em cliscus.são a proposta da directoria, e
nenhum ac;ionhh pedindo '" palavr.l (·, eocer1•ada a discus;;são.
Posta a votes, é approvada a 1ll',)posta po~· un •nimidade de votos·.
Em seguid~• o Sr. presidente pvliu an' Srs. accionistas para,
suspensa a se.ssão por meia h'lra, a~,;ign u·em a. presente acta.
Deoorrid,J o prazo de meia hora, é <t presente acta lida ê
approvada pelos accionista;; presentes, •1nn assigna.m.
·
Rio de Janeiro, 2J de ago;to de I907. -Ulysses Yianna, presideate.-Heim·. Holck, to secrJbrio.-ll'oliro Nielsen, 2° secretario.
-T. H. Okel.-Por procnra,ção de Imü; ll.. Gray, T. H. Ohel.~
F1·ed. H. liairchild.-P<Jr procui"aç:io de S. T. Bryan, Fred. H.
Fairc 1tild.-Por procuração de Paul Th. Fritz, Heim-. Hõlch.-GeY"mano Thi!mw.-Por procueação do lkbili:tJJische Bank für Deutscblancl, L. .4. G-utschow.-Por procmaçào de H. Stupako:lf, ·F.
Laeisz, R. Richter, Anna .Julio Preis3, .Josephine G. Friederizi,
Bmsilianische Bank fü;· Deutsc!!lnwl, Gut.scho1o.-L. A, Gutscholo,-

Por procnraçiio de Theodoe \Villc & Comp., BertA.- Waehneldt.B_erth, Waehneldt .-Henn. Stok & C·•. -1'. 1Yol(f.-Por procura,oao de Math. Haussler, Emitia Nie!sct!,-Emilio ~Vielsen.-Joh.
](iinning.-Jos Klepsch.

Concede autorização i\ N-i ~J ol ;:t P1,1gli si Çar.b o.Jl e ·N ra IH~gJ\l1i~ay uma
· '~··\':oci
edade
i\Uonym::t
sob ::t ~.l en
onli.n::t ~ã o de
C~mpaJlhi
a Pn~lis i
·· ·· ·.
-,
;
,-.
. -.
.
.
-

.

-

q J?,re~~e~tç ~.!1- ij..e.P,i!LI,iça tlos }~~tall..o.~ yqd,o,s dp B~'~zil , ~*~u
dendo ao qüe requereu NlCoh Pugl!st Ca.rbone, clççret,~ ;
Al'vigQ unic.o. I~ ' c®cc4ilh autori z a,ç~o ~ Niçola Pq. ~ lisi_Car
'\l,~ue pa.ra, organizar t1m '~ sociecL\dC anonyma s9b l' 4e!l9\1Hna..QaQ de
Companhia Puglisi, de accôrdo c0111 os esta tutos qt~e s, es{e q,~p 1)1)}1louh~m. ·n.c(l.ndo, povéro . a mos ma epmpaohii\ obl'i g;,tçla íW c~q~prt
mento <las. formalidades ultc i'iorcs oxig iç!n.s peh le gisla ç~o cn1, vJgo()r .
Rio de
. J:t.Q.piro, lO. de ou~ubro do !007. 10° LLa Rcp ubliçn..
.
~

1\ PFO!'\SO A T.:Gl:st o ~fQRI~l~A )?Ei'(KA,.

Jl!igttcl Calmon dl! Pin e r1lmcida .

Estatutos da Co1npa:n.hia Puglis i
C.\ PlTeLO I
DENOl\ii NA'.'ÃO, f:a:;DE , FINS g DUR .\ GÃ0

Art. l.• Entre os subsGriptoros do>; pr ese:lte:> estatuto.; e par<t
uma, soci oda.de anony m n,

~n~ ll(31,I~s (leclarados , fi ca conatitq.ida
qHQ Sj:), c;l~non~ina,rá Companhia Puglisi

QS

· Ai·t. 2.• Sua séde social será nesta cidade de S. Paulo, c-apita l
1io EtJf~Elo do mesmo nome, e que ser<1 tambem o seu f:ó1:o.
A c.o mpanhia poderá ter fi!iaes o correspondentes em ([ milq tWl'
çid~de do Brazil e no estmngeiro.
Art. 3.• O prazo socüt l durar<t 30 <ttlnos, podendo. s~ r P,l'Ol'Og a~o · poi' deliberação da assembl C: n. gc :·rr l, sal ro eis casos de dimolução; conformo está previsto por loi .
·
.. · ~rt ~ 4. 0 ~·fim l?l'indpa l dct Cülll)Janllict <~ COJ;llpr a. e YClli~V. d,u
~\!{t~ql,ler. gcnero na,cwnal ou estrangen·o, p01: conta proprin. OJ.\ de
tlf~'Qiili .ços; !'Beeber gcneras em consignação; fazer adeanta,J.;nentcs
que jp.Igar convenientes c fi nalmente t ratar do tulo e qtHilquer
.11egocio · de com missões quo con vier.
· J?<W,~:~;á tambem fazer parte de qualquer cmpl'eza col;tlmc~·cia l ,
in~v.s~r'iaJ ou fiün. nceira, sob qualquer fórm D. de participn,ção, d.i~'eq~a qu' í.J;Idjrecüq1,1ellte iilcvrpomr companhias Ol~ emrll'ezas P\tl'tíc.Ware~; p articipar na~ formações das meE<mas veio m oela que
OÚtender e Oj) Cl'ltl' em touo negocio de ordem C0111111,Cl'CÍU,l, i,lldUBtrial c tlnanceira .
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CAPUULO li
DO CAPITAL, DAS AGÇÕES E DOS ACCWNISTAS

Art. 5. o O cctpit~11 inicial será de dous mil contos de réis dívi~
clido em de;:; mil acções d·l duwntos mil réis cc•tla Ullllb, realjzadn
pela fôrma soguint:J:
Parageil.pho uni co. LO % no acto da suhscripção· das acções e
90 % na data cht lcg<tlização cb companhia.
Art. 6. 0 O capLtCLl poclerci ser elevado até quatro mil contos
em uma ou mn,is emissões, a juizo da directoria, que .ficaná para
esse fim autorizada com a appmvação dm presentes estatutos,
fazendo o augmento por meio de nova suhscl'ipqão de acções;. para
a qual terzt'J prefecencia os accionistas funcladores pela metade dt>
valor dil. omissão, ficando a outrct metade p<U'i1 o~ demais accionistas mt proporção d<1s acções quo possuírem.
Art. 7. o As acções serão nominativas, dando-se ao.l accionistas
e<tutelas provisorias, quo serão substi tnidas oppontunamenie portítulos defini ti "os.
Art. 8. o Toclo o accionista tem o direito de assistir ú.s, assembléas goraes, ui;cu.tindo nogocio3 soci:tos, mas só poderá vrotar
agueHe quo possuir pelo menos cinco acçõos inscriptas logalrnente'
em seu nomG 30 dias pelo menos antes das reuniões·.
Art. 9.° Cada grupo do lO acções dará direito; a;. um voto ..
Art. 10. Podem votar os paes por seus filhos, menOJ,leS:, os
mariuos pJr su:1.s mulheres, os tutores por seus pupilos; os cliradores por seus curatellados, um dos socios pela firma soeial.pelas ccrporaç,iJes o outras pessoas juridicls seus representantes
ou prepostos e, fin<1lmeJte, os inventaria,ntes pc:os espolias que-·
representarem .
CAlJITULO Ili
DA AD::mNISTRAQlO

Art. ll. A companhia sGr<i a•!ministradét por dons directorc::;,
sentlo um gerente, o outra sub-gerente, eleitos em assemhlêa
geral annu~tlrncnt .l com <1 ütculuarle do reeleição.
Pétr<tgi'CJ,plu unico. O numm·o ele clircctores pocler;l ser elevada
::J,té cinco 110 maxinvl. fixado nil.s reuniões ordinarias da assemhléa ger<1l d<1 companhia.
Art. 12. A c<1uç:io leg<1l do Ci1lb dil·ector serct ele 100 acções
p1•oprias ou <1lheias o subsistir:í <1tC• sorom liquidadas clefiniÜvamonb <18 1·onircs elo su;1, gestão.
Ar·t. I:l. Em c:.tso de twsonr:ii1 ou impetlimonto temporario de
(}ualque,· elo' clirect.orcR, o mesmo indicará quem o· substitlla, porém
no caso elo vag<1, proceder-se-ha net fórm:1 da lei .
. . Art. Jc!. Os diroctores eleitos terzto o poder pleno o gorar de
dll'JgJ.r .~t companilht tmhndo amplamente de todos os negocios
pernutt1dos por estes est<1tutm o q:ue pão sejam contrarios aci. q~o
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dispõe a lei das sociedades anonymns em vigor, competindo-lhes .
tambom:
§ 1. • Nomear procurador<ls, que poderão assignar e gerir a
companhia, cada um }JOI' si ou collectivamente, a juizo dos directores.
§ 2. • Nomear e demittir emp1·cgctdos, marcando-lhos attribuições e vencimentos.
§ 3.• Fazer um regulamento interno determina.ndo a cada chefe
de secção dos serviço:> a seu cargo as attribuições que lhe competem, e outras necessida1cs em beneficio do serviço e do p ~' ssoal da
companhia.
§ 4.• Represent ar a companhia em juizo e fóra dclle, por ~i ou
por mandatario que constituir .
·
§ 5 . • Celebrar contractos e assumit· encargos e obrigações pela
companhia, inclusive em títulos de cl'edito e de commercio, pela
fórma e condições que as opel'ações exigirem o o interesse da companhia aconselha.r .
§ 6.• Assignar os titulas e cautelas de acçõe.;;.
§ 7 . • Convocar as assembléas geraes ordinaria e extraordinal.'iamente.
§ 8.• Resolver sobre a distribuição de dividendos.
§ 9.• Organizar o b.tlanço annnal que deve se1• oiferecido ao
conselho fiscal e o relataria que tem de ser apresentado (t assembléa
geral, narrando as occul'rencias do anuo .
§ lO. Distribuir ao pessoal, no fim de ca;l iL a.nno, a titu:o de
gratificação, e si julgar conveniente, uma porcenta.gem tirada do
lucro liquido verificctuo.
Art. 15. A directorüt r Junir-so-ha todas as vezes que julgar
conveniente, podendo seus membros fazerem-se represenbr uns
pelos outros por meio de procuração, carta ou telegramnu.
Art. 16. Os directores da companhia receberão annualmente, a
titulo de porceotagem, dos lucl'03 liquidas verificados, lO •;•.
Paragrapbo unico. Os directores get·ente e sub-gerente, além
da parte dos lucros, retirarão mensalmente l :000$ cada um,
p1·o labm·e, que serão levado.> á conta de despezas geraes.
CAPITULO lV
DO CO:'-ISEl,!lO FISCAL

Art. 17. A assembléa. geral annualmente P-le5erá, Jc entre o:s
accionistas, um conselho fiscal, co:nposto de t rcs mJmbros eifectivos
e tres supplentes, que poderão ser reeleitos.
Art. 18. COmpetem aos fiscaes todas a~ atteibuições que lhes
confere o decreto n. 434, de 4 de julho de 1:-JO I, e as q uc estes estatutos estJ. belecem.
Art. 19. De todas as reuniões do :; fiscaes se lavrar<t act<t.
Art. 20. Aos fiscaes supplentes compete a substituição do~
effectivos pol' ordem de collocação.
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Art. 21. Os membros do conselho fiscal perceberão, de cada
reunião que realizarem no exercicio de suas funcções, 100$, que
serão divididos pelos mesmos, em partes iguaes.
CAPITULO V
DAS ASSE:~IBLBAS GERAES

Art. 22. A assembléa geral é o poder soberano da companhüt,
que delibera, resolve e decide sobre todos os seus negocias e
interesses e o meio pelo qual os accionistas, nas condições dos artigos oitavo e nono, exercem os seus diraitos de deliberação e fiscalização ; competindo-lhe, pois, tudo quanto estes estatutos e a legislação respectiva lhe attribuem e ·o interesse dos accionistas rechmar.
Reune-se ordinaria e extraordinarütmente.
Art. 23. A asscmbléa geral reunir-se-1m o1•dinarL1mente, até
o fim do mez de março de cada anno, para a leitura do parecer dos
ilscaes, exame, discussão e deliberaçêío sobre o inventario, balanço
e contas annuaes da administração e eleição dos fiscaes e supplentes.
Reunir-se-ha extraordinariamente :
a) quando a directoria julgar conveniente ;
b) nos casos declarados na legislação respectiva,
Art. 24. A convül~ação da assembléa geral ser<i sempre motivada, não sendo permittido tratar-se de assnmpto estranho á sua
convocação,
Art. 25. As assembléas geraes, ordinarias ou extraordinaria'(,
serão presididas pelo accionista que para isso for accla.mado, o qual
chamará dous outros que o auxiliem.
Art. 26. As condições para as assembléas geraes se constítuirem validamente, conforme a ma teria de que se tratar, a fôrma
de sua convocação e funccionamento, o modo pelo qual serão
tomadas as deliberações e, finalmente, os actm que as de_vem preceder acham-se todos ueterminados na lei.
CAPITULO

YI

LUCROS SOCIAES E SUA APPLICAÇÃO

Art. 27. No fim de cada anuo social, que t01•mina em 31 de
dezembro, proceder-se-ha ao balanço, o dos lucros liquidas verifi{;ados, depois de retirada a parte que cabe á directoria (art. 16)
far-se-ha a distribuição pela fôrma seguinte:
'
a) lO % serão creditados á conta fundo de reserva ·
b) lO ~ó serão creditados á conta lucros suspensos; '
c) 5 ~ó serão creditados á conta especial de subvenção para
amparar! dentro. dos seus .limites, ao pessoal da companhia, nos
.casos de mcapaCldade physwa ou qualquer incidente em serviço
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que_os i:mpo;;si:bilite; de tl.!abalhar,. d:e a.ccô~do co.m as instu.ucções
do:reg\].l3Jmeato..internQ.(<trt . 14,. § 3?), sondo. o-, res=tante distl'i.Imido -

aos accionista!> (art. 14,, §I Sn):.
Art. 28. O fundo de rcscrYa scr{L constitui do :
1•, com ;1 porcen tagem dcd uzith\. dos lucros liqnhlos (artigo
anterior) ;
2°, com os Se.ti 3 proprios r endimentos, emquanto não tiver
attingido ao seu nutximo ;
3°, com os diYidcllllos não reclam[tllos dentro do prazo de cinco
annos , que prc:>crcYCI''iifl em seu f<tYOJ', salvo reclamação j'us tilk~ da.
do accionista .
_ Art. 29. O div illendo ao.-; acc ioni ~tas sor[L ele l O ~ó até que o
fuudo de resena. atünja a .50 % tio c.apital da companhia. e, uma.
VCl! attingido, a porcentagem llos lucro ; que lhe er,t destinada será
!li~tribuida aos n,ceionistas .
CAPITULO VII
lllSPOS!ÇÕES C: ERAES

Art. 30. Os C[Lso.> omissos nestes estatutos serão regulltdo.:>JlClo decreto n. 434, de -1. ue julho uc 1891, q:ae consolida as dispJ ,
sições legislativas e regulamenhres sob11e as sJcLedades. a nonymas,.
o mais. disv.o.sições de direito a.ppli.ca v eis .
Art. 31. A pri meira directoria. ela companhia serei a seguinte:
Director g.;rente, •:.rosé Puglisi C<trb:me ;
Director sub- gerente, Nicola Puglis-i Carbono .
P<tragrapbo u nico . O primeiro conselho fiscal se_comp.orá:
Jfcmu1·os e/f'ec.ti1Jos

Cav. Emilio- Fale h i.
Dr. Julio l\'Iichelli.
Ca.v. Gust:wo Xota.ri .
Lni2 Favilla .
F. Pap ini.
F1•anco Pianbnida .
Soln·e tt·e::; cstarnlJi1llM federaes valendo coUect i vamente 2$400.
S. Paulo, I de outubro de 1907.-0 fundaélor, Nicola P t1glisi
CarbJ ne.
Reconheço a. firm .:t. U.c Nicola PLqlisi C<trbon:c . Rio , 2 de outubro
de 1907 .-Em te.;temanho (signal) u.·c verdade, Joao Roquette Cm·neil'o· de Mendonça .
E.~tava o carim.ho do tabellião Roquette.
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LISTA NOMINA.'l'lVA I}OS ~CQIO~l8TAS

<%mpanhY.t P.ugUsi
Nome:; - Pfo.fissâo - Oomic.iHo
N. de ac~.()ea
1 Fratelli Puglisi Carbono & Comp . , negoçi&nte~.
5.000
S. Paulo .. .... ..... .. ......... .. .. .... ........ .
1. 500
2 José Puglisi CarlJone, banqueiro, S. Paulo .. .. .. .. .
1.000
:3 Nicola Puglisi Carbono, negociante, S. Paulo ...... .
1.500
4 Leonardo Puglisi Ca1•boue, ce~pitahsta, Italia .. . . .. .
250
5 Leonardp Carhone Puglisi, allvogado, S. Paulo . ... .
250
f:i Irm?í.os Falchi, industriaes , S . Paulo ..... ..... ... .
50
7 Falchi Giannini & Comp., negociantes, S . Paulo .. .
250
8 Dr. Julio Michelli, architecto, S. Paulo .. . . ...... .
50
9 Cav. Q.f,lstavo Not<v:i, peofessor, S. I?etl)lo . ... . . ... .
50
10 Luiz Favilla, negociante, S. Paulo ................ .
50
11 f. Papini, negociante, S. Paulo .................. .
50
12 Franco Piantailida, contador, S. P11,ulo .... ........ .

N..

l_O.OOO
~~--

:?obre nmi1 est<unpillm federal do valor de 300 réis.
~- PéJ.\llO, 1 Q.e ou.tuqrQ. (l.e !907 .,-0 ftJ;nda;dor, N icola Pw;,~isi

Çc!tba~e .

·

.

ij.e9qnlJ,eQO a firma Q.o ~i~Ola Puglisi Ç~·bono . ~ia, ~ d~ O~ltulwo
1,le ~Q.0'7.-11J,U. tostemt.mho (s1gnal) do YCJ,'lla;de, Jo ao Ro~ue.tte C(wne~ro. 4.~ M:çndA~Lçct .

Estava a ch,a,p.cclla do tí\-bellii\o

DECRETO .N. 6681 -

DE

Roqt\et~e .

lO

DB

OUTUBP.O

DE

1907

Approva os planos c plantas das olm:u; d e captação c adtlucção do riacho
da Cachoeira Pequena (Fazenda do S. Jose da Cachoeira., município
de l\;Iagé) para o alJostooimonlo da ii.ha elo Pacruetá

· :: ~ O

P~·eside1;1t e

da ~ElPU.h[ica dos E.stados Unidos do Br;;tzil, em
do disl}-?Sto no decreto n. GBOi, de 29 de dezembro Q.o
~9.06, dec]'eta :
Art . l. o São a.pprovados os planos e p1antil>'l dasl obras de c;;nptação e adducção do riacho dn. Cac!Joeirii Pequena (Fazen.da, de Sâ;o
~osé. da Cachoei:·"'· municipiq d~. Magé) par~ o a,bastecim!lnto da
llll,a. do Paquete~, na conformidade dos desenhos que com esli.G
~~~<J m, dev,Wa.III;ent~ rubricados pelo director gera.! d-o Obr<!Jl e
V~a.ção da Secretaria do Estado dn. Iudustria, Viação e Obl'as Pu.b.li.~a~ •
· · ·
·
.
·
· ~1-t . 2. 0 E' declarada urgen te a desapropria,ç~o. por utilidade
publica, dos terrenos e a.guas constn.ntes dos ditos planos e plant~s
ç~eCl~ção
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e mais de toda a bacia hydrographica, nascentes e vertentes do
riacho de que trata o artigo anterior, situados a montante das barragens indicadas nos desenhos a que se refere o mesmo art. l •.
Art. 3.• E' igualmente declarada urgente a desapropriação,
por utilidade publica, da faixa de terras de dous metros de largura
para cada lado dos eixos das linhas adductoras, figuradas nos desenhos mencionados.
Rio de Janeiro, lO de outubro de 1907, 19" da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA
Miguel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 6682- DE lO DE OUTUBRO DE 1907
,Publica a accessão da Federação Auséraliana á Convenção Internacional
de 20 de março de 1883 pa1•a a protccção ela propriedade industrial,
com as modificações const:.mtes elo Acto Aclclicional ele 14 de dezembro
de 1900.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil faz
vublica a accessão da Federação Australiana á Convenção Internacional de 20 de março de 1883 para a protecção da propriedade
industrial, com as modificações constantes do Acto Addicional de
14 de dezembro de 1900, segundo communicou o Presidente da
Confederação Suissa, em nota dirigida ao Ministerio das Relações
Exteriores, cuja traducção otficial a este acompanha.
Rio de Jv,neiro, lO de OLltubro de 1907, 19• da Republica.
AFFO:'\SO AUGUSTO MOREIRA PENNA.
Rio-Branco.

TRADUCÇÃO
Berna, 5 de julho de 1907,
Sr. Ministro- Por nota datada de 28 de junho ultimo,
Sua Excellencia o Ministro de Sua Magestade Britannica em Berna
110s notificou a accessão da Federação Australiana á Convençã{)
Internacional de 20 de março de 1883 para a protecção da propriedade industrial, tal como foi modificado pelo Acto Addicional
de 14 de dezembro de 1900.
Não tendo sido indicada nenhuma data especial para a ontrad<t
13m vigor da Convenção no que concerne á Federação Australiana,
dá-se o caso de applicar as disposições do art. 16, revisto, da
Convenção, em virtude do qual esta ultima produz os seus effeitos
um mez depois da notificação feita pelo Governo Suisso aos outros
Estado:; unionistas. Dahi resulta que a Convenção entrará em
vigor quanto á Federação Australiana no dht 5 de agosto p1•oximo.
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Rogando-lhe queira tomar conhecimento do que precede, aproYei tamos esta occasião para renovar a V. Ex. as seguranças da
nossa alta consideração.
Em nome do Conselho Federal Suisso.
O Presidente da Confederação (A~s.) .Müller.
O Chanccl!er da Confederação (Ass.) Ringie1·.
Sua Excellencia o Senhor Ministro dos Negocio: i·:~tra,ngeiros
dos Estados Uni•los üo Brazil, no Rio de Janeiro.
DECRETO N. 6683- DE 17 DE

OUTUBRO

DE 1907

Crea mais uma hrigacla ele infantaria ele guardas nacionacs na comarca
ele Camamú, no Estado ela Bahia

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, de- .
ereta :
Artigo unico. Fica creada na guarda nacional da comarca de
Camamú, no Estado da Bahia, mais uma, brigada de infantal'ia,
com a designação de 156, a qual se con~tituirá de tres batalhões
do serviço activo ns. 466, 467 e 468, e um do da reserva sob
n. 156, que se organizarão com os guardas qualificados nos districtos da referida comarca; revogadas as disposições em contrario.
Rio= de Janeiro, 17 de outubro de 1907, 19° da Republic1.
AFFO~SO

AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 6684 -DE 17 DE OUTUBRO DE 1907
Transfere ela comarca ela Capital para a de Bebedouro a sede ela 93a )Jri·
gacla ele infantaria ela guarda~nacional elo Estado de S. Paulo

O Presidente da Republica. dos Estados Unidos do BraziJ,.
attendendo ao que representou o commandante superior interino
da guarda nacional do Estado de S. Paulo, decreta:
Artigo unico. Fica transfel'ida da comarca da capital para
a de Bebedouro, no Estado de S. Paulo, a séde da 93.. brigada de
infantaria da gual'da nacional do mesmo Estado ; revogadas as
·
disposições em contrario.
Rio de .Janeiro, 17 de outubro de 1907, 19° da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA,
Augusto Ta-vares de Lyra,
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DECRETO N. 0685

'"""'"DE

17

DE

OUTUBRO DE

19@7

Creu mais duas brigadas do infantaria e uma do cavallaria de guardas
nacionaes na comarca de S. Vicente, no Estinlo do Rio ÜI':.úida cló Sul

o Presidente dn. Republic'a dos Estados Unidos do BraziJ,
pa1'a execução do decreto 11. 431, de 14 dé dezembro do 1800, decreta:
Artigo unico. Ficam croadas na guarda nacional dct comarca
de S. Vicente, no Estado do Hio Grande do Sul, mais dun.s briglulas do infantaria e uma do cavallaria, aquellas com as designações de 71 a e 72'\ que se constituirão de tl'es bátitlhõe.> de serviço activo e um çlo da reserva de cctdtt uma, sob ns. 211, 212 e .213
e 214, 215 e216 o 71 e 72 e esta com a de 92", que se constituirá de
dois regimentos, n:>. 183 e 184, os quaes sei o1'gn.nisarão com os
guardas quttlificados nos . districtos da referida comarca; l'eYO·
gadas a,s dispo~lÇões ilm êólitritrio.
Rio de Janeiro, em 17 do outubro do 1907, 19° d:.t Hepubl-ícw.
AÍ•'FÓ:\SÓ ÀDGUSTÓ NlúRÊÚRA PÉi·<K\.

Augusto Taval'iH de bym.

DECRETO N. CiGSCi

DÊ

17 DE

OUTUBRO DE

1007

Crea um Consulado em Roma

O Presidente da Rcpublica dos Estarias Unido,; do Brasil :
Usando dà auttWisàÇão concedida pelo Art. 3° da Lei n. il22
de 8 de Novembro de 1895,
Decreta :
"\.rtigb unico. Ficlt ci"eado Utn Consulado m:li Ilo111á•
Rio de Ja!>leiro, 17 de outubro de 1907, 19° da RcpulJlica.
AiiFóNSD AUGUSTO MóREi:P..A PE;-i;~.;,\.

Rio-B;·anco,
D~CREto

N. 0687 -

n:~

17 m~ ot'I'úuao

DE

1907

Ahré iio Millisterlo da Inilustria, ViaÇão c OIWini Puhli{Jas tJ é!;Mitó il'c
200:000$, ouro, para desenvolver, nos paizM e'straTlgéii'o<, o éi'M~t\\íi.'ó
dos (Ü,ie!lsb';§ ptodiíct'óS at;i"ico!tis IJilazi1ch·êis

O Presidente da Ropubllcá, elos Esta,dós Cnidos do Brazil,
:1sando dtt auto'l'.l~'uçao qM lhe cónfét'ij o n. XXIV do v,rt. 35 dD,
lei n. 1611, do 30 de dezembro de 1900, decrettt:
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Arti"'O unico. Fica aberto ao :t-.Hnistel'io da Industrh1,, Viação
Obras Publicas o credito de 200:000$, ouro, para desenvolver,
nos paizes estrangci1'os, ··o consu·rno dós ·divcl'sos productos tLgri·éOlThS brazileil'o.>, estabelecendo prernios ·c subvenções.
ruo de Janeiro, l7 de outubro de 1907, 19• da .Re.publie:l,.

•1

1\.FPO~SO AL'G USTO 'MOREIRA PEX:\'A.

Jii.r;t!al 'Calowwrlu Pin e

DECRETO X . 6688-

DE

17

~lmeida. .

D I> 0 1.;Tl:niW Dg

1907

Atlloriza a ce l ebração do con lr act o com a Companhia de Navega ção a Vapor do Rio Pa rna h yba, para a naveg aç ão do mesmo
rio :e en,tre a -ci·.da·d·e -(te .Par·n a:h~· .ba c ·o p-or to da ~r,utoya

o Presidente da Republi ca tios Estados Unidos uo Br<~,zi'l, usttndo

da. autorização constante da, disposição XXX do a r t . 35 da. lei

n. 1616, de 30 de novembro rio 1'1:.106, decreta:
Artigo unico. Fica autorií:ada a cGlebraçiio do contracto com a
Ccrmpan'hia de NavegaÇão a V <tpor do Rio Pni'IH.in;y ba, pa.r.a .o Berviço de ·rravogação a vapor (lo mesmo rio o en.tre ,a cid-ade .de P.a.rn:ttry.ba e o por:to ·da Tn'toyà, mcdiàll'tc as clausula:,; .q ue .cOm éSW
lJa'iX'am, assignada;s pelo l\·~inist1•o o Secretario itc 1~staao ,àa .ln·
4astria, Viação e Obras ·pablicn;s .
Rio de Janeiro, 17 de outuln'o de 1907, 19• da Ropuhlica.
AFFO:'\SO AUGUSTO :.\-lOREilU

Miguel Cc1lmo-n ·tl>r Pin

,3

Pl';:'I'NA..

-A'lmeiflà .

'Clausulas a que :se .refere '0 ·dec1•eto ·n. 6688, desta 'data

A companhia contractaute o1Jri gà-sc <1 fazer quatl'o \;lagens romensaes de Thcrezina uo porto da Purnahyba, ao norte c
J.uas ao porto do Floriano, ao sul, com escala por União Cu 1:ralinho, Boqucil;iio, RQpartiçã?, Santa QuitcrJn, Porto Al(lgte, Parnahyba,, Arra.wzes, Amaran'te, Belém, Castc1Jlmnos, .Mi.gttel Al;vei:".
Jfarrocos, Barra do Souza, S . .Francisco e ·Grajal.Ji;í, o manter un:i.
serviço r egalar de na\'Cgação entre P<trnalJyba e Tntoya,, de modo
a haver sempre um va,por em •Correspondcncia, neste porto com
os do Lloyd Brazileiro, que nclle fizerem e~cal<t.
'
donch~s

II
A · eomllaJ'fthia dará. começo ao se1•viça da navegação, qnor no ri(,)

Parnahyba, quer para o porto. da Tutoya, dentro do Jn'a'7.o maxitno
de trcs mezos , ,mnlltados da aSSigJl'a'tttra ·ifô ·con't1'acto.
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Ill

O serviçD d:1 na.vcgação será ieito por vapores a.propriados à
navegação costeira e á fluvial, com accommodações para passageiros de 1• e 2a classes, em numero sufficiente â r egularidade do
:ilerviço e de marcha hora.ria nunca inferior a lO milhas, uevendo
os destinados á nasegaçã.o fluvbl ter construcção propria para a
navegação durante as estiagens normaes do rio, e fazendo-se o
transporte das Cétrgas, si for necessario, em chatas de ferro com
coberta corrida, com a tonelagem que ior combinada com o Governo. As actuaes embarcações da compJ.nhia., bem como a~ que
houver de introduzir no sel' Viço, só serão ll.cceita.s si, examinadas
pelo fiscal do Governo, forem j ulga.üas em condições de poderem
descmpenha.r satisfactoriamentc o serviço de cargas e passageiros.
IV

Os vapores gozarão de todos os privilegias e isenções de paquetes, ficando, porém, sujeitos aos regulamentos de policia, saude,
alfandegas e capitanias dos portos.

v
A companhia gozará de isenção ele direitos alfandegarios,
rigorosamente restricta aos generos e artigos sem similares na
producção do paiz, devendo n.presentar, com antecedencia e para
cada semestre, uma lista do que houver de importar, visada pelo
fiscal e organizada de accôrdo com o consumo médio, verificado
pelos semestres anteriores,
VI

Os dias c horas de particla, o tempo de demor:l em cada porto
de escala, a duração das viagens, quer na linha fluvial, quer na
costeira, serão regulados de accôrdo com a fiscal. Este serviço na
linh~ costeira da cidade do Parnahyba a Fortaleza, deverá attender
estrictamente ao encontro dos vapores da Companhia Lloyd Bra·
zileiro, afim de estabelecer-se o trafego mutuo entre as duas companhias, com approvaçã.o do Governo.
VII
As tabellas de fretes e passagens, approvadas pelo Governo,
serão rigorosamente observadas pela companhia, e só poderão ser
alteradas, de dons em dous annos, pelo Governo.
VIII
A companhia obriga-se a transportar em seus vapores,
gratuitamente :
1°, o fiscal da navegação, quando viajar em serviço de
inspecção;
20, o empregado encarregado do serviço postal ;
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3·•, as malas do Correio, nos termos da lcgi~lação vigente,
{;ond11zindo-as de tcrl'tl. nara bordo e Yicc-vors<:t, exigindo c pasoanclo recibo do tudo ; 4°, os dinheiros publico;; ;
5°, os objcctos com destino á Socrotaeüt de Estado da Industria,
Viação o Obras Publicas, ou <1 quacsquer r :partições annexas ou
tlopenclentos clolla o bsm assim os destinados a exposições officiaes
ou autoriza,clas pelo Governo ;
6", as somcnteR o nm·Jo,s elo planto,s destinadas a jardins,
ostaholocimontos publicos ou ,,ociorlades de <:tgricnltura, f<:tvorecidas pelo GoYm'no.
JX

A uemora nos portos ser<i o, nccessari<1 para o sel'viço das
malas, passageiros, carg<1 o tlosc;_crga.
Só no caso uc pm·turbação ela ordem publica, poderà a
o,utoeiiladc ostadoal transferir :c sahirla dos vapores ou fttzel-os
demorar.

Altlln 1las vistorias exigidas pclct le;,\'islação em vigor, ficam
as embarcações da companhirt sujeitas á-; qn~J forem julgadas
indispcnsaTP-is, 8, bem d;t, segnrançr~, da navegação, pelo fiscal do
ncvorno.
As o~t:J,çuc::> ll~co,cs do> pocbs :::ol'Vidos pela compa.nllia. f<:tcilitD,r:io 110r todos os meios o embarque e dcsJmbarque da.~ cargas,
enc.Jmmoncl<Ls c pass·1geil'OS, o pt'e.,f;at•ão a protoc()ão o os auxilio;;
IJHO, por qualquer m:)tiv.), 'c 't.orncm noccssarios c"t mesma..
'\H

Em c;,,so tic iutorrup.}io i,oüd on parcial do s~1·viço 110r mais de
um mez, nito sendo por forr:0, maim', dovidamonte comprovada,
!)Crder<i, <t eumpanl1ia o tlireito á subycnção mensal, relativa {t
linh0, em I[Ue tiver haYiclo a iot,Jnupç·io, e pagaréí ma.is uma multa
corrc.<pomlcnto á meta.de ch renda bruta mensal dos-;a linha, cal·
culachl. pela !111)cli<1 uos cinco m::m:s r~,ntcriores, ou, si o Governo preferi e, m<tmhu<'t ützer á sua cust;l, <l,S viagens, indcmnizando-o o conce>sionario tl ' todas as rlosp::zas n nnis 50 % chts mesmas, como
multa.
Si a intonllpção se p1·olon;;ar por mais de tres mezes, em qualquer d~1s linhas, iluvial ou costeiro., exce11ttudo:> o.~ casos de força
maior, caduca1'à o contmcto, íic:mdo ainda a companhia sujeita a
uma multa de 50 % da. subycnçã.o anmml, imposta pelo Governo.
X falta de profundirlade de agua no rio Pa.rnahyba, para a
navegação, não poderc"t SOl' allegad11 como cv,so de força maior, a
menos quo não occormn:> estiagens i1Jl0rnwe:s, roconhecilla:s pelo
íbcal do contracto.
Executivo - 1907

H4
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XIII

1\'o caso de se tornn.r imprestn.vel ou perder-se algum do~
vapores da companhia, podBrá. esta substituil-o, provisoriamente,
e mediante prévia licença., por outro va.pot' fretado, nas condi.ções exigidas qua.nto ti. scgur<1nça, marcha e accommodações.
XIV
O Governo poded occupar, tempora.riê:tmentc, todos ou parte
dos vapore3 da compa.nhia, do uma outra linha, indemnizando-a,
da renda liquida que couber a. cada uma das embarcações
occupadas, avaliada pela. média das viagens realizada.s nos 12 mezes
que precederem a data da occupaçã.o.
·
Igualmente, em qualquer tempo, dut'aute o prazo tlocontracto,
o Governo ter[~ o direito de compt•ar <t companhia os vapores
.de que carecet•, pelo valor quo tiverem no ultimo balanço,
diminuído de lO o1o, ficando a companhia obrigacla a substituir
os que forem comprados, dentro do prazo maximo de 10 meze3.
XV

A companhin. dwrerc~ a.presentar ao fiscal, mensalmente, quatro
estatísticas minuciosas, conformo o modelo que este lho apresentar, sobre o movimento ele passageiros e cargas, discriminando
estas quanto ti, qualidade, peso, volume e fretes l'ecebidos, por
fórma a poder computar-se a renda de cada viagem.
Apresent:J.rá igualmente uma r elação das despeza.s do cada
viagem, para bnse do calculo semestra.l do que houvor de importa!'
a companhia com isenção de direitos alfa,nclegarios, de accôrdo com
a clausula. V.
XVI

Pela inobserva.ncia. da.s cl<wsulas do contracto ficar(~ a com·
panhia sujeih às seguintes multas, sal vo caso do força. maior:
1•, da. quota de subvenção correspondente a cada viagem pel <J.
suspensão do qualquer dellas e mais 50 % sobre a referi<ln
quota;
2•, de 200$ a 400$, além <la. perda da subvenção respectiva,
no caso de interrupção de viagem encetada, si for verificada força
maior na interrupção da viagem, não se dará a multa e a companhia só receberá a subvenção correspondente ao numero de milhas
navegadas;
3•, de 200$ a 400$ por dia tlc a.trazo na chegada a qualquel'
porto de escala ;
4°, de 100$ a 200$, pelo período de cada 12 horas excedentes <t
que for marcada para a sahida ;
5", de 200$ a 400$, pela demora de entrega ou mão acondicionamento das malas do Correio, c de 500$ no caso de extra vi o ;
6°, de 200$ a 400$, por infracção ou inobservancia de qualquer das clausulas deste contracto para a qual não haja multn.
determinada..
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XVII
A companhia entrará, adeantadamente, para a Repartição Fis·

cal da União em Therezin a, incumbida da arrecadação geral, e por
semestres, com a importaocia de l :800$, para occorrer ao paga·
roento ela fiscalização por parte do Governo.
XVIII

Quaesquer subvenções ou favores concedidos á companhia pelos
governos dos Estados do Piauhy ou Maranhão em nada affectarão as
clausulas deste contracto, subvençõe:; e vantagens nelte consignadas.
XIX

Em retribuição dos serviços especificados, a companhia. rece·
berá uma subvenção mensal de 6:000$ pelas quatro viagens redondas mensae.> ao norte e duas ao sul, na linha tlu vial, e a de 500$
por viagem redon:la na linha cost.eira, da cidade de Parnahyba ao
porto da Tutoya e vice-versa, a encontrar com os vapores da Companhia Novo Lloyd Brazileiro, que tocarem no meanu porto da
Tutoya.
Estas quantias serão pagas, mensalmente, pela Delegacia Fiscal no E~t11do do Plauhy, mediante requeri mento, acompctnhado do
attestado do fiscal e de um certi.tic;:tdo do adl1\inistrador do
Correio.
XX

No caso de deslccordo e.Jtl'e a companhia e o Governo sobre
a inte11igencia de al_suma disposiç:ão do contracto, ser::i, a questão
decid ida por arbitramento .
XXI

O prazo d ~~ dura'} Zi.o do CJ!Ül'a,~ t·> il 'W<t d.é cinco annos, cont ados da dat<l em c1ne for <tS'; ign <~do.
XSH

Continuam em vigor as disposições das clausula,s que acompanharam os decretos ns. 4580, de 6 de outubro de 1902, e 5060,
de 1 de dezembro de 1903, no que não contrariarem ás presentes
clausulas.
XSI!l
A companhia depolitará no The ;ouro uma caução de 15:000$,

em moeda corrente ou em ap::>lice.s da divida publica, antes da
assignatura do contracto, como garantia da sua execução.
XXIV

E' fixado o prazo de 30 dias para assignatur,t do contra.cto.
Rio de Ji1neir•o, 17 de Olltltbro de 1907. -Miguel Cc1lmon

Pin e Almeidt:!.
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DECR' ~ TO

N. u!F9 -- DE 17 DE li1:'l'l; nuo DE 1007

Conoe ue as vanta.gens c J'ega lia s: de -poquete ao vap.o r « ·c ampos» ,
de pr-opriedade de )I . Cavass·a Filho & :Comp.

O Presidente da RcpulJlica. dos Estados Unidus do Eraz il,
attendcndo ao qtte l'equcrcram M. Cavas~::t Filho & Comp.,
decreta:
Artigo unieo. S.ão concedidas a M. C::tvass::t Pilho & Conw . .as
vantagens e regalias de p<tquete para o vapor do sua propriedade
Campos, que faz viagens regulares entre os portos da Republica,
sead.o -ob:mrvadas -as clausulas que a este acompa.uham, a-signa.da;;
pelo !YLi nistro de Estado -da Jndustria, Viação e Obras Püblic<l.!'l.
lUe de J1lJleir(), l7 de onttrbPo de 1907, HJn d<1 Rcpublica.
: ~FFn :> so

A U l~ USTv :\IonEnu..

PE:>:'I<A.

Clausulas a que s" refere o decreto n. 86 89, desta data

I. :\I. Cwassn,, Filho S: Comp., }Jropriet;wios do vn,por Campos,
!3ão obrigados n, tratBportar gr;J.tnitn.mentc no se u vapor as ma.Ia!3
do C.orreio e seus conductores , fazendo n,s conduzir de terra para
horda e vic .~ -vcrsa ou entl'cga.l-as aos agente> elo Correio devidamente <mtorizados a rcccbel-as, f<l,zendo-se o recebimento c <l, ent rega medütntc r ecibo.
Il. M. Cttvassa Filho L\:. Comp . transporhrão, sem onus algum
parn, a União, r1ualqttr r SJmma em dinheira ou em valores pertcnc:cntes ou destinados ao Thesouro Federal. O commandante do
vapot• receberá os volumes cncaixoütlos, nn. fórma das instrucções
1lo Thesouro Federal, de 4 tlc ~ctembro do 1865, r;em proceder ;í.
<.:Ontagem e conferencia das sommas, assignn.tlos prêviamente os
conhecime ntos de c•nbarqne, segundo os estylos commerciae>J .
UI. Obrigam-se M. Cavn.ssa Fil ho & Comp. : l ' , <" dar tran8purte
gratuito ás semontes, mudas de plantas, obj ecto~ de lli.;toria na.t urctl, destinados <tOS jardins publicas c museus da Republica; 2°, a
•lar .ao Govcl'no gl'atuitamcntc um:t passagem do r 6 c outra de
prô:t ·.e m .cada Yiagem ; 3", a conceder transporte com abatimento
de 50 % sobre os preços ordinario.3 para a fm•ç;t publicn, ou escolta.
conduziudó presos, o com o de 30 ~ ó para qualquer outro transporte
por conta do Govel'llo Federal ou dos Est::ttlos .

·Rio de Janeiro, 17 de outubro de l907.-Jliguet Calmon ela P út

,, Almeida .
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DECRETO N.

~6·390-

DE '23 DE

OUTUBRO

DE 1907

Autoriza a Companhia Estrada de Ferro Muzambinlio a transferir
<•o Estado de Minas Geraes a concessão de que trata o decreto
n. 846, ele 11 do outubro ele 18PO

O Pl'O:Jidento !la llopublic:t elos Estados Unidos elo Brazil, atteudendo ao quo roqnoren a CJmp:mhia Estrad<t de Fl'l'l'O do Muzambinho, decreta :
Artigo uni.co. Fica autorizaclit a Companhia Estrada de Ferro
ele Muzambinho a transferir :10 Est<tclo de Minas Geraes a conces;;ão
de quo trata o decreto n. 846, d0 ll do outubrJ de 1890, o consbnte
do respectivo termo d J :n de novembro do mesmo anuo, mantida,
em cas) de alienação e em igttaldado de condiçõe.>, a prefet'encü•
de que goza a União, como propdetuia d<t Esteacla de Ferro Minas
c Rio, o observadas as clausulas concet•ncmtes a.o trafego de mdrcadorias, do accôrclo com a escriptura publica do 20 de julho
de !bOI, lavrctd:t no livro n. 4:1fl, fi.~. 91, do cartorio elo ictlJc;!lião
Evaristo do i\1Jratv, nesta Ca})ital.
Rio ele J.cnc.Iro, '23 ele rJutubro do 1007, JOo da Re,:mblica.
AFFO:\'SO AUCi'CSTO MOREir.A PE:i::-!.L

k!iggel Culmon rlu l'i)J e J1lmeirlrr.

DECRETO :\. ()691-DE 2·! DE

OUTUBRO DE

l90i

Aln'e no ~Iinistcrio da J\Iarinha o credito extraordinario ele
35:388$742 para pagamento de vencime-ntos deviclos a varios
ofilciaes da Armada.

O Presidente da Republic!1 dos Est::ulos L'nlclos do Brazil, usando
da autoriz:tção qne lhe foi conferida pelo decreto legislativo n. l 75·1
<l'e3ta data, resolve a.brir ao Ministorio da Marinha o credito extm
ordinario de 35:388$742, para, em virtude do decreto legislativo
n. 1474, de 9 de janeiro de l9::l6, fazer os seguintes pagamentos :
15:915$721 ao canitão-tenonte Dnrval Melchiad'es de Souza,
2:250$600 ao capitão-tenente rJformado Josê Augusto Yinh::wi o
17:213$421 á. vinYaclo I" tenente .João da Silva Retumba.
Rio clr; hneiro, '24 do outubro cl2 1007, 19° cl:t Republic<:t.
AFFO:\SO AUGUSTO i\IomÜRA PE:\'i'\,1. .

.:llexandrino Faria de A.le;"'·T.
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DECRETO N, 6092-DE 2c1 DE OUTUBRO DE 1907
Abre ao Ministerio da Marinha o credito de 200:000:$, destinado a
remover para ponto conveniente, na bahia do Rio ela Janeiro,
as diversas dependencias c officinas do Arsenal de :\Iarinha do
Rio de Janeiro.

O Presidente da Republica dos Estados Uniuos do Britzil, de
accôrdo com a autorização contida no n. II do art. 19 da lei
n. 1617, de 30 de dezembro de l90l1, resolve abrir ao LV!inisterio
da Marinha o credito de 200: 000$, afim de remover p<1ra ponto
conveniente, na bahia do Rio de Ja-neiro, as diversas dependencias e
officinas do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, que se acham
actua1mente disseminauas em varios pontos afastados e expostos,
de modo a attender ás necessidades de sua segurança e <ts exigen~
cias de observação e reparaçãQ do material fiuctuante.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1907, 19° da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PEN:\A.
A.lexandrino Faria de Alencco·.

DECRETO N. 6592 A- DE 21 DE OUTUBRO DE l\)07
Cr~a

mais uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaos ela comarca
ele Mazagão, no Estado do Para.

O Presidente da Republica dos Estados Unidcs 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
Mazagão, no Estado do Pará, mais uma brigada de infantaria com
a. designação de 82", que se constituirá de tres batalhões de serviço
activo, sob os ns. 244, 245 e 246 e de um do da reserva, soh a
designação de 82°, os quaes serão organizados com cs guardas
qualificados nos districtos da mesma comarca ; revogadas as
disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1907, 19° da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA..
..iugusto Tavm·es de Ly1·a.
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D;!;CRETO N. 6693 -

24

DE

DE

OUTUBRO

1907

DE

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de 151:106$324, supple·
menta r á verha-Alfandegas-do exercicio de 1907.

O Presidente da. Republica dos Estados- Unidos do .Bra~il,
usando da autorização contida no art. 8° do decreto legislatiVO
n. 1743, de 3 do corrente mez, resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de 151:106$324, supplementar á verba-Alfandegas
-do art. 45, n. 17, d<1 lei n. 1617, de 30 de dezembro de 1906.
Rio de Janeiro, 24 do outubro de 1907, 19° da Republica.
AFFO;-{SO AUGUSTO MOREIRA PE)lNA.
David Campista.

DECRETO N. 6594-

üE

2-1

DE

OUTUBRO

DE

1907

,<\bre ao Ministcrio da Justiça o Ncgocios Interiores o credito espeoiai
de 1.614:091$120 para a conclusão do ecliucio destinado á Escola
Nacional ele Bcllas Artes.

O Pre3idente da Ropublica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo n. 1757,
desta data, resolve abrir ao Ministerio da. Justiça. e Negocias Interiores o credito especial de 1.614:0918120, para a conclusão do
edificio destinado á Escola Nacional de Bollas Artes.
Rio do Janeiro, 24 de outubro de 1007, 19° da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA
Augusto Tavayes de Lyra,

DECRETO N. 6693 -_

DE

24

DE

OUTUBRO

DE

19J7

J>.hre ao i\linisterio da Jnst:ç.a o Negocias Interiores, po1• conta do
exercic:o de 1907, o credito supplcmentar de 42:500$, sendo 24:500$
á verba- Secretaria do Senado- c· 18:00:)$ á v<Jrba- Secretaria da
Camara dos Deputados.

O Presidente da Republica dos Estudos Unidos do Bl'azil,
usando da autorização concedida pelo n. 1 do art. 4G da lei
n, 1617, de 30 de dezembro de lGOG, e ouvido o Tribunal de
Contas, nos termos do art. 70, § 5°, do regulamento approvado
pelo decreto n. 2409, de 23 de dezemlJro de 1896, resolve abrir
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ao Ministerio da, Justiça, e Negocio~ Interiores, por conta do
exercicio de 1907, o cre lito snpplomentar de 42:500$, sendo
24:500;í; á verba- Secreta eia do Senado- e 18: OOJ$ á veeba- Secretaria da Camara dos Deputados-, afim de occorrer ao pagamento
das despezas com os SOl'Yiços llc bchygraphia., impressão e publicação d0s debates do Congresso :'-facimml unmnte a prorogação
da actual sessão legislativa <Üé <) dia ~l de novembro do cononto
aru':to.
Rio de Janeiro, 24. de outnbl'O do 10J7, 10" da, Republica.
AFFO::-<SO AFCUSTO Í1dOREUL\. PENl'\A.

_·\nrJ!rsfo Tavares de Ly1'a.

DECRETO K. GG\J6 -

DE

2-1

DJ:.: OUTUBRO DE

1(107

Ahr0 ao i\linislcrio ela .Jusliçn e :'\egocio.s Interiores, por conta do
exercício de 190'7, o crcclilo s:tpplemcnlar de 618:7Ci0s, sendo
141:730$ á v0rha- Subsidio dü' Sen:.tdores-c 477:000.\) ú verh:.tSttbsitlio dos Dcpnlaclo.'.

O Presidente da !Lopublic' d1's E.siaLlos Uniilo s do Brazil
usando da autorização concedida. pelo n. l llo al't. j 46 ela lei
n. lül7, de 30 de dezembro do lOOG, c ourido o Tribunctl do Contas, nos termos do art. 70, § 5'', do rcgulmnento approvallo pelo
decreto n. 2409, do 2:J de dezembro de 1896, resolve abril' ao
Ministerio da Justiça, c :'\ Ggodos Interiores, por co:1ta do exercício
de 1907, o credito supplcmcntar de 618:750$, sondo 141:750$ á vorb<t
-Subsidio dos Senadoresu--o 477:000$ :i verba- Subsidio elos Deputados-, afim do occm't'er n.o pagamento do .~n bsidio a. os membt'OS do
Congresso Naciona.l durante a prorogaç:io da actua.l sess:io etté u
dia 3 no-,embro elo conGnto anno.
Rio de Janeiro, .21 <lo outnbro de lDTi, 10° da Republica.
AFF0::\80 Auca.:STO MOREIRA PE:'\NA.

chrgvsto Tavrrres rlc Ly1·a.

DECRETO N

li,(~'); -

l>E

-24 D!é

Ol"TUDIW DE

1907

Crêa mais uma brigada <lo inl.':.mtari:.t ele C\nartlas :-::acionac·s na romare~t
de Caehoeira, no Esoado do Rio Gl'anll" do Sul.

O Presidente rb Ropublica dos Estallos unidos do Bmzil,
para execução do decreto n. 4?.1, do 14 de dezembro do .1896, tlL··ereta :
Artigo unico. Ficn. eroa.tla na Cfn<J.nln, :{::>.cional da conmrca tle
Cachoeira, no E.stildo do Rio Gr::>.nde do Sltl, mai::: uma brigada de

um
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infantaria, com a designação de 73•, a qual se constituirCt de tros
batalhões do serviço activo, sob ns. 217, 218 c 219, e um do da
l'eserva, sob n. 73, que se organizarão com os guardas qualificarlos
nos districtos da refcriclct comctrca ; revogadas as disposições em
contrario.
Rio de Janeiro, 21 do out,tbro elo 1907, HJo da Republicct.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PE!\N.\.

Augusto Tavares de Lym.

DECRETO N

G698 -DE 24 DE OGTl'BRO DE 1907

Crêa rruatro brig-aclciS de cavallaria do Guardas Naciona2s na r·omat•ca
do Rio Parcto, no Estado do Rio Grande elo Sul.

O Presidente ela Republica. Llos Estados Unidos do Brazil, para.
execução do decreto n. 431, de 14 ele dezembro de 1896, decreta :
Artigo unico. Ficam croadas na Guarda Nacional lia comarca elo
Rio Pardo, no Estado do Rio Granllo do Sul, quatro brigadas de
cavallaria, com as designações ele 93", 94a, 95• e 96a, as quaes se
constituirão elo dons regimentos cada uma, sob ns. 185,180, 187,
188, 189, 190, 191 e I \)2, q no SG organizarão com os guardas qualificados nos districtos da. referida com<J.rca; revogadas as disposições em contrari'J.
Rio do .Janeir.), ?l ele outubro de 1907, 19° da Ropnblica.
AFFONSO AVGUSTO.MOREIRA PENXA.
Aug~tsto

DECRETO

~.

C.699-

DE

24

Tavares de Ly1·a.

DE OliUBRO DE

1907

@oncecle autol'ização ;, « Societc de Sucreries Brésiliennes »para
fnnccionar na Republica.

O Presitloute da RC]mblica dos E:>iatlos Unidos do Brazil, attGndendo ao quG l'Gqum'eu a SociJtd ele Sucreries Brdsiliennes, devilla.mente representada, decreta:
Artigo unico. E' coacedilh autorização ü. Socidté de Sucreries
Brésilienr1es para funcciouar na Repu blica com os osta.tutos que apresentou, mediante as clausulas que a este acompanham, assignadas
pelo Ministro rle Estatlo 1!:1. Industrb, Yiação e Obras Publiccts, o

1978
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ficando a mesma socieuade obrigada. ao cumprimento das formalidades exigidas pela legislaçio em vigor.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1907, 19° ela Republica.
_,\FFONW AuausTJ MoREIRA PENXA.

Miguel Calmon dH Pin e Almeida.
Clausulas que acompanham o decreto n. S6699, cl<3sta data

A Socidté de St~creries Bresiliennes é obrigada a ter um representante no Brazil com plenos e illimitados poderes para tratar e
definitivamente resolver as qu(}stões que se suscitarem, quer com o
Governo, quer com particulares, podendo ser demandado e receber
citação inicial pela sociedade.
li

Todos os actos que praticar no Brazil fica.rão sujeito.s unicamente ás respectivas leis e regula.mentos e á jurisdicção de seus
tl'ibunaes judiciarios ou administrativos, sem que, em tempo algum, possa a referida sociedade reclama1· qualquer excepção fundada em seus estatutos, cujas disposições não poderão servir de
base para qualquee reclamação concernente {t execução das obras
ou serviços a que elles se referem,
III

Fica dependente de autorização do Governo qua.Jquer alteração que a sociedade tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-lhe-hn. cassada a autorização pn.ra funccionar na Republi.ca, si
infringir esta clausula.
IV

Fica entenrlido que a autorização é dada sem preJUIZO do
principio de achar-se a sociedade sujeitn. ás disposições do direito
nacional que regem as sociedades anonymas.

v
A infracção de qualquer das cln.u8ulas, para a qual niia esteja
comminada pena especial, será punida com a multa de 1:000$ a
5:000$ e, no caso de raincidencia, pela cassação da autorização con•
cedida pelo decreto em virtude do qua.l baixam as presentm clausulas.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de !9)7.-:.lfiguel Calmon du Pin
e Almeida.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

1979

Eu abaixo assignado, Joaquim Jeronymo Fernandes da Cunha
Filho, traductor publico das línguas allemã, franceza, ingloza e
hespanhola:
Certifico, pela presente, que me foi apresentado um documento
cscripto na lingua franceza, afim de o trctduzir para, o portuguez,
o qual é do teor seguinte
TRADUCÇÃO
Deposito dos Estatutos da Sociedade Anouyma «Engenhos de Assucar Brazileiros» e declaração de snbscripções e entrada de dinheiro.
Deposito da,s cópias das a,ssembléa,s geraes constitutivas, 20 de
junho e 22 de julho de 1907-Paris.-Tabcllião, Bazin.
Em papel verde vinham esta,mpado~ um scllo do valor de um
.franco e cincoenta centesimos e outros impressos a secco do imposto do registro e sellos e heranças, o que tambem se via nas demais cincoenta e sete folhas do documento original em que SQ
achavam em tudo iguaes e üieuticos aos da primeira folha acima
descriptos, sendo cada um dos ciucoenta e sete correspondentes a
cada tolha do mesmo valor, perützenlio a importancia total do
oiteuttt e sete francos, comprehendendo a taxa de decimas dobradas, sendo todas da Republica Franceza.
Todas as folhas respectiv;:t~ vinham authcnticadas com o
c<trimbo do tabellião de Pariz, o Sr. Ga8ton Bazin.
Inscrevia-se o documento c:Jm o titulo e dizeres infra,- mencionados na respectiva capa:
Sociedade de Engenhos (ou fabricas) de As3tiCar Brazileiros.
20 de junho de I 907.
Deposito dos Estatutos dct sociedade anonyma denominad:t
« Sociedade de Engenhos de Assucar Braziloiros"» e lleclaração (lB
subscripções e de entrada.
..
22 de julho de 1907.
Deposito d;:ts cópias das assembiéas geraes constitutivas.
Mestre Gastou Bazin, tabellião tlePariz-Rua de Clichy, n. 52.
N. 30.882.
Perante mestre Gastou Ihzin, digo Gastou Joseph Bazin, ta,bellião de Pariz, abaixo assignado, compareceram :
l 0 - O Sr. Maurice Allain, negociante, residente em Pariz,
boulevard Pobsonniere n. 25.
. Agindo ~m nome e como liquidante da sociedade anonyma intitulada « Engenho de Assucar da Villa Ralíard », tendo a sua
séde em Pariz, no boulevard Poissonniere n. _25, cujos estatutos
for~m estabelecidos na conformidade de um acto ou escriptura sob
ass1g~atur~ J?rivada, datado do dia I de fevereiro de I899, um
do CUJOS origlilaes se acha appenso ao primeiro acto ou escriptu1'a
nesta enunciado ma.is adeante.

1980

ACTOS DO PQ.DEB EXECUTIVO

A referida sociedade:
A- Definitivamente constituitla assim como resttlta:
]o, de um acLo de declaração do subscripção e de entrada dr•
tlinheiro em cofre, recohülo por mestre Fnchs, tabcll ião de Saint
Chamond (Loiro), aos a tlia,s do mot. de fevereieo de 1899 ;
2°, da :1Gb de unHt asscmlJléct geral dos accionistas do dia 13
rle fevereiro do 1890, dco qual foi depositada uma. cópia para
minuta em mãos do tctbellião snpramencionado, por escriptm'<t
ou acto do dia 25 de ÚJ\~creim do 1899.
B .-E publicadtL na conformidade da lei como resulta dos documentos depositados para miunt<L do referido têtlJollião, mestrf'
Fuchs, por a cto do dia 2,1 de a,bril rle 18:19.
A alludicla, socL•dctdc d.is.solvid<t (sob a conrliçiw suspensiva c\;t
constituiç·ão dGfiniti n1 d<1 Sociedade de Engenhos do Assuca,r Brazilciros. e o Sr. Ilhmrico Allain, nomea,üo liquidante, com ü~
mais amplos ]codoreJ, principalmente pard. a constituição drt referida sociedctdo c pela cntl'ada de capitaes que fez nos termo'
de nma deliberação tom<1da pela assembléa ger<1l extraordinari<t
d.os accionistas, aos .'28 dias do mez do maio de HJ07, da qu<1l ficou
annexa uma, certidão em devida fôrma a, um dos originacs dos OS·
tatut'o3 da sociedade a.nonynm denominadét «Sociecla,de de Engenhos
de Assucar Brazilciros», aqui adcanto depositado.
:3°-0 Sr. Lucien l\Iollier, capitalista, residente em Pariz, nn
l)oulevard l\Ialeslwrbcs, n. 99.
Agindo em nome c como liqnitlrmte d.a socieda,Jc <Lnonyma chamada «Engenho de Ascmcar do Cupim», tcn'lo a sua, sêde em Pariz,nv
IJoulovard Poiswnnil'ro n. 2:J. cujos estatutos fomm estabelecidos na cJnformidado do um acto sob assigoatums privad.a'.
na dat<1 do dia 15 do fevereiro de 100:), um do cujos origina~"
se :tcha aqui ann:Jxo ao primeiro acto adca.nto onnnnci::tdo ; a
a referida sociedade :
·
A - Deflnitiyamontc constituiua a,ssim como resulta:
ro, do um acto de docl<11'<1ção de subscripção o de cntra,da de
dinheiro, recebido 11or mestre Gaston Bazin, ta,bollião ele Pariz, aos
13 dias do mcz rlo nnrço d.e l 900 ;
2°, da acta de um<1 assemb1éa geral dos accionistas, aos ll3 dias
•lo mez de m<1rçJ do HlOJ, da, qu;:cl lói rlopositalla umn, cópi<1 par;:,
minuta em poder do mo;mo tabolli:io, por ado do dia ~~3 d••
março de l 9JO.
B-E publica:: a na conformidade da lei <1ssim como resulta, du:;
documentos rlepo:>itados para minuta em mão do referido mcsirr
fi<1ston Bazin, 11or acto rlo di<t 2G do <1bril do 1900.
A referida sociedade dis3olvida (sob a condição suspensiva d~
constituição definitiva d<1 Sociedade de Engenhos <le Assucar Hrazileiros) e o Sr. Lucion Mellior nomo:odo liquidante com os mais
amplos podere.>, especialmente para a constituição da referida socieJacle e pela. entrad11 do c.:t.pitétcs qúe lhe fez, nos termos d.o um~, d.elibCJ'étç:I.o tom::ul<1 pola assombléa ger<1l extraordina,ria elos accionistas ars 29 dias rlo moz d.e maio do 1907,
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dos originacs dos estatutos da socieuade anm1yma c!Jamada
<<Sociedade de Engenhos de Assucar Brazileiros >>, aqui maisalleantc
depositada.
4. • O Se. Edmoud Stcinlleil, engenlwil•ü, rc.~idcnte em Pariz,
;i rua de la Toar d'Auvergne n. 50.
Agindo em nome o como liquidante da. sot;iedade anonym<t
intitulada « Engenho de A~sucar de Porto Feliz », tendo a sua séde
em Pariz, no bouler<trd Poissonnil•re n. 25, cujos estatutos
foram estabelecidos na conformidade de um a.cto, HOh assignaturas
privadas, datado do dia 15 de janeiro de l00l,nm de cujos originaes
se acha annexo n:1 primeim acta. aqni adeante enunciada, a referida sociedade:
_
A -Definitivamente constituída~ as.;üm como resulta:
I. o De um acto do dcch~raçli.o tlc suh~Cl'ipç,ão c de entrad<t
Je ca,pitacs, recebido por mestre Gastoa Dazin, tabellião de Paríz,
:1os 9 dias do mcz de fevereiro de l901.
2. a -Da acüt de nma, assembléa geral dos anciunhotas, do dia 1:::
de fcYereiro de l90I,cla. qual foi depositada. ttma cópia para minuta
com o mesmo tabellião, por acto de 26 de fevereil•o de 19(}1.
B-E publicada na con formid<tde da lei, assim como resulta ilos
<locumentcs depositados parft minuta com o referido mestre Gaston
Dazin, por acto de 3 (lo aln·il de 1001.
A referida sociodnclc dissolvid<l, (sob a condiç·:io ~uspensiva da
~~onstituição ,[ofinitiYa
da, •< So.::ic,_lado do Engenhos de Assucar Brasileiros, » c o ~e.lhOl' E·lmond Sternheil nomcacló liquidante com os mais ;m1plos poderes, principôJmente par~, a
eonstituíção da refericl.a soeioda:ln o pel:J. cntrach de capitaes que
lhe fez nos termos do um<J. deliberaç·ão tom::ula pela asJembléa ge!'3.1 ext,·aordinaria dos a,ccionist~.s. <W3 :?8 do mo.io de 1907,
da qual ficou annexo, uma certiclào em de.-id::~o Córma a um do'!
o1•iginaes dos estatutos da sacie léule rwonynn denominada « SocieJ::tde de Engenhos de Aôsucar Brazileir·os », a:pti ::td•'::ultc depositada.
5°-0 senhor L~'on de Dcl'tier de Sn.uYign~~. pl'OJH'iotél,rio, rcsi:lente em Pctriz. á !'na do AreaJmhle Sn.nt0 Honm;ai,u, n. 102.
Agindo em nome o como liquidante da soded<J,<l·~ ;tnonvma in titulada « Engenho tle c\:J.;ucar de Loron::t >>, cr:nrlo :t suiL sêde em
Pa.riz, no boulevnr'l Poissonni[:m n. 25, eujn~ c.5Üctutos foram
eltliJmlecidos, na coilformidcttle th nm::t acta. :'uh a<~signC~turag
privadas 1n data de l de mort~o de WOJ. um de cujos
•)riginae8 se acha :>.nncxo ao pr·imeiro ado arp1i :t•IPJ.nte emmdatlo, a referida ~ociecladc:
A-definitivamente con~tiiuida, ~cssim como i.'ü:Jitlta:
1·'--De um acto de J.eclaraçào de subscl'ipçiiio e <lo entrada de
c:J.pitaes, recebido por mestro Gaston B:udn, t:J.lJelliiio de Pariz,
11 de março de 19Ul.
2°-Dn. acta de uma a~sembléa geral dos a.ccioni;:ü·~ tl,) dia 1:'.?
<le março de 1901, e do, qual foi d<3po.sitada uma etiph pa.l·a minrcta em mãos do mBsmo b1belWio, JlOr acto do di;J, ·20 '.i<' m:~J•,:o de
H10l.
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B.-E publicada na conformidade d::t.lei, ::t.ssim como resulta
dos documentos depositados para minuta com o referido mestre
Gastou Bazin, por acto do dia 20 de maio de 1901.
A refericla sociedade dissolvida (sob :1 condição suspensiva da
constituição definitiva da Sociedade de Engenhos de Assucar Brazileiros) e o Sr. Léon de Bertier de Sauvigny, nomeado liquidante, com os nmis amplos poderes, principalmente para a
constituição da referida sociedade e pela entrada de capitaes que
lhe fez, nos termos de uma deliberação tomada pela assembléa
geral extraordinarüt dos accionistas do dia 29 de maio de 1907,
da qual ficou annexa uma certidão em devida fôrma a um dos originaes dos estatutos ela sociedade anonyma intitulada « Sociedade
dos Engenhos de Assucar Brazileiros » aqui adeante depositada.
Além disso os Srs. Maurice Allain, Fernand Doré, Lucien
Mellier, Edmond Steinheil e Léon de Berthier de Sauvigny, agindo
como fundadores, nas suas respectivas qualidades supracitadas, da
sociedade anonyma em via de formação, sob a denominação de
«Sociedade de EngenhosdeAssucar Brazileiros » e tendo por objecto:
1. 0 A exploração directa ou indirecta de quaesquer fabricas de
assucar e de distillação situadas no Brazil, quer nos Estados do
s. Paulo e do Rio do Janeiro, e principalmente das trazidas para
a referida sociedade, quer em outro qualquer Estado.
A exploração do cultivo da canna e a da industria saccharina e
de quaesquer industrias e negocies que com a mesma se relacionem.
A compra , a construcção , a administração , a locação ,
a venda de quaesquer immovcis e matcriaos relativos a essas explorações.
A participação directa ou índirecta da sociedade em quaesquer
operações, commerciaes ou industriaes, que se ligarem porventura
a um dos objectos precitado.> por via de croação do novas sociedades francezas ou ostrangeiras,de entradas de capitaes, subscripçõos
ou compra de títulos ou direitas sociaes, fusão, associação em
participação ou por outro meio qualquer.
E, em geral, quaesquer oper,wõos industriaes, commerciaes,
immobiliarias, mobi.liarias, financeiras, que se prendam directamente ou indirectamente á industria assucareira.
A referida sociedade a constituir-se para uma duração
de 30 annos, a contar-s:J do dia da sua constituição definitiva, com séde em Pariz, no boulevard Poissonniere n. 25, com
o capital de 7.000.000 de francos, dividido em 70.000 acções
de 100 francos cada uma, das quaes 69.500 acções de entrada de
capital e 500 acções a subscreverem-se em numerario e liberadas
pela qua1·ta parte no acto da subscripção.
Os quaes pelo presente instrumento depositaram em poder de
mestre Gastou Bazin, tabellião infrascripto, e lhe requereram que
o lançasse em suas notas com a data. de hoje, para se tirarem
delle quaesqucr certidões e traslados para serem expedidos ou entregues a quem competir.
Uma das duplicatas de um acto sob assignatura privada, datada
de Pariz, de 14 de junho de 1907, e contendo os estatutos da socie·
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dado anonyma, a fundar-se, sob a denominação de « Sociedade de
Engenhos de Assucar Brasileiros », acima. enunciada.
O qual documento escripto peJo punho de terceiro em 13 folhas de papel com scllo esGampado do 1 franco e 80 centesimos e assignado pelo punho dos Srs. Allain, Doré, Mellier, Stoinheil e do
Bertier de Sauvigny, comparecentes, que fizeram preceder as
suas respectivas aRsignaturas das palavras «lido e approvado »
ficou a esta junta e anuexn,, depois de ter sido certificada como verdadeira pelos comparecentes e revestida pelo tftbellião infrascripto com a menção de annoxo, do uso.
DECLARAÇÃO DE SUBSCRIPÇÃO E DE E~TRAD.\ DE CAPITAL

Por este mesmo presente instrumento, os compal"ecentes, na sua
referida qualidade respectiva de fundadores da sociedade de que se
trata, declaram que o capit:1l especie desta sociedade sejct 50.000
francos, reprosenta(lo por 500 acções de 100 francos Citda uma, está
hoje subscripto na sua totalidade e que cada subscriptor entrou desde
antes de hoje com a quarta parte da importancia ele caclct uma das
acções por elle subscriptas, seja o total do 12.500 francos.
Em apoio dessa declaração, os compa.recentes apresentaram ao
tabellião infrascripto uma lista de subscripção e de entrada de
capital feita por elles na data de hoje, em uma folha de papel com
um sello estampado de I franco o 20 centesimos e contendo os nomes,
profissões e domicilias dos subscriptoros ; o numero das acções subscriptas e a importancia da~ entradas de dinheiros effectuadasEpor
elles singularmente.
---M
O qual documento escripto todo elle do punho de um terceiro,
datado pelo Sr. _Alia in e revestido com a assignatura dos Srs. Allain, Doré, Mellier, Steinheil e de Bertier de Sauvigny, precedido
das palavra> «lido e approvado », escripto do punho desses
ultimos, assim como os comparecentes e declaram o o reconhecem
respectivamente, ficou junto e appenso a este depois de haver sido
certificado verdadeiro pelos Srs. Allain, Dorê, Mollier, Steinheil
e de Bertier de Sauvigny e revertido pelo tabe!lião abaixoLassignado com a menção de annexo, de uso.
PUBLICAÇÕES

Para se mandar publicar o presente instrumento e· os documentos ao mesmo annexos em qualquer parte onde"se faça
mistér, conferem-se todos os poderes ao portador de um traslado
ou de uma certidão.
Acto este feito e lavrado em Pariz, no boulevard Poissonniêre
n. 25, na séde da sociedade, no anno de 1907.
Aos 2G dias do moz de junho de 1907.
E após leitm'a prévia, os comparecentes o a.ssignaram com o
tabellião.
Seguem-se as assignatura::.
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Em seguida vem escripto :
Registritda em Pariz, 5° ofllcio, cVJS 22 dias üo moz de junho de
1!);)7, vol. 568 b, fls. 2, casét 1511 •
Recebi i francos c 50 centesimos, compr·ollondendo decimas.
(Assignado)- Coliiiet.
ANNEXOS

SOClEDADE ENGENIIOS DE ASSUCAR BltAZILEIROS

Engenhos do assucar elo Vill:t RétlYard, Pirlc':icaba,, CLipim, Porto
Feliz e Lorena, reunidos.
Sociedade anonymét <:om o capital ele f1•.s. 7 .000.000.
ESTATUTOS

Os abaixo assignados:
1o_ O Sr. Maurico Allaio, negociante, re.,;idonte no bouhward
Poissonoicre n. 25, em Pariz.
Agindo em nome o como liquidante da sociedade anonymc1,
denominada «Engenho de Assucétl' üe Villa Ra:ITard», que tom a sua
séda em Pétriz, no boulovard Pobsonnicro n. 25, cujos estatutüs
foram estabelecidos na conformidade de um acto sob assignaturas
privadas em tres actas de l de flwereiro de 1899, um de cujos originaes se acha annexo ao primeiro acto neste n.deante enunciado: a
referida sociedade:
A~ Definitivamente constituída assim como resulta: 1°, rlo
um acto de declarJ.ção do subscripção o de entrada, de capital, ro ..
ceNdo por mestre Fuchs, tahellião de Saint Chamond (Loire) aos
novo dias do mez de fevereiro de 1899; 2°, da act<t de uma a,ssembléa geral dos accionistas, dD dia 13 do moz de fevereü·o de 1899,
da qua.l foi uma eSpia depositada pa.ra. minuta em mão do tahelliào
supramencion<J,do por a,cto de 25 de fevereiro ele 1899.
B - e publicado na conformidade da lei, assim como remlt:t
ou se infere de documentos depositados pa,r:t minuta com o alludido m2s~re Fuchs por a,cto do dia 24 de a,bril de 1899.
A referida socieda,do dissolvida (sob <t condição suspensiva clêt
c~mstituição definitiYa da presente sociecbdo, o o Sl'. ~fauricc
Allain, nomeado lirJuidante com os mais amplos poderes, principalmente para, a constituição da presente sociedade o para a entrada do fundos ou ca,pital v,qai 111:1is longe nos termos de unm
deliberação tomada pela :1ssembléa geml oxtraordinaria elos accionistas de 28 de maiJ 1907, d:1 qual foi um<t certidão em devido,
fórma annexa a um dos originaes do presente acto.
2°-0 Sr. Fornand Dor é, industrial, residente em Tro,·er, "i, rn:t
Courtalon.
·
Agindo em nome o como liquidv,nto da sociedade anonyma chamada «Engenho de Assucar ele Piracicaba», tendo 0, sna s~d0 rm
Pariz, no houlevard Poissoniero n. 25, cujos estattd;os foram o'·
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tabelecidos na conformidade de um acto sob assignatura privada,
datado de 1 de março de 1899, um de cujos originaes está. annexo
ao primeiro acto aqui adeante enunciado; a referida sociedade :
A-Definiti vamente constituída assim C')mo resulta:
1o, de um acto de declaração de subscripção o de entr•ada.
de capital recebido por mestre Gastou Bazin, tabellião de Pariz,
aos 31 de março de 1899;
2o, da acta de uma assembléa geral dos accionistas do dia
5 de abril de 1899, uma cópia da qual foi depositada para
minuta com o mesmo tabellião, por acto de 19 de abril de 1899.
B-E publicada na conformidade da lei assim como resulta
de documento3 depositados para minuta com o r eferido mestre
Gastou Bazin, por acto do dia 26 de maio de 18!!9.
A referida sociedade dissolvida (sob a condição suspensiva
da constituição definitiva da presente sociedade) e o Sr. Feruand
Doré, nomeado liquidante com os mais amplos poderes principalmente para a constituição da presente sociedade e para entrada
de capital aqui adeante no.;; termos de uma deliberação tomada
pela assembléa geral ext L'aordinaria dos accionistas do dia 28 de
maio de 1907, da qual uma cel"tidão em devida fórma ficou annexa
a um dos origioacs do presente acto.
.
3°- O Sr. Lucien Mellier, capitalista, residente em Pariz, no
boulevard Maleshcrbes n. 99 .
Agindo em nome c como liquidante da. sociedade anonyma
intitulada «Engenho do Assucar do Cupim », tendo a sua séde em
Pari <:, no boulcvard Poissonniere n. 25, cujos estatutos foram estabelecidos nu. conformidade de um Mto :>oh assignat uras privadas na data do dia 15 do mez de fevereiro de 1900, um de cujos
originaes está anncxo ao presents acto, aqui acleante enunciado ;
a referida sociedade:
·
A-Definitivamcnt :J constituidD. assim como resttlt<J,:
! 0 , de um acto de tlo c ht'<~ção de subscripç'io c de entrada de
capitaes recebidos por l1le$tre Gaston Bazi n, ta,bellião de Pariz,
aos 13 dias do mez de março de 1900 ;
2•, da ach de uma a,<sembléa, grt•al de a.c0ionistas do dia 16
de março de I 900. uma cópia dct qual foi depositada p<tl'it minuta
em poder do referido mest1'e Gastou Bazin , (sic. em poder domesmo tabellião, por acto de 23 ele março de I900.
B-E publicadas na conformidade da lei assim como resulta de
documentos depositados para minuta em mãos do referido mestre
Gaston Bazin, J)Ol' acto do di a 26 de abril do l 900.
A referida sociedade disssolvida (sob a condição suspensiva
da constituição definitiva <h proseilto sociedade), o o Sr. Lucien
~ellier, nomeado liquidante com. os mais amplos poderes princlpalmente para a constituição da presente sociedad0 e para
a entra.da do capitaes aqui adeante nos termos de uma deliberação
tomada pela assembléa ger,tl extraor<linaria dos accionistas, aos
29 ~ias de maio do 1907, da qual ficou annexa umn, cópin, em
dev1da fõrmn, a um dos originaes do presente acto ;
Executivo -
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4°- a Sr. Edm,ml Stoinheil, eugenhcivo, rn:i,Iente em Pa:r:iz,
<í, rua. de la Tou.r d'Auvcrgne n. 50.
Agindo em 11ome e como liquidctnte tl<1 soeietl<J.de ananyma
clmmacla «Engenho de As.'ncar de Pol'to Feliz>> tendo éL su<1 s9cle em
Pariz, no bonlev<11'd P<Ji~sowliere n. 25, cujo.s estrtt,rtos fomm estabelecidos conforme um acto sob assigna,turas priv;vhs, cla,tctdo do
dL• 15 ele jcme:iro tl<3 1901, um de cujos orlginao3 s:J acltct annexo au
p;·imeiro ll,cto aqui aclcante enunciado ; a reforhla sociocl:vlo:
.1 - Definitiva.:n •nte cunstitllitb a,ssim como rc.sulta:
1°, de um a.cto de decl:cração d:J sulBCl'ipç:'ií.o e de entr;tcl::t de
ca.pitaes rccebichc poe mestre G<cston Bazin, t:1,lJe1li~o do P:uiz, aos
nove clbs do mGz tle fevereiro de EJO!;
·
:2°, d<:>, :.tcb de uma, assemblt.'ca gcrn.l dos accionistas clo dia 13
üe feyoroiro de 1901, da quctl foi depositada um<1 cópia para minuta
co:n o mesmo ta1Jelliào, pot' ctcto elo cli<t 2G de fevereiro éle 1001.
B-Puhlic<~U<l.· na confol'mid<tcle d·J, lei, ::~ssim como rosult:1 ele
documentos depo.sitcclo.;; 11ara minuta. com o raferitlo mestlw Ga.ston
B:tzin pm' acto do <li<t 3 de a,bril d) 1907.
A r"ferilL1. s p;i Jtlctde dissJlYit.la (sob n. eorlrli~::lo snspcmsiva da
cJnstituição defi,litivct dct pt'esoate ::nciel::vio) c o Sr. E•lmond
Stcinlnil, nomoaJ0 liquitLcntJ com os ma,i~ amplos poderes, principctlmente p:1m :o constituiçin clrl. ]Jl\J.,0nte s:1ciekde e p:wa a entra.da ele c.tpihl <.ttpli a'lc·tuto, nos t'rmo> do nma deliberação
toma.r.la pela ass·Jmbléct gerrtl e:dt'<col',lin:.trb, ~ws :28 dias elo mez de
müo ílc 1007, ch qn;tl umrt cet·ticlfio em <le-drlc>. fôrmrt flcou annex<1
a um do 3 originao,; do presi3ate acto.
5D-Cl Sr. L•,~o~1 de ncrtier clt~ S nt\~ignr, pi\)lH'ieütrio, tesidente em Pariz, <i nn d:J At'l'rtba.!rlc cl0 Santo Ilonoratcl n. Fl2.
Ag-indo em nonn e como liéplidauto tl<t sociecladG anonynm denomimda ''Engenho de Assucar do Lorcna ;>, tendo o, sn<t séde em
1\:.riz, no bonlevarcl Pois;onnii•rc n. \:'5, cujo.> estatuto.; foram estabdecitlos na c:ml'urmi.lade llc um aeto sob assignn.tums priva,rl~ts, datado rlc l . le 11l<Ui,'O de IDO!, nm do.J enjoA originaes se
<tclla aanexo no ]ll'imo:!'O a•oto ~'·'l'li ade:tntc on:wcütd:;; a referi<l:t socied<tde:
.·i- DofinitiVi11l1·Jnh co<Htii.uida a.~.>im com J rmnlta, um acto
(]c declaração ele snh 'cr:pc.'i.n o do c;1tr<Ld::t de ea11it d l'ecclJido por
mcsÜ'3 Gaston U.tzin, tahollii':!) de Pêwis, do tlin, li do moz de
m<11'ço !lo l!)::JJ .
.?. 0 , lh ctch dCJ uma as~emlJléa gcr.:.l do.> accionistas tlo tlüt 12
do n1c~ de marc;J lle iDO!, uma. c:)pia d,t qn<J.l foi <lcposit:J,d:t para.
min:tüt eJm o mc::mo bbclli:lo por acto do dia 20 llo moz do março
de 180 l.
f l - E public<1th 11<1 conf'ormi Li,dc ela lei, rts::iim como l'CSUlta de
do,~umcnto; rlcpo~it 1,doJ pam minab em mãos do rJl(wlüo mestre
n:t::;ton B tzin, po:· rtcto üu llicc 20 do moz de m:1io de lDOl.
.\. l'eiet'ilb ;;ode:hcLl dissol villa (sob <1 condiçio suspensiva na
coJ:otitui,)íD cleflnitil'a da pt'esente sociedade) c o Sr. Léon de Ber·.1;iei' rLJ S<mvigny, nomeMl·J u,1nirh,ltc com o'; mais amplos poderes,
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rll'inci}Jalmcnte P'!-ra, a e:on~ titnição ela pre >ente socied<Lde e ~ara a
cntr~da tlos c:t:plta.cs a.qm alleante, no:S termos de uma deliberação tomada pela assemhl0<L geral cxlraordinari;1 dJs accionista'l do
·lin 2!J do m cz de m::tio 1907, d;1. qua.l um<J, certidão em dcvi•la fôrma
Ílcou a nncxa n. um !.los 01'igi nn,es do presente acto.
E>bbelccc:rml pela m::tnclr:J, sJ;::;n iut.c 02 estatutos de U i>W, so ·
cicda.llc anonym<L fll!C prolJÕc m f nDd;u

TlTl LO I
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OEXOMI~\.\Ç:\0 -

Di: RAÇÃO -

SÉDE

SOCIAL.

Art . 1. o Formou-5o uma sociedade [l,fiOnynm qu-e cxis Lirá entre os proprietai'ios das aeçucs a·:rui arle ~Lnt c creí.trhs o das que o
puderem ser ulteriormQnt:; ; cllct seni. r egul::tua on, r egi<la pelo Co-

dicro Commcrclal, pelas lm~ de 24 <le JU lho de l 8b7, l de :~.gos to
J.c"'l893, lG de JloYomhro de l~J03 e pelos presente.~ c.>tat utos.
Art. :~. o E~;t ;' socic;l<u.lo tem p or objccto : a exploração diree·~a ou indi rcct<1 de qua e~qn cr rabrica,s de assucar e de distiibções
s iL~,s no Brazil, que1' nos Es b:1Jos de S . Paulo e do Rio de Janeiro, e
1Jl'illd?almente p~~r <t a :; rtnc for em tr ~t z id a s a ro l ou cita.das aqui por
í'le:<nte, r1u er em onÍl\J rtn::t.l (tuer Estado. A exploração da cultur::t da camn e a da indmtria ;;~,e:c h!1 rina c do •J U::tesrtucr i'!ldustc·ias c ncgocio3 que com L~o te nham reb ção. A con:ipra, a {)OU;;t l'ucção, a. a.uminht!'í.tçrío, a locação, a vcndn, de r.tuaesquer i m moveis c m:ctm i <te,-, r elati ,-o;: a cos;ts explorações. ..:\ pn,rticipaçio
tlire.cta. ou indir<::ctn. dn, socictlaAc em 11uae ;quer OIJCr::tções commerdaes ou industri0,e.;; que se p ossrun r clitcioD::tr com um dos objcctos
pr ecitado::; pol' Yi éõ de cre<J_(ão de W)V ,Is socied<trle3 í'r;wcezas ou
cstra.rrgeiras, de entrada de fnnd os oa c.<1,pita l, ;;nhscripção ou
compra de tit ulo.3 ou tlii'Oitos sociaes, fus:io, associação em coparti cip"ç5:o ou por out.l'O mod o qu~,lquer. E, em gcc'i!.l, CLtnesjue:' opcra.çõe.> indmtri::tcs , c>mmci'Chtc ;, im mohil ia,rias, m "Jhi liaria~, fimwcei ra~, lig.lnélo-se dirccta ou in•lire;;ta,mcnte com a, i;v.lu.<>tl'in. asm-

cctreira .

At·t. 3 . o A soeierla üe tor,n ,, tlc nomio a,çã.o de S ocidté de Sucre:·ies B;·dsil'ennes iSocle ü::tde de En.l!O!lhos de Assucar Brazileiros),
l:O ill o Stih-t.i tu lo de Sttc;·eri:s de Vil h! Raífal'fl, Piracicaba, Cupim,
Pm·!a Fe/i:; , t Lo;·ena n 'm-,ü.'s (l~ng,~ nhos de Ass ticar rlc Vilh Raü'ard,
Pir::tcic<tba, Cupim, Porto Feliz c Lorena r cmnidos) . Ess<t denominaç~::to p Jder<i, ser modit1c::td:t ou altet'J,Ü:J. em vil'tude de decisão
d<1 a;semblva gcr<tl extr:t.crcl.lmtri::t dos aceionist:ts .
Art. 4 . 0 A sociedade teró, <luração por 30 ::tnno~. n, pa.rtir
uo rlLt da sua eonstitniç '\o de finitiva., salv o_ os casos de .ôisso lução
!\Utecip:trla. ou de prol'ogD.ção, preYi;;tos pelos prc >cntes o ,ta tatos
(art. 44).
Art. 5 . o A séllc soei~ ! c o domicilio d<t soclcdn,dc sã.o aetnalmentc est<tbelccidJJ em Pariz, no boule,-ard Pot.~sonilié!te, n, 25 .
Poderão SCl' t ransferiuos pn,ra outro qu ~tlrptet' log..w da mesma
cid11.do por ~imp l e;; d ec is~.o rlo conse lho do admiuistraç'ã-o o para
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outra localidade em virtude de deliberação da asscmbléa geral
extraordin aria dos accionistas, tomada na conformidade do art. 44,
aqui adeante.
TITULO H
Bé'iTRAD.\S DE CAPITAL

Art. 6. As ~oc i eda des denominadas «Engenho de Assucar de
Villa Raffa.rd», «Engenho de A,;sucar de Piracicaba»« Engenho do
A$sucar de Cupim » « Engenho lb Assucar de Porto Feliz » e« Engode Assucar de Lorena», representadas pelos seus liquidantes, entram
nho na presente sociedade, cada uma com os capitaes que lhes pertencem e respeita: Da totalidade dos bens immoveis, moveis e
quaesquer direitos pertencentes a cada uma das referidas sociedades
no dia 31 de dezembro de I906 e consistindo em: L o Terrenos,
construcções, material servindo {L exploração de fabrica'3 de·
assucar e de dhtillação, pastos, terrenos, plantação de cannas
(cannaviaes), matta-> e cafesaes ; florestas ou mattas, vias-ferreas;
materia.l de transportes fixo ou rodante ; material fluvial ; material
agrícola ; carros e carroças ; auimaes de tiro ou traeção e de serviÇO$ ; casa de empregados ; arm<tzens ou paióes, olarias de telhas
e tijolos ; officin<ts e edificações de toda a especic; ferramentas o
instrumentos o utensilios para concertos ; arm<tzenamentos c
provisão de m<tteri<ts e material ; mercadorias e genero::l em sortimento accumulado c em consignação ; moveis e objectos mobi·
liarioi', etc., tudo situado no Br<tzil, em Capivary, Pira. cicaba, Porto Feliz c Lorenn. (Estado de S. Paulo). Cupim e Tocos
(Estado do Rio de .Janeiro). 2. 0 Dividas activas diversas, adeantamentos <tos colonos ; dinheiro em especie em caixa e em deposito com os banqueiros_ 3. o Ajustes e convenções de qualquer
natureza que poss<tm tm· sido feitos relativamente aos bens trazidos a rol, principalmeutc com os colonos, fornecedores, empreiteiros, etc., para fvmecimeuto de canna, lenha e outroB
artigos de consumo, os de commíssão para. n, consignação
e venda do assucar e de outro.3 productos; e 03 que possam
. vil• a ser celebrados com diversos proprietarios rumes para a locação ou ·arrendamento ele tenas quo lhes pertenç<lm e com terceiro> quaesquer para fornecimento ou venda de melaços. 4. 0 Os
direitos e privilegias com que se acham garantidos os engenhos ele
assttcM'. E, em geral, todos os bens c direitos mobiliarias e immobiliarias que compoem o activo das sociedades quo entram com
capitaes, tal como existia esse acti vo a 31 de dezembro de !906,
, sem excepção nem restricç,ão alguma.
Sendo explic:.odo }lOr ordem qnc os immoveis comprehendidos
nas entradas de capit<Ll ele cadn. um dos engenhos de assucar
acham-se de5ignados em relações que foram certificadas verdadeiras pelos liquidantes dos referidos engenhos o foram appensas ~
cada um dos originaes dos presente3 estatutos.
A presente sociedade terá a propriedade e gozo dos bens e di·
rei tos comprehendidos nas entrD,das de capital que precedem (prc·
0
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cedentes) a contar-se do dia da sua constituição definitiva; mas o
resultado da exploração dos referidos bens o direitos serão activa e passivamente por conta da presente Sélciedade- a contar·
se do primeiro dia do mez de janeiro de 1907, como si ella realmente tivesse entrado em gozo, nessa data, dos bem o direitos de
que se trata. Ella tomará os bens e direitos citados no estado em
que se acharem no dia em que entrar no gozo, sem poder usar de
recurso algum contra os que fizerem entradas de capital, por motivo de mão estado, vícios occultos, errm na designação ou contincncia dos immoveis ou por outra causa qualquer.
Supportarâ, a contar-se do primeiro dia do mez de janeiro de
1907, 03 impostos, tc.xas, dcspezas de conservação e exploração e
outros encargos de qualquer natureza, aos quaes os bens e direitos
trazidos doem ou porventura pos8am dar logar.
Soffrerâ as servidões passivas que po3sam gravar os immoveis,
salvo acobertar-se dellas e aproveitar das activas.
Será subrogada em todos os direitos c obrigações que possam
resultar dos ajustes e convenções q uc pJSS<W1 estar comprehendidos nas entradas de ca,pital.
A entrada por parte de cada sociedade dos bens immoYeis
(situados no Brazil) que lho pertença,m será feita por conta e responsabilidade da presente sociedade, que pagará e supportarâ o
passivo hypothecario c chirographario e os en,~argo,; de qualquer
natureza «estando nisso comprchendido o serviço Ouros e amortiza•
ção) das obrigações existentes, as despcza,s de dissolução e liquida·
ção »sem exccpção a,lguma, com quo ei;tcja, grav:vla cada uma,
das sociedades que fizcra,m a entra•la.
Como representação complemcnt111' il<t entrJ.•la dos ben; immovois e representação dct enteada (puro c limpJ de todo o passivo),
dos bens e direitos molJiliarios é conlcrido e alfecto o numero
aqui adeante indicado de acçõcs de cem francos, integealizadas
(inteiramente liberadas) de\ presente sociedade, a sabm':
A' Sociedade Engenho de As>uear do Pll·acicaba,, 29.333

acções .. , ..•........................................

29.333

acções ......................•.......................

10.607

A' Sociedade Engenho de Assucar da Yilhc R::t,!Tard, 10.637
A' Sociedade Engenho de As~ucar de Porto Feliz, 2.000

acções ............................................. . 2.000
Lorena, IO.OW
acções ..........................•................... 10.000
A' Sociedade Engenho de Assuccw de Cupim, 17.500 acçõcs. 17.500
A' Socielarle Engenh0 ele Assucar de

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

G9.500

Na conformidade das disposiçõe.': do art. 2" th lei de IG de
no>:_embro de 1903, as acçõe.3 supra dc.stina,das para a rcpresentaçao das entradas de capitacs poderão ser immediatamente
d~stacadas dos talões e negociadas, si as cinco socied<tdes premenClonadas tiverem mais de dous annos de exist'lllCia.
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Essas acções de entl.'a<la serão entregues , n11 conformida,J~ do
quadrosupra, aos respectivos liquidantes dos engenhos ele assucar,
que <las mesmas terão que dar dcscarg<J. à pl'cs:mte sociedade e
procedeudo <1repartição entre os habilita.do:1 com direitos sob sua.
exc.l u,siva r esponsabilicln.•.lc c sem que po>sa. a. ch 11rescnte sociedad{l por forma algumn, ser olJl'igach.
TITU.U
CA PITAL ( FUNDO) ~0 2 1.'1.1. -

![[

.\C9ÕE:> -

E:\TR.I.DAS DE DINHEIRO

Art. 7.• O capital social csü~ fix11do em francos 7.000 .000 o
(• dividido em 70.000 acçõe.;; de 100 fl'an cos c::tda um:t .
Sessenta e nove mil c quiuhentn.~ ac ~.õcs íntegrali~n.da ·=; (inteiramente libel•adas) forn.m nlrcctas, como s;:, n.cha clecla.rado no artigo 6•, ás cinco socieclD.rles runcladm·a> em representação da,~ suas .
entradas.
As quinhentas ar:çõe3 que sobr:tm agnartlam vez c op~lortuni
dade de ser subscriptas e integraJiz"clas.
Art. 8.• A importn.!;cia. tobl ela:; quio11cntn.s acçõos sulJscrlbenclas serc1. pn.ga.vel: um qn:tl'tJ ou ü·~ . 25 por occn. ~ião d:t subscripção e o excedente em nmn, ou lllétis vezes nos prazos o nas
proporções que forem clcterminn.dos pelo col!selllO de a.<lministr ação.
Os accionistas tcrZi·J em qualq nee Gpoca o direito de integraliz"r as sua.s n.cções por antecipação; mas nü o terão direi.to n. juro
algum ou dividendo particn ht• p1r nwtixo <las entradas antecipa.clas.
As chamadas ele c:tpit:tc·'; sã.o levn.rhs ao conhccimeilt o do ;
accionistn.s por um aYi::o inserto, nm m ez pel o menos c an tes da
r·poca fixada para c<l.Ch cntt-;Lrb, em um jorn:tl de anouJlciGs legam;
de Par iz.
As disposiç,ões supm (salro r l cci~fio cont mri é1. da <ti!sembléa
geral) e as elo art. go são :~pplica veis aos augmontos ele car1ib.l
pelél. emissão de acç•ues de numeraria.
Os titulares, os ccssio :n rio.;; , intermdiar io,:; c su bscrip tores s'io
obrigados solidariame nte pelo pagamento da impol'bncia. total dn.
a.cção.
Todo o subscriptor c qualquer a.ccioni:>t<l. que ceclm· o seu tit ulo
cessa (deixa) dous anoos depois ela cessão d e; sct• r esponsa.Yel p ~la;;:
ent1·adas ainda nãa chamadas .
Art. 9.• A' falt<1. de pagamento p c l<t~ acções nas épocas d.ctet·minadas, na. conform ill:1' lo dJ art.L'o prcceclcHte, são devidos juro:>,
computando-se cada cli~1, de ~.lomora ;,_ r0,zio rlc 6 % ao n.nnJ, sem
ha>er mister recorrer-;; a ~1. juizo.
A socicd::tdc pude m ~l ndn.e vender as acções cujas entradas c:; tiverem atr:~z :ub' on em mor''. ParJ. esse fim, os numeras
elas acções ~ão publi cado.: em um elo;; jornn.c.> de annuncios legam;
(officiaes) de Pari~.
Quinze dias depJÜ; dct publicaç,ão al:u'.licla., a sociedade, sem·
a}Jraz<Lincnto e sem m :ti~ fum1alicladcs, tem o direito de mandar
proceder á venrl<~ das at'<,:lí 8s por jtlllto ou por pat•tes, ainda mesmo
suceessi\·amcnte, por co11 l:t c risco e prejuízo dos retardatarios , nn.
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Bolsa rle Pariz, por intermedio Lic um corretor de cambios, si as
acções Corem cotadas c, no caso contrario, em praça e prégão por
intermedio ele um téLbcllião publico.
Os titulas das acçõcs vendidas por cs~:,t fórmêt .tornam-se nullos do pleno dtreito o serão entregues aoJ <dquirentes novos tltulos
indicéLnclo os mPsmos numeros de ac<:õcs o urna monção de duplicata.
Conseguintcmcntc, qun,lqncr acção que não trouxer a menção regula.r
das entradas exigíveis, doixn, de r,er nogoci<wel e não lhe será pago
dividendo éLlgnm.
O prollucto liquido ela venda das roforidrts acções computa-se
nos termos 1ln direito, primoit·amente nas dospozas, depois em juros o ca1)itn,l, em resumo, no qno fo1' devirlo á ;;ocieilade pelo accionista desagrupado, o qual fica sendo doveJor Lla cliiferenç:éL par:~
menos em proveito elo excesso, si houver.
A sociedade pôde igualmente uséLr de acção pessoal o do direito
commum contra o éLccionist::t cw mora on rctar,.latario e os seus
·fiailoro.;:, o qnor depois da vrnda Llo,s ctcçõos, quer concurreotemente com essa vendtt.
Art. 10. A primeiréL ontradtt c; YOl'ificéLdct por um recibo nominativo qne será trocado depois da intcgr..tlizctç·ão das éLcções por
um titulo dofiniti v o.
Os tittüos do acçõcJs integralizadêts são nominativos ou ~to
pol'tador·, <i e~colha do éLccionista.
A1·t. ll. Üô titu~os do éLcçõe.,; quer ao 1Jortador, quer nomini1tivos, são oxtrahiclo.s do nm livro üc: tali'io~, revestidos ele um numoro dü, ordem e déL assignatm'éL de dons administradores ou de
um adminLtmdor o do um elos dclcga,rloJ do con>elho elo administração o pass:vlo.s com o sello cb sociedade. Umn. déL> éLSsignaturas
pôde ser amxn,cla por meio do nm carimbo imlJobido em tinta de
gravar.
As acçõos no mina ti va-: são rovresent:tJa.,; ]Jor certificados nominativos, indicando o nome, antenome o domicilio dos titulares e
dando on fazendo coDstar par:l. ca1h,· acçiío-mi:ÜéL o numero dn
ac<:õo,, rltHl cllo possuo.
Al't. !.2. A cessão dos títulos nominath-oJ se faz na cDnformühde do éLl't. 3G do Codigo Commorcbl por um:1 declaração do
transforoncia, assignadéL pelo cedente e pelo cessionario ou S('U
mandatai·io o in~.:l'lpto om nm li uo-rcgi~Ü'O mpecütl déL sociedade.
O certiflc<1.do do cedouto é então invalidado e serão entregue'
um ou mnis eoetillcados novos com os nomoo; dos ç11re tenham
direito.
As !ciecl:i.clo ]Jtiilu exigir que a as:iignéLÜH'D. e a capaciua.cle da;::
partes sejam cortiflritrlets pol' um COLTetor do cn.mbio ou por um
tabelliiio.
Todas a:'1 dospczo.s resultantes d:ts t.ransfcrcncléL~ corr.;rão por
conh dos cossiomtrios.
As éLcçõcs nominath-as podem :'c:r· cmwm'Udn.s em éLcçõos ao
portador o reciprocéLmento.
·
OporéL-~O os~~~ conversão <t p0t!ido elo <J.Ccionist:t o pela volta o
entrega do certificado nominativo ou ché! acções ao porbdor o ét
sna custa.
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O conselho de administração regula a formalidu,de da ope_
ração.
A cessão das acções ao portador faz-se pela simples tradição
do titulo.
Art. 13. As acções são indivisíveis relativamente á sociedade,
que não reconhece mais ele um (senão um) proprietario para cadét
acção.
Os co-proprietarios indivisos em consequencia de fallecimento
são obrigados a fazer-se representar perante a sociedade por um
só dentre elles, considerado por ella como unico proprietario.
Os usufructuarios e os nudi-proprietarios deverão igualmente
fazer-se representar por um só dentre elles e a sociedade não reconhece sinão o usufructuario para quaesquer communicações que
tenha a fazer ao accionista.
Art. 14. Cada acção dá direito na propriedade do activo social
a uma parte proporcional do numero das acções emitti.das.
Dá direito, ao demais, a uma pa1·te dos lucros ou beneficios,
assim como está estipulado mais adeante, art. 49.
Art. 15. Os direitos c obrigações afferentes á acção, comprehendidos nisso os dividendos e a partCJ nas reservas, seguem o titulo em qu<J.elquer mãos por que passarem.
A posse de uma acção importa de pleno direito aclhesão aos
estatutos da sociedade e ás resoluções tomadas pela assembléa
geral.
O obito, a ausencia, a fallencia, a baucarôta ou a incapacidade
de um accionist.a sob pretexto algum, seja qual for, não acarretam
a dissolução da sociedade.
Os herdeiros, credores ou quaesqner representante> de um accionista não podem, sob pretexto algum, seja qual for, requerer
apposição dos sellos sobre os bens e papeis da sJciedaclr>, provocar
inventario algum, nem licitação, nem partilha alguma, nem se
immiscuir de modo algum na administração da sociedade. Devem
para o exercício dos seus direitm reportar-se aos balanços nos invent.arios sociao3 e ás delib~rações da assembléu, geral.
Art. 16. Em caso de perda de um titulo nominativo, o accionista deve fazer a declaração disso na séde social por acb extrajudicial e publicar aviso do facto por inserção em um jornal de
annuncios legaes de Pariz.
Essa declaração de perda deve ser feita nos termos e segundo
as fôrmas indicadas pelo consCJlho de administração.
Durante um anno, a contar-se elas ioserções, o acc;iouista nã.o
pôde reclamar o pagamento nem de juros nem de dividendo
algum.
Expirado o anno sem que o titulo tenlw. sido encontt'ado de
novo, é entregue outro ao reclamante, por duplicat::t, do qual passará esse recibo, e esse titulo annulla o antigo.
Osjuros e dividendos atrazados lhes são pagos e no titulonovo se fará menção disso.
O conselho de administraç>ào tom a f<tculdade, antes do pagamento, de exigil· uma caução na conformidade dos art.g, 151, 152 e
155 do Codigo do Commercio.
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As ínseeções nos jornaes, a declaração de perda do titulo e o
recibo de duplicata são feitos e registrados á custa do accionista.
No caso da perda de um titulo ao portador, terão de conformar-se com as disposições da lei de 15 de junho de 1872, do decreto de lO de abril do anno de 1873, que traz o regulamento da
<tdministração publica para a execução da referida lei, e da lei
modificativa de 8 de fevereiro de 1902, assim como a todas as outras
prescripções legaes e aJ.ministrativas que vierem modificar, completar ou substituir as leis e regulamento acima enunciados.
Art. 17. Os accionistas não são obrigados ainda a respeito de
terceiros sinão até á equivalencia dêt importancia das suas
a.cções.
Não podem estae sujeitos a nenhuma chama.J.a de capitaes
nem a restituição alguma ele juros, nem de J.ividendos regularn1ente percebidos.
Art. 18. Os juros e dividendos de qualquer acção, quer nominativa, quer ao Jlortador, são validamente pagos ao portador do
titulo ou dos cottpons.
Os não reclamados nos cinco annos ela sua exigibilidade são
prescriptos (prescrevem) em beneficio el<1 sociedade, na conformidade do artigo art. 2.277 do Codigo Civil.
TITULO IV
OBRIGAÇÕES

Art. 19. O conselho de administrn,ção está desde agora inves"
tido com poder de emittir até a importancia ele um:1 quantia de
frs. 5.500.000 obrigaçõJs do capital nominal de frs. 500 vencendo
juro> annuaes 5 %, pagavei> scmBstralmente. Essas obrigações
serão reembolsaveis segundo um quadt•o de amortização, que será
estabelecido pelo conselho de administração.
A sociedade ter(~ o direito de liberar-se por antecipação no
todo ou em parte, mas sómente a partir do terceiro anno.
Ella terá o direito de resgatar obrigações abaixo do par. Os
reembolsos antecipados ou os resgates serão levados em conta de
não importa que a11.no for da tabella ou qnadro de amortizaçã{)
como o conselho o entender conveniente.
As obrig,lÇves serão emittidas de uma on de diversas vezes,
nos prazos pela. taxa e por outeas condiçõel que o conselho terá de
.aprecial'.
O producto liquido da subscripção elas obriga.çõe> será empl'G·
gado até a equivalencia devida pelo conselho do reembolso das
dividas lançadas em conta da presente sociedade, como condições
das entradas das cinco sociedades fundadoras c para o augmento
do fundo de giro da empreza (circulação).
Art. 20. A sociedade pôde, além das obrigações de que se
trata aqui supra, por proposta do conselho de administração,
crear ou emittir obrigações com garantias hypothecarias ou de
outra especie ou sem ellas, em virtude de uma decisão da assembléa
geral deliberante nas condições de uma as~embléa ordinaria.
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A assam bléa geral, por proposta do conselho de administração,
determinará a importancia total e o modo desses emprestimos por
obrigações , o preço de emissão, os juros e o modo do reembolso,
assim como as garantias que t enha a da,l', si é caso para isso , aos
seus portadores (obrig::wionista~).
As qu ~ntias necos~:trias parn fa7.or raco ((tttondel', acudir) a, os
jnros o amorLiza ç:ã,J uunuaos de todas a~ obl'iga,):íos emittidas os tão comprchentliil::'s uo:> encargos ;;ociaes .
TfT CLO V
ADl\'IJN !STRAÇÃO

Art . 21 . _\ socü3tlaüo é administrada por mn con.,;elho comde se te moml,ros pelo menos e do ll no maximo,tiearlos donkc
o:> soei os e nomc::tdos pol<t assembl<-)él. gcr::tl <los ::tceionistas.
O numeeo rlos membros do conselho de administração poder;t
ser augmentmlo por decisão <h <:18sombléa geral, por propostl\ do
conselho em fnncc;ão.
Art. 22 . Os ::tdm ini :-;tracloril~ <le\'em ser proprietarios de 25ú
acções cMla u m dellcs durante toLlo o tempo do seu exercício.
Não é do nece.osid;tdo que os admin istradores possun,m essas
acções pm' or:casião de sw1 nome::tçõ.o_ Ba,;ta c1u0 i13 possuam no
momento de entmr em exercício .
Essa!; ::tcçõe.s são dostin n.<l.as na sua totulitlad e á garantia dos
actos da gestão, aind::t dos que for em exclusiva m ente p Gsso<tes
a um dos atlministradorcs ; são nominati v::to>, i naliena-veis, marc:J,das com um snllo imlictLti v o da sua inalienabilidade e depositadas
na. caix::t social.
Depois d::t sa!Jida ou do fa lloe:imontJ de "'lgnm a<lmi nistrado r,
as acções de;;tinQ.das á garantia da sua gestão não lhe serão entr egues, n em :cos sem l'Oprese ntan tos, si não depois da a ppl'ovação
por parte d::t as>o mblúa ger a l mais proxima das contas do exerC'icio, dur<l.nte o qn::tl o atlministrador tiver dobmdo o seu exercício
c th•,lla a app rova,ção Llél. gestão do ref.;rido ::tdmiubtraclor c não
sendo esses títulos embargados.
Art. 23 . O tomp:) de exercício dos primeiros administradores
~~ de seis annos,_salvo c il'o.ito da ron0r:J. ~·io p ar cial, lle c1tle se v ::te
tratar.
O couscll10 rc!lOYa-se tL ra <~ão do um ou de dous membros cad.a
a nuo, altern::tndo, si i;J r possi vel, de fórma que a renovação seja tão
igual quanto possiYel c completa e m Cél.da p eríodo de seis annos .
P ara. as primeiras ::tpplicações dess.t disposição, a sorte imli car(La ordem ue sahidct ; uma vez estabelecido o revezamento, a
renovação s0. thr(L por a ntiguidade de n )lllOação .
Qualctner membro qu e se reti rar pó<lo ser reeleito .
Art. 2'1. Si o consel ho estiver composto, com meno3 ele ll
mem1Jros, o': a.dministeadoros tecm él. fac11lcladc de completar-se,
si o julgarem de utilidrtclo para <ts neee:'lsidades do serviço o inter esse da socieda de_
JlOSto
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~esse ca,~o. as nomeações feitas a titulo provisorio pelo consslho são submcttidas por occasião da primeira reunião, á, confirmação da assJmbléa, gernl que determina o tempo do mandat').
Da, mesma fôrma, si vier a v:tgar um log:tr de administrndor
no interva,l!o de duas assemblééts geraos, os étdministl-adores restantes podom prover lll'OYisoriamente <i substituição, c a assembl8a
geral, por occasi5.n :h su1 primoit•:t reunião, proceder<~ á eleição
definitiva.
O administrallol', nome;:crlo em snl.>~titnição elo outro, não se
consen:a em exercício siniiL> dtirante o tempo que falta para passar o decorrer do exerci cio do sou pt·edecossor:
Art. 25. Cada anuo o conselho nomei:t dentl'e os seus membros um presidente, que sempre poclor:i :>or reeleito.
Em caso d;1 ausencia d,) presidente, o conselho designa. p:J.ra
cadéí. sessão algum dos memb1·os proscntm, rruo dtWét exercer as
funcçõ.es do presidente.
O conselho cle.;ignrc tam be 11 a pe~son. CJll8 dov e exercer as
funcções de secretario e que até pCHle sol' tirada de fóra do conselho.
Art. 26. O conselho de administração reune-se por convocação
do presidente ou de dous dos sc•us membros tn.ntcts vezc.s quantas o
oxigil' o interesse da sociedacle.
As reuniões se fcczem na s•;do socLd ou em outro qualquer
logür clesignado pelos m "m bros do conselho.
A presonç:t olfocti n. ll8, m<1ioria ou em c<1so <lo nmnoro par da
metade e mais um elos membros em c"ercicio ( no.cessarL1 para a
validade das dolilJora.ç-ões.
As delibel'açl,es 30 tomam poht m:tiol';a c',os v Aos dL>S membros
presentes.
Em caso do empate, o .,-otJ do pre:3iclent8 é preponderante.
Nenhum administl'ctClor póclc votar por procuração.
Art. 27. As üelilJcraçõcs do consellw são testificadas (constarão
das) poe acta~ in~c:l'ipto.s om um registro especial e assignadas pelo
presidente e pelo ~ecretariJ ou, 8i o ultimo nJ:o fizer poute do conselho, por outro administrador.
As cópias ou contracto3 dessa; actas, para todGs os effeitos, em
juizo ou tora delle, sm·ão assignados pelo Jwesidente do conselho
si não por dons aclminish'ctdorcs. Assim assignada~, são validas,
para terceiros.
Art. 28. O ro.t .e:Jw tlu arlministraçflo G im·estido dos mais
amplos poderes, som limiwçDe:c: nem restricçõcs pn.ra a gestão dos
negocio:> sociae:'' o 9 :rv, todas a< operações rol:ttiyas ao sou objecto.
Tem principalmente os segniltes llodore.;;, que sii.o indicativos c não
IimitatiYOS :
Represent<L a. socimbdo perante te.rcciros.
Delibera c estatuo :::r:])re todos os <tssumpto~ relativos <i administração dos bens sJcin.c.> o hz o regulamento da sociedade.
Recebo todcts ac: C[Llanticts que podem ser deYidas ~t sociedade e
todas as quo ontrél.rom p:wa a sociod •,de por qualquer titulo.

1996

AC.TOS DO PODER EXECUTIVO

Etfectua todos os depositas e retiradas de capitaes junto às administrações e caixas de qualquer natureza publicas ou particulares,
passa e dá todas as quitaçõe.s e descargas.
Assigna correspondencias.
Autoriza, acceita, paga, subscreve, cauciona ou endossa todos
os elfeitos commerciaes.
Ftxa as despezas geracs da administração, regula a organização dos >erviços, dirige o fiscaliza as contas (a contabilidade) de
todos os serviçus. Provê a todas as necessidades dos serviços.
~omeia e demitte todos o; directores, engenheiros, agentes ou
empregados da SJcieiade, fixa ao; suas attribuições, youcimentos,
salarios, remunerações fixas e proporcionaes, gratificaçõe3, assim
como todas as demais condições para a sua admissão.
Pede ou consente tJdos os cr:•clitos ou adeantamentos com ga~
I'antias Oit ~em isso sobre eifeitos pnblicos, acções, obrigações,
mercadorias e, em ger<1l, sobre todos os va.!or2s, podendo fazer o
objecto de uma fiança, regula livremente as suas condições.
Faz, ultíma ou autoriza quer por conta da sociedade, quer
por conta de terceiros c sob as condições que entender convenientes,
quaesquer operaçõe.s financeiras, industriaes, commerciaes, immobiliarias, quaesquer transacções de compra ou venda, ajustes ou
tratos e, em geral, quaesquer emprehcndimentos que se relacionem
co;n o ob.ecto da sociedade.
Toma parte, em nome da sociedade, em qun.esquer syndica.tos
e em todas as participações que tenham por fim a exploração de
uma industria que se ligue de longe ou de perto ao objecto da
sociedade.
Determina livremente a fórma e as condições da participação
da sociedade em cad~t uma dessas emprezas e, em geral, em todos
os negocias industriaes, commerciaes e financeiros, mobiliarias ou
immobiliarios.
Contracta, sendo mister, todos os accordos de fusão com socieda.des constituídas ou em via da formação, e determina as condiçõe8 dessa fusão, que deverà ser soberanamente apreciada por
uma assembléa geral extraordinaria.
Orça todos 03 planos, calculo de despezas, tratos sobre as con·
.dições de ajuste para a construcção, installação, ordem e disposição de todos os novos engenhos centraes (usinas) para os
augmentos e bemfeitorias (melhoramentos) das construcções, da
ferragem c fec·ramenta~ e do material dos engenhos centraes
existentes e para todas as obras novas, seja qual for a sua importancia ; executa ou manda executar es:;as obras e contractos.
Passa todos os contractos e ajustes para a compra das materias primas, mercadorias e provisões, apura a sua importancia.
Faz igualmente todos os tratos, ajustes e contractos para a vend&
ou consignação dol productos fabricados, quer á vista, quer a prazo.,
e ~ais condições que julgar de conveniencia para os interesses
somaes.
Administra e gere, tanto activa quanto passivamente, todos
os bens moveis ou immoveis da sociedade e passa todos os actos
,de gestão ou de disposições relativos aos citados bens.
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Especialmente, contracta em proveito da sociedade ou consente
a terceiros, com promessa de venda ou sem ella, todos os ar•rendamentos de ben.3 moveis e immoveis pelo tempo e com as clausulas
e condições que julgar uteis aos interesses sociaes.
Faz todos os seguros, paga todos os premios e recebe todas as
indemnizações que possam ser abonadas em caso de sinistros.
Dete1·mina o emprego e collocação do.> fundos ou capitaes
disponíveis, adquire quaesqucr acções, todas ou parte, todos os
direitos de qualquer ordem em qualquer sociedade commercial ou
de outra e>pecic sob a fôrma que for; regula a seu talante o
emprego dos fundos de reserva, pôde empregar com especialidade
as quantias dependentes do fundo de reserva extraordinario para o
resgate de obrigações da sociedade.
Pótle adquirir quaesquer immoveis e igualmente os alienar
amigavelmente ou em lanço publico. Determina a alvitre seu as
condições das referidas acquisições ou alienações, pagas ou calculadas aos preços de venda, cumpre todas as formalidades complementares das alludidas compras ou vendas. Faz, dando torna
ou sem dal-a, todas as troc~ts de immoveis pertencentes á sociedade. Estipula ou consente em todas as servidões.
Faz e autoriza todos os traspasses das dividas activas, approva
todas as cessões c dividas activas exigíveis ou não. assim como
quaesquer subrogações com garantia ou sem ellct. Exige ou acceita
de quaesquer devedores todos os gravames e obrigações hypothe·
carias, todas as cauções c fianças o, em geral, todcts as garantias.
Contract<t todos os emprestimos necessarios . ao andamento dos
negocias sociacs com gravétção hypothecaria sobre os immoveis
sociaes, ou sem clla, salvo si der a conhecer a sua importancia na
proxima assem bléa geral.
Todavict, nos emprcstimos a se realizarem sob a fôrma de
emissões hypothecarias ou não, dilfcrentes dos já autorizados pelo
art. 19 supra, deverão, na confurmiLlatl.c tl.o art. 43 dos estatutos,
ser decididos pela, assem bll! :1 geral por proposta do conselho.
Exerce em nome d<t sociedade c perante todos os tribunaes
competentes q uaesquer acções mobiliarias e immobiliarias que
julgar necessarias ao interesse social; defende em todas as instancias
judiciarias q naesl]_uel' causas intentadas cóntra a sociedade ; executa
todos os julgamentos e sentenças ; manda executar toda~ as sentenças por todas as vias legaes, aimüt que pela penhora immobiliaria ; dá todos os consentimentos c permitte~torlas as desistcncias,
accorda, faz transacçõcs c sujeita-se ao ajustado em ~oclas as
instancias judiciarias (em juizo).
Confere todos os poderes necessarios para representar a sociedade nas liquidações judiciarias e fallencias dos seus devedores ;
constitue todos os procuradores, solicitadores, advogados informantes e lhes retira esses poderes, sendo preciso.
No caso de fallencia ou de liquidações de devedores ou de fiadores, requer c toma todas as medidn,s necessarias no interesse das
dividas activas da sociedade ; faz verificar e admittir todas as
dividas activas, affirma-lhes a sinceridade, recusa ou adhere a
todas as concordatas, contractos do união e a todas as composições
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e ajustes ; representa, a, sodcllado llcts rd'erida;; o;Hwaçi)es ; r'C•>Jb~
todo> os clividcndos, clfL dos mesmos qnit::tÇ'ão.
Representa a. socict\atlc em bcl8,s n.~ êts~embléas de accionista~
c do possuidores de obrigaçõe; o em toJ:ts as reuniões de membros
da sociedade na,s quaes a. nws:na for inteross:1dn.
Dii todas n,s desistoncüts de prl vilegios, hypothccas e acções
resolutol'ias e consente qnaesr1uer 1evant'tmento; o cn.ncellaçã.o de
qnaesquer transcripções do penhoras 1m mobiliarias, de quaes(lner
inscripções, emlmrg,1s, o.Presto8, seq11estros o, em geral, de quaesqHer direitos e acções que poss:nn beneticiar '' soeimhtde e sejv, po:.·
quo titulas for, sendo tndo me.~mo sem rngamento.
Consente e permitte que ::lc obserYom toda.s as pr.x~;;dencias de
ordem e grctdtu:tçiio llypot.hec:trLts, as,illl como quae:<quer .~nbr;;:;a
•;ões com pagamento ou som elle.
Entra em aceôrdo e Ü'êWsacç·ão e obriga-se sobN· iodos os
interesses da sociedade, I'<t:1 fJ.lLbeS<1Hel' :.tkttimcntos do dividas, !lOmeia todos os arbitras e peritos.
Toma toda~:: as medidas necessal·Lls l\H(t a m;u•c;h:t normal ela,
sociedade.
Assigna. as acçües c roci hos de depositos das acçõe~.
Recebe com deposito, na caixa ~ocial ou em cstahelccimento'
finaucciros d:1 stm 8Scolln, o~ titulos d1B necionisiD,s, nomimttivc:~
o a a.o portador. Determina ,,, fórm<t uu-3 e0rtillcados de doposi·to, o
modo ds sua cnh•Gga., <ts tlcspez<ts n. qne p,·,de estn.r snjoib o llerosito, t~ ttS ga.rantia.s co:n qne cLcYor::t s2r- e~;rc.alla. essa. 111Ddida. niJ
interes8C da sociedade c tlo:< aecionistn.s.
Retira ol titulos JD i:·Yio ou e.'l }ia de; 'lo,; mGsmns dà desoargz1.
Faz as ch·t11111das du c~t~·_üüte3 d·.J.':i titnlo3 n~\o integrallza:Ios,
na. contorm idade do a.ri.. 8' rlus rn'e :entes c3Üêtutos.
Apura a'l conta': qne 'levmn ~e· snbmettidas á a~:sem'Jl,_>;,,
geral ; fixa o Ya.lor 2. compucar no lJa.lan·;·o do.3 sortimentos de mcrc<tdorla.s, approxim~,.ndo-as tanto CJ.lW.do po~si vcl Ü•J preço do cn·oto
liquido de;sas mc:·cztdorlct.s: propilc a cil'l':', llo llivitlm1do a ser
repa.1·tido, assim como dns q tmHtircs •1 HD llle pv,recer conyenionto
leva,r ús contas de amortizaç1to e lle l'CSBl'Yil, f<tcultativn.s. E' licito
a.o me:Jmo, dep1is do 1n·imeiro semestre ·lc ;un exercício, rlistl'ibuir
uma quantia por conh solJre o divi<lenclo •t•J ::lWl•J CC>lT8nte, .si u.:;
lucros a::mraclos o permittirom.
Sujeita. <t assembléa. geral tocl::ts ::<.s m,):!Llc~.é·0es on ;vUiç::lcs ;w~
presentes osiatntos.
ConYoei1 as assc1nbl6

~s

gJ2[L-2:-~

n:t:~

t]})tJC':"tS

rna.rc~vltts

pJlo~

estatutos e cs.tra~Jrdinarütn1ontc, si n .iulga::.l ntil~ c fixa a.s Gl'·l(?n:::;
do dia.
Tem n, faeuldade, depois de ter com-ocado H!T~rt <~.;:somhl<~;:t, do
annulla.r essa convocação D de f1tZCl' OlÜl'ê!, em ama or:lrm <lo t'íi~),
tlifferente.
Executl todas as de1i.1JePa(~Õc"S da, assGn11Jl<~a go2td.
Emfim, tudo o rrue n:1o ü expressamente r<2scrYado pelos es',·.;tntos ou pelas 1nis â assomlJléa. grral rk:~ acdonistas, é rh :l.!çada
do conselho de administrns-ã.o; cll0 tem r[,J 1.~m modo gerv-1 -plenos
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:poderes para. rmproh:mdm· c levar a bem e proveitu todos os nego·
cio> que poss:J,m interessar á sociocladc.
Art. 29. O conselho rlc administra.çYio púde clelcgóll' toclos Oll
pa.rtc dos seus líOtlcres a um ou a muitos dos seus mcmbroB c tRmbem a uma. junta (comite} tlc dircetores, com}Josta de diversos a.dmínistra.dorcs ; dctermin0, oo poderes e a,ttribuiçõcs des~es arlministrarlore~ dclega•lo> c tamhem da junta; d.c directore.s {directoria), e
lhes abona Ol\leuados fixm c peop;Jrciona.cs, que ~ão lanc·a:dQS na,~
contas tlas despezas gcraes.
O conselho rtc administração p.jde tu,mhcnn ·~onferir a um
oumais direetoros mcmbr.:s do cuJEdho de CLdmtni;;t.ração, ou não,
os podere> que julgar convenientes pa.ra. :J, dirceçã.o teclmica, ou
commercütl da .sociedade; celelJrrw com esses directores contracto~
ou conYençõe:>, determinall(lo a rlul'él,ção o extensão das suas funcções ou exercício, a irnportancia das saas vantJ.gcn,; fixas e proporcimues (que se1·üo lr\Jlr;<ulas na, conb das desprza:-: gcr:J.c3) o as
condiçõ_;.3 d,J, sua retiralla c da suo, demissão.
O consellJO p(Juc c~meeder a um 0u nnis (los sm1-: rtwmbros em
directores indeminíz'1çõe.'l pa,ro, despBz,.ts de vía.ge:·11.
Emfi1U, pôde. além rli~~o, c:mferir poderes a certa e determinada pcsso:1. que bem l!JD pare;er, pm·& mn on mai~ Jin,;: detel'min<t-

dos.

Art. 30. Todo~ O'l ~~.ctos l'CfereJlt·~'s ;i, sor;icdadc, 'lcdJidos pelo
conselho, as,im como as rctiraJiJ,-; de fundos e vaJnr··~. as ordC>n:<
contra os banqueiros, •k\'Cd•;r2s c de:~o'<ihrins e n.s sulJ.>cripçães,
m1-1osso.>, acccitc< oit '1 niü1~:0.:s de eífeâos bJl1lJTIG!'da~;s ric\·em ser
:\ssignado:: por dontí a.rlminhtrarlores, salvo, c a nwnos com delegação especi~l.l tl:J ·~onsellw, dada p1rn, e,~.e fim, a tenha l'trn
só i1dmini;trat1or, o:1 um diroctor, o:1 Gntl'•J q_nalcpwl' mandatari0,
singularmDnte.
Art. 31. Os a·lmiHi~t.raüorc ..; ni;o nnb·alwm. po1' motivo da .~wt
ge~tão obrigaç:5,J algum~, pe~2oal nem ~oli<Ltr:a l'olatlvame:ttc ~w;
compromissos da socie Jade.
Nã;J ,;ão respons·1 í·ais si i ti: o pel1, exe.~uç<'l.:; lo mand;_d;o que reeebera,m.
Art. .J.2. 8' intet"d iCto avs ali:nini~trach,rc,s t Jl1l:.W e consorn1.1'
interesse dit•ecto em íidíeocto c:n u·n~J, e:-aprnz<l- on mn um contracto
feito com a, soci'"Jarlo "u por sua, C'Jnt:<, ~- !11f'!l·J~ <p!e não s;jam
autorizados llcla as.;e.niJLa geral.
Ma.s é facnlt:ulo ao co administ>?c,,L,re; intm·.:~so.r-se nos nogocios em quo a pro;:ria sociod 'd'! tem i!ltCJ"o.sses e olJrigar-so conjunetamcntc com a ;oocictLalc ]J).la com terc~iroo; podem elli toüct:~
as operações feito.~ pela ~ot:icdado ::cc• p:wtlcipaur"~ ou cessíonario·J conjunta mente com eUa.
Cada n.nno ser:'é prestadC~ {1, asseml)léa, gcrCl.l tm1:1. '"ontC1. CSlJOcial dct execução dos contractos ou cmprcz:1;: IJOl' cl'a ;~tdm·izallo8
nos termos do primoir<.} paragra1Jho mpri1.
Art. 33. Os adminis-tmrlore~ tecm direito 6, rmiea<lí:L lle f!U<t.rlti.as soln'e os lucro.~, detCl·minudalJelo i'l.l't. 4D, o n, rne•lallw.s de p1·o~
senra, cuja importancil1. é fíxada, pcl:_., a>semblôn 2'0m,l constituid.~1..
r
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O importe desse abono de fichas ou medalhas de presença é mantido
emquanto não for mocliticado ultm'iormente por uma assembléa
geral ordinaria.
As quantias retiradas dos lucros e a importancia total das medalhas ou ficha~ de presença serão repartidas entre os membros do conselho, como estes o julgarem conveniente.
Essas medalhas de presença e essa parte nos lucros serãG independentes dos abonos que o conselho de administração pôde
destinar áquelles dentre os seus membros, a quem delegações
especiaes ou funcções especiaes fMem conferidas, como ficou previsto no art. 29 supra.
TITULO VI
001\Il\IISSARIOS

Art. 34. A assembléa geral nomeia cada anno um ou mais
commissarios, accionistas ou não, encarregado> de fazer um relatorio para a assembléa geral do anno seguinte, sobre a situação da
sociedade, sobre o balanço e sobre as contas apresentadas pelo conselho de administração. Podem agir conjunta ou separadamente.
São reelegi veis.
Na falta de nomeação dos commissarios pela assembléa
geral ou no caso do impedimento ou de recusa dos commissarios nomeados, procede-se á sua nomeação ou á sua substituição
respectiva, por mandado do Sr. presidente do Tribunal do Commareio da séde social, a requerimento do conselho de administração ou, em sua falta, por qualquer interessado, convidados os
administradores devidamente.
Durante o trimestre que precede a ~~poca fixada para a reunião
da assembléa geral os commissarios teem o direito de, todas as vezes
que o julgarem conveniente para o interesse social, ter vista dos
livros e examinar as operações da sociedade.
Podem, em caso de nrgencia, convocar a assembléa geral.
Teem direito tt uma remuneração, cuja importancia é fixada
pela asssmbléa geral r. carregada sobre as de3pezas geraes.
TITULO VII
ASSE)fBLÉAS GERAES

Art. 35. CaLlt~ anno os accionistas se reunem em assembléa
geral annual ou ordinaria, que se realiza antes do fim do mez
de outubro, no dia, hora c logar designados no aviso de convocação.
Essa as2cmbléa estatuc sobre os objectos abaixo designados no art. 42.
As assembléas geraes podem ser convocadas extraoi'dinariamente, em todas as épocas do anno, quer pelo conselho de
administração,. quer pelo commissario ou pelos commissarios, em
caso de urgenCia.
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Todas as assembléas geraes que tiverem de deliberar a respeito de objectos diversos dos previstos para a aBSemb1éa geral
anormal, são extraordinarias ; o seu modo de constituição e as
condições da sua deliberação são adeante indicados no art. 40
e variam segundo a natureza dos objcctos, sobre os quaes teem de
deliberar, segundo as indicações infra dos arts. 43 e 44.
As convocações para as assembltsas gera.es ordinarias são
feitas 16 dias, pelo menos, de antemão, por aviso inserto em
um dos jornae!l designados para os annuncics Jegaes em Pariz.
Para as as.> embléas geraes extl'aortlinarias ou convocadas extraordinariamente, esse prazo púde ser r eduzido a oito dias.
As convocações devem indicar summariamente o objecto da reunião.
Art. 36 . A assembléa geral compõe-se de todos os accionistas
proprietarios (possuidores) de 20 acções, pelo menos.
Todavia, os possuidores de menos de 20 acções podem reunir·se para formar o nu mero necc::;saeio para fazerem-se representai'
na assembléa por um delle.> ou por um membro da assembléa.
As acçues ao portador deverio ser depositadas na séde social
ou nas caixas designadas pelo conselhu de administração, cinco dias
exactos <tntes tla época fixada p:1ra a r eunião de cada assembléa.
Os posmidJr es de acções ao portadot• e os titulares de acções
nominativas que, não tendo o nnmero lli.! cessario, quizerem usar do
direito de reuitião aqui apontado acima, devem igtmlmente, para
ter o direito de assistir à assembléa geral, depositar, cinco dias
inteiros antes da r euniã >, os seus títulos e as procurações, nas
mesmas conLlições como acima..
li.:ntr egae-:;e-ha a cada llepositan te uma carta de admissão
nominal e pessoal, incli\;ando o numero dos seus votos na assembléa .
Os possuidores de titulo ; nolll inativos ou de certificados de depositas de 20 ou de nHtis <LCÇÕC8 , desde cinco dias,pelo menos, antes
da r eunião, t eem o dire it o de assisti t' á ass.~ mbléa geral ou de nella
fazer-se r epresenta t• por mandat<tr ios .
Ninguem póde ser portaLlor de tres votos de accionistas, nem
representctr um accionista na as;,emhléa , si não for me:smo accionista e membro da assembb<t; entretanto, o -usufniCtuario póde
fazer-se represelltar pelo neo-pt•opri et tr •o das .suas acções, as mulheres casadas pelvs seus maridos re~pectivo s , os menores e incapazes pelos seus tutores ou curadores c as sociedades por um dos
membros que tenham a assignatura social ou especialmente delegado para esse fim. O modelo J.as procurações é determinado pelo
consell1o de administração .
Art. 37. A a ;sembléa geral, r egularmente convocada e constituída, representa a universalidade dos accionistas .
Art. 38. A assemhléa é pl'esidida pelo presidente do conselho
de admini stração ou, na sua falta, por um admi_nü;trador delegado
pelo conselho.
As funcções de esc1•utinador são desempenhadas pelo.> dous
maiores accionistas presente> e, á. sua excusa, pelos que se lhe seguirem, até acceitação.
Hxecutivo -
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A mesa. designa o ~ ecret..crio, o qual púde ser tomallo fóm dos
accionií;tas.
Tira-se uma lista de presentes.
Ess[l, folha contém os nomes c os dorni.ci lioa elos accioni!)tas present~s e representados e o numero lle acções possuídas por clles
singularmente, qnet' "" titulo ele proprietario, quer a tit11lo de
mandatario ; essa folha. é certificada pela mesa, depositada na séde
social e deve ser cornmunicada a todos que a r equisitem.
A ordem do dia de cada a8semlM<t geral é regulada (dada) pelo
conselho da administração.
Não podem ser sujéitr.s á deliheraç:ão sinão propostas que emanarem do conselho ou dos commissarios, si a assembléa for convocada por diligencia dellcs c :ts que tiverem i:tido submettid<ts a{)
conselho de aclmini:::tração 20 dias pelo menos antes da assemblúa,
com. a assignatura de accionistas que reprc.seutem pelo menos a
qua.rta p:1rte elo capibl .<ccial.
Art. 40. 1\s asseml1léas gera os ordinarias c as assembléas gel'aes que teem que deliberai' em casos diversos dos previstos pelo
art. 44, supra, são regularmente coni't.ituidas e deliberam validamente, quando se compõem de accionistas que representam , quc.t·
por si mesmos, quer por meio de ~nas }Jroc ura<;>ões, 11elo menos a
quarta parte do capital social.
Si es.sa condição nãt> f'or precncltidrr, a asscmhléa ger<1,l é noYameute convocada com lO dias, velo menos, de io t.ervtdlo da primeira e se farit a convocaçã.0 com oito dias de antccmlencia..
Nessa scg n ndt~ reu nião, as dclilmra.ções serão v<tlicla.s, seja qual
for o .qumero de acçõcs r epr esent adas ; m::ts ell as não poclem t.ratar
!ôinão de objcctos posto.> rw, ordem do di::t cb primeir.:t reunião.
A ca.rta de admis.sfto entre,:rnc para a pt'imcira assombléa é
valida para a scgw1(1R.
A1·t. 41. Em todas as asscmb!úts as deliberações são tomadas
pela maioria dos votos dos memb1·os presentes ; no ca~o Lle empate,
o voto do presidente {~ prep onderan te.
Cada membro drt assc mbléa. t em tantos votos qnanta.s vc ze~
possue e representa 20 acçuos , sem poder reunir, cntrota.nto, tanto
em se u nome, quanto como manda.tario, mai ; de 200 votos.
A ~s im é, salvo o que cst<l estipulado no art . 44 para as ass0m·
bléas geracs extraordinarias.
Art. 42. A asseml.J!((I. geral anoual onve o rolatorio do conselho de administração sobre os negocias socü:tes; ouve igualmente
o relatorio dos commissa!·ios sobre a, situaçã.o ela. sociedade, :>obro o
balanço e sobre as contas apr rsentadas pelo conselho .
Discuto, approva ou emenda as contas.
Nomeia os administr:tdore.~ o os commissarios.
Determina os abonos dos commissarios .
Determina a,s retiradas de quantias par:1 as reserva:;; o amortização e a repartição dos lucros.
Fixa os cU Yidendoil . A deliberação que contém a. a.ppro-;•ação
do balanço o das contas deve ser precedida ela l·e itura elo rela.toriu
dos cornmissarios, sob pena de nullidatlo,
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Além disso, ~ assembléa póde resolver sobre todos os acto~
aha:ixo provistos pelo art. 43, que tiverem sido dados em ordem do
dia pelo conselho da administração.
Art. 43. A assembléa geral ordinaria annual ou qualquer assemhléa geral convocada extraordinariamente póde :
Autorizar todos os omprestimos hypothecarios ou de outra es-pocie por meio de emissão de obrigações - a curto e a' ~ongo
prazo ; a determinar as co,ndições de reembolso e de garantia.; os
modos, as fôrmas' e as datas de emissão e de emprcstimos ;
,
Resolver sobre todas as propostas do conselho de adminis"'
tração, solJre todas as questões na ordem do dia e dar·, sen do mister,
as autorizações necessaeias ;
Em summa , delilberar e resolver soberanamente sobre todos os
interesses da sociedade e sobro todos os actos que nã o Pstiveram
previstos pelo art. 44, infra.
Art. 44. A assembléa. geral extraordinaria pótlc, mas sómente por iniciativa do conselho de administração, f;tzer t odas as
alterações nos estatutos.
Ell a. pútle decidir especialmente
.
O augmento do capital social, com uma ou mais vezes, pela
creação de acções n0vas em l'epresenbções de entradas de capHal,
em productos de t erra. on em dinheiro , ou fundos dLponiveis de
reserva, al L' m e fór[l. da res ,;rv '~ legal, ou pol' t orlo ; os outros
meios , aind~t. quo não pro,-istos, que fu r em apreciados soberanamente
llela assemh lén, gcNI. Podem ~ er cre <1das em ropresenhçãa , dos
a.ugm rmto!:l Jo ca.pita.l, quer acções ordinari<1.f. , qu ·r a cções do
priori(lade q ne gozem de certas vantagens sobre as outras
acções on que con firam direitos de [l,nterioridade, quer SO'bre os
lucros, rJucr sulJre o aetivo social, quer ;;obre ambos . Em caso de
::wgmento p ela emissão de acções p<tg;weis em numeraria e, salvo
decisão cunt!';u·ia da assombléa. ge~·al, os proprictarios das acções
anteriormente cm ittitla,s, tetHlo e1fect •1a.do a~ o:Jtr n'-la.s chamadas,
t eem um direito do prefcr encia na subscripção da,s acções novas,
na proporção do mtme1·o de acç-õos que cada um rlellcs entãa possue. Esse direito será exer cido nas í'órmas, p~·azo s C ' eonclições tleter mimdos pelo conselho do adm i nistração .
A r edncção do capihtl social, sej a. por que causa ou dn que ma~
neira for em, p1·incipalmente por meio do resgate de :tcçõos da socierlade ou por troca tlos ant.igos tít ulos de acç:õss po:e novos tituios
de um numero equivalen te ou m eno1', t ~ 111lo ou não o me:>mo capital c com cllos, si ror nocessaria cos.;:ão on compra de aeções antigas para. pormitt.ir a t raca.
A di.-isilo elo capital social ou n..~ ção de um typo. diff~Yremte do
tle 100 ft·a ncos pela diminuiçã o do num,•ro, doB tl tulos, e sua
t•euniào.
A :J.mortizac;;ão total ou parcial <lesse capital por meio de uma
retirada de quantia sobro os haveres, fixando-se[). natnrczn. e o nllor
do titulo que for dado em troca do cada acção a mortiz ~ da..
A prorognçno on r ellucção do duração ou tom}JO ou a dio:solução anh'cipada. da :>ooiedadc, ainda. fôra dos casos o condições
lll'Cvistag pelo':! estatutos.
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A fusão total ou parcial ou a alliançi1 da sociedade com outras
sociedades france<'.as ou cs&rangeiras constituídas ou constituendas.
A ce;são a quae3qucr terceiros ou a entrada (dos ca.pitaes)
para toda a sociedade qu .Llqucr, di;;o bcos, direitos c obrigações
da sociedade.
A mesma asscmblén. g.:ra.l poJe, por propo:;tu, do conselho de administração, modificat· o.H'.statttt.os no 4.11e s ' l'f.'fcre ao objccto e.ocial, a
composição, a votação e 08 pod .;res das assembléas geraes orJ.inari\1-S
ou extraorJinaria l, a craação de partes beneficiarias, a repartição
dos lucros, a creação de acções c de prioridade, os direitos respectivos das acções di.LS diversas categorias (sem restricção, nesse
ultimo caso, da ratificação por parte da assembléa especial dos
accionisb.s, cujos direitos tiverem siuo modificados), a transformação da presente societhule em sodedade de toda. a fórma, franceza ou estrangeira c, em gera.!, todas as bases essencia.es do
pacto social, sendo a lei cxpres~a deste.;; estatutos que a assembléa
geral extraordinariG. tenha dit•oitos sohel'anos c sem limite$ paf'a
dispôr do fundo social .
Nos casos previstos no presente artigo, a assemhléa geral
extraordinaria não póde vali •lamentc deliberar sem que reuna
um numero de acciordstas, qne rcpi'e.:;oute a metade, pelo menos,
do capital socia.l. A a~sembléa especial acima alludida deve
igualmente r .;unit' a mct::tde, pelo menos, do capital representado
pelas acções, ct(n:> dn•eitos f'uJ·cm mo•lifieados.
A assemhléa gern.l compõe-se como se acha declara·lo . no
art. 36 .
No embuto, si em unLo. pl'imeira convocação a asscmbléa
não puder reunir, pelo menos, a. metade do capital sJci<ü,
poderá s ~ r convocada. um ::t segunda. v,ssembléa geral, <1. qml
par uerogação do que está estipulado no art. 36, são convidados os possuidores de menos <le 20 acções, conforme o ·numero fixado pelo coa ~elho de .a dministração e até todos os acciunistas. Faz·se ml:nção disso mt convocação .
A segunda assemhll':a, para esta.r regularmente constítúida
e poder deliberar validamente, deYe, seja qual for o ohjecto d;1,
sua convocação, r eunir um numero de accionista~ c1ue represente, pelo menos, ::. metade do capihl social.
·
Nessa segunda a.~sembléa cada a.ccion ista tem, pelo menos, um
voto e tantos votoo:: qu anta~ vezes possuir e representar -vinte
acções, sem poder, em cttso a.lgum, reunir mais de 200 votos.
Pruceder-se-hh da. mc.;ma fót•mtL para com a assembléa CSi1C·
cial prevista supra. si, em unu primeü·a convocação, ella não IJUdeFse ter-se realizado, }Wr falttt de ter reunido o numero de accionistas previsto.
Art. 45. As delibera.çõcs da. assembléa geral constarão da~
actas inscriptas em um registro especial e assignadas pelos membros que compa.recerem á mesa .
. . As có~ias ou trasl,?-dos d~ss::ts actas para serem produzidos em
JUlZO, ou .tora delle, sao ass1gnados e authenticados (certificados)
pelo presidente do conselho ou, na sua falta, por dous administra-
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dores ; depois da dissolução da sociedade são assignados por um
liquidador ; assim assignados, são validos para terceiros.
· Art. 46. As deliberações tomadas nas assembléas geraes, na
conformidade da lei e dos estatutos, obrigam a todos os accionistas
ainda ausentes, dissidentes ou incapazes.
TITULO VIU
. fNVENTARIO-- CONTAS

ANNUAES-DIVISÃ.O
RESERVA

DJS

LCCROS-FUNDOS

PE

Art. 47. O anno social começa no primeiro di[!, de abril e
acaba no dia 31 de março do seguinte. Por excepção, o primeiro
exercício comprehende o tempo decorrido desde a constituição
da sociedade até o dia 31 de março de 1nos, f!ttlvo o etreito retroactivo mencionado supra no art. 6°.
Art. 48. Cada anno, aos 31 dias do mez tle maeço, as contas são
apuradas e, na conformidade do art. go do Codigo Commercial. será.
tirado pelos cuidados (por encargo) do conselho de administração
um inventario geral ou balanço, contendo a indicação do activo e do
passivo da sociedade.
O inventario, o balanço e a conta de lucros e perdas ficam á
disposição (vista ou exame) do ou dos commis,;arios, no quadragesimo dia, ao mais tardar, antes da assembléa geral.
Quinze d1as antes da as >cmbléa geral, todo o accionis ta poderá,
na séde social, ter vista do inventario e ela lista dos acdonistas e
pedir que lhe seja dada, por conta sua (á sua custa) cópia do balanço, summariando o inventario e do relatorio dos commissarios.
Cada semestre, uma memoria ou relação que reSLlma a situação
activa e passiva da sociedade será organizada pelos cuidados do
conselho de adminigtração. Essa relação fica à disposição do ou dos
commissarios.
Art. 49. Os rendimentos annuaes da sociedade, feita a deducção
das despezas geraes e de todos os encargos sociaes, as que comprehendem principalmente as quantias que parecer conveniente ao
conselho de administração retirar para todas as provisões, baixas
na depreciação e todas as amortizações de todas as contas e de
todos os elementos do activo social, constituem os lucros liquidos.
Esses lucros serão repartidos pela maneira seguinte :
1. 0 5°/o parti constituiL' o fundo de reserva prescripto pela
lei. Essa retil'ada deixa de ser obl'igatoria quando o fundo ile reset'va attiugir uma som ma igual á decima parte do capital social.
Retoma o seu curso si a reserva começar a 8er desfalcada (ou nella
tocarem ou bulirem) .
. 2. 0 A quantia necessaria para pagai' .aos accionistas um primmro dividendo de 6 °/o das sommas ou quantias de que estão liberadas e_ não amortizadas as suas acções, sem que, si os lucros de um
anno nao permittlrem esse paga mento, possam os accionistas reclamal-o dos lucros dos annos subsequentes.
3. o Do saldo são consignados 15 of o ao conselho de adminstraçã.o.
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4_.•o O excesso ou sobra dos 1ucro.3 líquidos Berâ repartilll>
igualment:J entre (por) toJo.> os accioui~tas.
Todavia, a a.s>emhléa geral, -por proposta do conselho de -.a dmiuistração, tom o direito do decidir a. retirada d<ts quantias, ..sobre
éssé excesso de luct•os, qqe compci;e ao8 <1.ccionistas julgar couveniente fixM, quer por uma pas;;agcm ou tr<tnsporte pi1ra o exercício S€';Suintc, quct· pam <tnlOl'tizcJ.çiJes sapplcmenta.rcs, quer para
<t a.pplicação <t um funuo de reserva, c~tra·J rdinario. As propostas do
conselho a esse respeito nã.o podem ser r ejeitadas sinio por maioria
dos tl.ous terços tl.os vutos dos i1Cuionistas presentes.
Esse fundo de reserva. extraordinario pôde ser empregado
principalmente segundo c conforme o que for decidido pela assembléa geral por }lropost3. do conselho de auministração, seja. paJ.'a
completar pa.ra os acciooista.s um primeil'O diviuendo de. 6 °/o no
caso de .insufficieucüt dos lucros de um ou mais exercícios, .seja
para o resgatG, aba,ixo do plU' das ohrig.;.ções da. so.~iedade,
sejn. :P~tl'é\ o rcsga te e n.unullação de a.cções da. sociecbde, seja
pat~a tt amortização total ou para a amortização plu'cial por
meio de s.Jrteio ou }JJl' outra fOrma, de acções ,da sociedade e,
para -esse fim, r•am se evitarem amortizações diminutissimas,
toda ou sóme:ttG parte da quanti<t prevista plU'tt essas amortizações póde ser posta em reserva dura,nte um ou ma.is exercícios .
. As acções integralmente amortizadas sel'ão substituída.> por
a?çõ_es de usofructo (aclions d e Jottissance), tendo os mesmos
4n'ett~;s que ns outras acções, sa.l1;o o primeiro dividendo de 6 °/ o e
o reembolso do ca.pitai.
Opagameuto dos juros c dividendo;; se ütz aonualmcnte nas
épocas e logarcs desiguado;; pelo conselho de administração.
O }Ji1gameato dos juros e dividendos é feito validttmente.
Para as acçõcs nominativas oo portador d :~s títulos nos Clliaes
os .pa.gamentos dG \'crão ser menci o n ado~ pela apposlção ele um i"CHo
espect<tl.
Para os outros titulas ao portador t!o coupon (parte tl.e a.cçã.o)
com faculdade por parte da sodecla.de do ex igir ::t apresentação
dos títulos.
Todos os juros o dlviden clo~ regul ~t rm e nte percebidos não
podem ser objecto de nm devolvimento on re;;tituição.
. ;Art. 50. No caso em que vies <em a ser Cl'Cadas partes benefiCli1rras ultel'iormente, o dividendo destinado ou aíferente a. esse
ganero de titulo t ent de ser' retirMlo do excesso dos lucros líquidos
me-J?;c!onados no§ 4° do a.rL 49 precedente, na proporçflo que for
deotdrda pela assembléa geral.

TITULO IX
DISSOLuÇÃO- LIQUIDA ÇÃO

Art. 5l. Em caso de perda das tre.> qna.rtas pat·tc~ do capital
social, os admin istradores, na conformitl.adc do art. 37 da lei cie ·24
de julho de 1867, são obrigados a reclamar (provoc::tr) a reunião da.assembléa geral ele totlos os accionista>, seja, qual for o numero ele
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.ttcções de que são olles posSLlitlores, afim de deciuil•c:n ::t ruspeito
da questão de s<tb01·-so si deve a sociedade continuw a existir, on
<!e promover (decbrar) a su<t dissolução.
A assenibléa geral, para pode~· delib!Jl';.tr, devo rctmil• pelo
monos a metttde do c<tpital c clln. deliher!1.r na con1'oi'n'1idade do
penuítimo alinea (paragr,tpho) do G,rt. 44.
·
A resolução da assomhléa. em toclós os c::lsJs ser.t rli vulg::tda e
nnbHcct.
Deixando os administl'u.dorcs de reunir ossn. a,ssomhléa, como no
·
oa:so, por exemplo, em que não tivesse elht podido constituir-se regularmente, por não reunir a met;.tde do éctpitccl social, qualquer intai'essado poderá recrucrel' a rlissolução dü. so,·icllade peenlite os trihunaes.
Art.. 52. A oxtin<:çio (oxpir:.tçio) ch sociol:.ttle ou, no cn.so do
dissulnç:ão n.ntocipévl<~, :.t assomblé:.t geral regula, po1' propostas dos
n.dministradorcs, o modo de liqnirbção e no:ncht um ou Il.l:.tis li<[Uitlantos, que terão o direit ' elo üomittir ou do substituil' a nomoa(!iio ,io.ol Iiquid,wtc,:, põo teNno ao; po lcl'cs dos aclministradore~
e de toJos os mand<ttcwios.
Al't. 33. DurJ.ntc a liquidct~'ão, <1ssim como dllr~tntc a exist0ncia. da. sociedade, o ser ( a ]JCS):m) mol'al subsiste o fica sendo
unico proprietario até a. liquidação eompleh de toclos os bens moYeis c í.mmovcis o do outro; v:üoros LlC]Jü:Jclonte.s da sociedalle, os
<I netos, por consequoncia, jámn,i'; podem sm' considerad ;s como
son:lo lWOpeioJar[o elos ac;cioni~tas tonndos intlividtmlmentc.
Durante o cnrso ü.t liquid:lt:úo, os poLleros lla, a.ss:;mlJléêt geral
rcgula.rmontc con~titnid<t, continuam, como rlnr:;nto a cxistencia
d~t 8ociedaclc, para t!Hlo quanto se reiero a l'S3a llquitla.ção ; teré't
principalmente o rlireito de a.p1wovar 11s c@Ü\s do liquida.ção o do
<hr todu,s as q uit<tçõe:> o descargas aos liquicb.nte.,J. A asscmbléa geNl, durante o período cl<J. liquidl1çio, é presifliLl<t pela pessoa designada pelos accionü;ta,s no comcç:o rlo cada renuião.
E' couvo0ada. pelos llquidantos, cacla, anno, 1n épocn, marc<1da.
pelos cstcttutos para. a assombléct geral annuaL
No caso de J.esidia elos liquidantes ou ele ni1o convocação por
parte dos liquida.nte~, todos o~ <wciouist:ts pmlom ser autorizados
pel~ jui~ relator (dos rolatorios) a fa.znr essa c:)nvocação, depois da
exptraçao elo mcz, no qual a a,ssembl0a ;,;r.ll ordimtt'Üt deveria ter
s1do reunida, segundo os esto,ttlt'JS .
. Art. 54. Os licFiiclantes são investidos dos direitos e poderes os
mats amplos para reallz<tr o a,ctivo social, mobi1ii1l'io e ünmohilia~'io, sem fbrmêtlidacle jwliciaria, ainda e quando houvesse, entre os
mterossados, menores, interclictos ou outros incapazes.
Podem, principalmente, nas mesm3.s condições, em v.i.rtucle do
uma deliberação da assem bléa gerctl que ronna a, metu.de dos ca pitaes da socieclade (capit<tl social) f\1.zer a venclit ou cessão a qnalqner
,;oclodad~, n. quaesquer particulares, quer a passagem e leva para
uma socwd.ad~ em formação on j:t con,tituilct ele todos oii pai'te
elos hJns, d1rettos c obl'igaç:õe.:; tla sociedct,lo dissohida c receber o
preço em e;pocics, acçõ2s, obrigaçõe.'l, o. p êl'to nos lucros (beneficianos ou de commandita).
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Recebem todas as quantias devidas á sodedade e pagam todas
aquellas que porventura. ella deva, em capital, juros e accessorios.
Representam a. sociedade perante tm•ceiros, garantem e exe•
cutam as decisões da assembléa geral.
Exercem, apresentando-se em juizo, tanto como autOI'es, assim
como reveem as acções compulsorias, litigam, appellam de todas
as decisõe> judiciarias, consentem todas as desistencias e levanta·
mentos com pagamento ou sem elle.
Entram em composição, transigem, e obrigam-se em qualquer
estado e andamento das causas e, em geral, fazem tudo quanto é
nocess::trio para a liquidação e para as suas consequencías e mis·
teres concomittantes e decorrentes, sem excepção alguma nem
restricções.
Para esse fim, p.:~.ssam e assignam todos os actos e sob a sua
responsabilidade pessoal constituem todos os seus procuradores
por outorga especial e para objectos determinados.
Art. 55. Os liquidantes devem com as quantias provenientes
da realização do activo e as que constituem o fundo rle reserva e
de amortização :
l. o Pagar todo o passivo para com terceiros ;
2. o Pagar as despezas privilegiadas de liquidação ;
3. o Reembolsar os accionistas e proporcionalmente aos seus
direitos respectivos, a importancia total das suas acções não amor·
tizadas_
Tudo o que ficar dilponivel depois desses levantamentos é re~
partido pela maneira seguinte :
15 °/o aos admini~tradores em exercício.
E o excesso aos accionistas, segundo o numero (le acções pos·
suidas por elles, individuaes e singularmente.
Ma::J os administradores não teriam direito aos 15 °/o acima
estipulados que seriam relativos á porção de fundos de reserva e
de amortização e do activo social sobre os quaes o direito de 15 "/o
para os administradores já tivesse sido levantado.
TITULO X
CONTESTAÇÕES

Art. 56. Todas as contestações que se possam suscitar du·
l'ante o curso da sociedade ou da sua liquidação, quer entre a so·
ciedade e os accionistas, quer entre os accionistas entre si, a
l'espeito dos negocios sociaes, são julgados na conformidade da lei e
sujeitos á jurisdicção dos tribunaes competentes do departamento
do Sena.
Para esse fim, todo o accionista deve eleger domicilio em
Pariz e todas a~ citações e intimações serão validamente feitas
nesse domicilio.
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Na falta de eleição de domicilio, as citações ou intimações são
validamente feitas na sala de audiencias do Sr. procurador da
reptiblica, juNto ao Tribunal Civil de primeirét instancia do
Sena .
.Art. 57. Accionisia algum poderá, mover uma acção concernente ao interesso geral e collectivo da sociedade, quer contra
esta, quer contra os a:dministrador03 nesse caracter ou qualidade,
ou contra os commissarios, ou contra um delles e seja por que
motivo for, sinão em nome da massa e dos <tccionistas (isto é, toda
a corporação) e em Yirtude de uma deliberação da assembléa geral
dos accionistas, cujo alvitre ou opinião, em caso de proce.:>so, deverá ser sujeito aos tribunaes competentes ao mesmo tempo que a
propria roq uisição.
Todo o accionisb que quizer provocctr uma contestaç-ão dessa
na.tureza, deve fazer della objecto de uma communicação ao
presidente do Conselho de administr<tção, que é obrigado a pôr a
IJroposta na ordem do dia da proxima assomblêa geral, s:lb a condição de que a communicação lhe tenhét sido feita pelo menos um
mez antes da data da reunião dessa assembléa.
Si a propostét for rejeitada pela assombléa, nenhum accionista
poderá repetil-a ou rcproduzil-a em juizo com um interesso particular; si for approvada, a assemblé<t gcrn.l designct um ou mais
commissarios para acompanhar a contestação em nome de todos
os interess.tdos ; a este ou a estes commissarios é que as citações
a que a causa ou processo dá logar ou occn.siona, devem ser diri'
gidas e não aos accionistas.
TITULO XI
CONSTITUIÇÃO DA SOCIIWAD~

Art. 58. A presente sociedade não fieCJ,l'á dellnitiramonte constituída sinão depois :
lo,. que todas !l's acções de numeraria tiverem sido subscriptas
e que ttver entrauo pelo menoJ uma quarta, parte em e~pecies, oü
25 francos de cada uma dellas, o que constará, de uma declaração
notariada, acompanhada, de uma, lista de subscripções e de entrada de capital, contendo as enunciações ou considerandos le"'aes e
que será organizad:t pelos fundadores da sociellacle;
o
2°, que uma primeira assembléa, ge!'al constituida nas condiçõe~ d~termin~das pela lei de 24 do julho dB 1867 e <t qual todos os
acc~o~tstas, seJ~ q_u<-tl ~or o numero. de a~ções .que possuam, terão
o dtrmto de a'SJstir, trver reconhecido a smcerrdade da declaração
de subscripções e de entradas de capital e nomeaclo um ou mais
commissarios, afim d3 confeccionar um relatorio pa,ra a segunda
assembléa geral sobre a ava,liação dos cwitaes ou fundos trazidos
em nome da~ sociedades de Villa Raffard, do Piracicaba, de Cupim,
de PoPto Feltz o de Lorena, pelos liquidantes respe~tivos dessas
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socied,.des apuradas (feitas) e a causa das vant8,gons particulares
estipuladas pelos e3tatutos.
No caso em que esta asscmbléa não tiver reunido um numero
de accionil;tas que represente a metade do capital social composto
como se acha, declarado na seg und~ alínea do a1:t. 30 da lei
de 24 de julho de 1867, a sua decisão· só seria provisoria e procederse-hia como se acha indicado na ultima. alinea desse mesmo artigo ;
3°, que UlU ét segunda assem bléa geral, constituid.a como acaba de
ser dito para a primeira, tiver, depois de um r dlatorio impresso
confeccíonado pelo ou pelos commissarios, o qual ficará á disposição
dos accionistas cinco dias, pelo meno ;, ante >da reunião resolvida
sobre as entrada> de ca.pitaes e as vantagens estipuladas, nomeiet
os membros do conselho de administração, o ou os commissarios
das contas e faz const:w a sua acccitação.
As deliberações dessas dna > assembléas gel·aes devem ser tomadas nas condiçõe.s prescriptas pela lei de 24 de julho de 1867.
Emfim, CJ.da. pe ~soa que figurar nessas assembléas terá pel•J
menos um voto e tantos votos quantas vezes l'Cpresentn,r 20 acções,
sem poller, entretanto, ter mais lle 10 votos ao belo .
Por excepçlí,o, essas duas assembléas podem ser convocada<>, '1
sa.ber:

A primeira pela menos com dou ; dias de antecedencia c a
segunda, com antecedencia de oito dia >, por moi o ele cartas individuaes dirigidas aos accionistas.
Art. 59. Para f<tzor publicar os presentes o:>htutos, todos o:;
<Wtos e actas roJn,tiva,s Ct constituição da sociedade sã.o conferidos
todos os poderes aos portadores do um traslétdo ou de um:J. cet•tidã.o
desses documentos.
Feito em dons oxemtJlares orjgin::tcs em P<tr:z, aos 14 dias dv
mez de junho do n. ·mo de 1007.
Lido e approva.do. -11I. A.llain.
Lido e approvado .- F'. Do1·e .
Lido e approvad•J.-Le'on de Be1·liet·
Lido e approvado.-L. !lfellie1·.
Lido c approvado.-Steinltel.

de Su.Hvign:; .

. .................... ............................................
Em seguida esUt escri pto :
Registra:Ja em Pariz (5" Ofllcio), volume 5GS b, íls. duas,
crusa 15, ;J.Os 22 de junho de 1907.-RecelJi 3 frs. 75 (comprehcndendo decimas).-Colinet.
Segue-se o teor dos n,nnexos :
l -ENGENHO DE ASSUCAR DE YILL.\ RA.FFAlW

Sociecla<le anonyma com o capital de 1. GO::l. 000 fran cos. Série
social: Boulevard Poissomere n. 25, em Pariz.
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Certidão d<t acb. da assemhléa geral exh•aordinaeia na data

28 de maio de 1007 (extracto) :

ORDE)I DO DIA

I. o Dissolução condicional da sociedade em vist .t da, sua fusão
com outra.s sociedades assucareiras ;
. 2. 0 Nomeação de um liquidante;
3. o Pcdel'es a confe1•ir ao liquidanta, pl'incipoJmente para a
ontrada do activo sociaJ em uma nova· sociedade anonyma;
4. o Rmol nçõcs accessorias;
5. 0 Approvação elas cont\l.s apuradas a 3 1 de der.embro de 1906.
Quitação aos administradores.
No anuo de 1907, aos 28 dias do mez de maio de 1907, ás 2 hora s
do tarde, na séde social, os accionisbs da socieetade auonyma intitulada Engenho de Assuc:J.r de Vilht Raffard, reuniram-se em
:1ssembléa geral extra.ordinaria, na conformidade do o.rt. 32 dos
estatutos, a assembléa é presidida pelo Sr. Mam·ico Allain, presidente do conselho do a1miniskaçiio. As funcções de escrutinador
siio desempenhadas pelos Srs. Massenet e Picard ; o Sr . Henry
Noblot é designarlo como secreta1•io.
·
O Sr. presidente deposita sobre a mesa um exemplar do Jornal
Les Affichcs Parisiennes (diario de avisos de Pariz; annuncios, edi·
taes, etc .) dC\ dia 7 de maio de 1907, n. 32.503, contendo convocações
para a presente asscmbléa . Depois d ec lar::~. que a lista ou folha de
presença, que deve sm· annexa ü. pre.'i ente acta, depois de t er sido
cer tilicada sincera e verdadeit·a pela mesa, confere ::t presença de
54 accionistas pre, entes ou reprc >entados e pol'tador es collectivamente de 10.497 acções, isto é, mais ela metade do capital social.
Cooseguintemente, a assemlJ!éa estan,do v~,lidamente constituída, o presidente declara abci·t::~. a sessão, e o SI'. prec;identc põe
ont3.o a votos as resoluções seguintes:
Pt·imeira 1·esoZ.uçao

A assembléa get•al dos accionistas, convocada extl·aordinariamente, seg-undo os termos elo art . 37 dos estatutos, depois de tm•
ouvido a leitura do 1·elatorio do conselho de administração, ::~.pp Pova
todo o seu conteúdo c declara cotldicionalmentc a dissolução ante·
cipada da sociedade denominada Eng anho de Assuc;J,r de Villa
Raff;u·d, em virtude da sua fusão com outras sociedades .
Esta resoluçiio foi adopta.d::~. por 475 voto >, contra 14.
Segtmda t•esoluçtío

A assembléa geral nomeia liquidante da referida sociedade o
Designa, ~lém disso , o Sr . F. Greyenbiehl
para agir em Ioga e c vez do Sr . Maurice
Aliam no caso em que este estivesse impedido de exercer as suas
funcções.
E~sa resolução é approvada por ,175 votos, contra 14 ahstcnçõe:~.
~a,urlce Allain.
lrqu~dante supplente,

S.r.
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Te1·ceira resoluçiio

A assembléa geral confere ao liquidante os mais amplos poderes
para a liquidação da sociedade, a realização do activo, e o pagamento do passivo; confere-lhe especialmente os poderes seguintes:
Fazer a entrada (dos capitaes passando-os) para uma nova
sociedade anonyma franceza, que ser<i constituída pela liquidante,
por outros engenhos (de assucar) que devem fundir-se entre si, e
por terceiros, de todo activo da socie<lade disso! vida, tal como
existia em 31 de dezembro de 1905.
Fazer essa entrada:
I o, com o encargo para a no.-a sociedade de saldat' pagando
todo o passivo e assumir os onus on responsabilidades, nisso comlH'ehendendo-se o serviço das obrigações da sociedade em liquidação.
2°, mediante a applicação destinada para esta ultima, de
a.cções integralizadas (inteiramente liberadas) da sociedade nova.
representando um capital de 1.066.500 francos.
Reservar, sendo possivel,-a porção do activo necessario para
permittir á sociedade que faz a entraua dos seus bens, de ella
mesma pagar todo on parte do seu passivo, constituir a alludida.
sociedade nova sob outras condições taes que o liquidante julgarconvenientes ; cumprir todas a~ formalidades para a constituição
da sociedade anonyma, organizar os estatutos, alterai-os, si for
caso disso.
Fazer a declaração notariada (em publica fôrma) da sulJSCl'ipção das acções e da entrada total ou parcial da importancia
total dessas acções. Convocar touas as assembléas geraes constitutivas; assistir ás mesmas, assim como a outras quaesquer assembléas que se realizarem durante o curso da sociedade; tomar
parte em todas as deliberaçõe& e todas as votações.
Realizar, como o liquiuante o entender conveniente, a parte do
activo que não tiver sido comprehenllida JUt entrada dos fnndos ;
cobrar toda> as quantias, pagar o passivo, r,•gular todas as contas,
entrar em accôrlio, transigir, obrigar-se, conceder todas as desistencias e levantamentos de embargos com pagamento ou sem
e.lle e comparecer em juizo.
Repartir pelos accionistas lia Sociedade de Villa Raffard, segundo os seus direitos respectivos, as acções que foram destinadas
como representações da entrada de fundos.
Vender e transferir a parte dessas acções cuja repartição não
puder ser feita e repartir os preços em especies entre os que te·
nh[Ull direito.
Depositar em uma Caixa do Banco ou na caixa da nova sociedade os titulas das acçõ<'s de entrada desta nova sociedade das
quaes o liquidante ainda, fôr detentor, depois de um prazo de seis
mezes, a partir da constituição definitiva da referida sociedade e
para cuja troca os portadores de acções da sociedade de Villa RafJard não se tivessem apresentado.
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Para os fins supra-citados, passat• e aslignar todoJ os actos,
constituir todos os mandatarios e, em geral, fazer tudo quanto fôr
necessario para a liquidação co·nplcta da sociedade e a distl'ibuição entre os accionistas, em titulos ou especie, do proJucto liquido
dessa liquidação.
Esta resolução foi n,pprovadi.L p::lr 475 voto~, coo.tra 14 abstenc
ções.
QuarlC~

i'esolt!ção

A assembléa geral dos accionistas decide que as diversas resoluções precedentes são submettidas, para a sua execução, á condição suspensiva expres3a da c.Jnstituiçfio, dentro de um prazo de·
quatro mezes, a datar de hoje, de uma nova sociedade anonyma
para a. qual se passará (se fará. a entrada d') o activo da sociedade
dissolvida nas condições acima dete1;minadas e clla outorga todos
os poderes ao liquidante afim de fazer constar que essas resoluções
se torn&.ram definitivas pelo fact\.l da constituição da referida sociedade ou que ficaram sem effcito, si ess'1. sociedade não foi constituída no prazo acima fixado, no qual ultimo caso a Sociedade de
· Villa Raffarcl continuaria a subsistir como dantes .
Esta resolução é approvada por 475 votos coiitra 14 abstenções.
Quinta 1·esoluçiio

A assembléa geral dos accionistas, depois de ter ouvido a leitura do relator io do conselho de administração c o dos cammis.~a.ri os
das contas, a1)pro i' a os referido,; re1v,torios, aBsim como o balanço c
a conta de lucro >e perdts ap :1rados ao,; 31 dia~ do mcz de dezembro de 1006.
Esh l'esolução foi approvada por 475 :votos contra 14 absten ~:õcs.
Sexla ?'esolução

Sob a condição su ~pensiva expressa enunciada na quarta resolução, a assembléa geral dos accionistas dá - Quitação - dét, sua
gestão ao.3 Srs. Mamice Alhin, E1m md Avisse, Léon de Bertier ue
Sauvigny, Fernand Doré, Edmoncl Steinheil, admini stradores em
exercício da sociedade intitulacla « Engenho de Assucar de Villa
Raffard » e autoriza, por conseguinte, a retirada dos títulos dn.s
:tcçõos por elles depos lta,das como fiança do seu exercício ou
funcçõcs .
E;ta resolução é a.pprovada po1· 331 votos contra 158 e n.bsten·ções, sendo 144 dos administrado1•es em causa.
O presidente. Cópia-certificada. conforme.-Jl. Allain. O secretario. Certificldo conforme.- H. · Noblot: Um escrutinador.
Certificado conforme. -A • .iliC~ssenet . Um escru tinador. Certificado
conforme.-l'lf. Picetr(l ,
Em seguida está. escripto :
Registrado em Paris (quinto Officlo) volume 5ô8 b, fi>. 2, casa...
!5 (aos 22 de junho de 1907).
Recebi 3,75 comprehendendo décimas.-Colinet.
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!I-ENGENHO DE ASSUC'AR DE P IRACICABA

Sociedade anonyma coro o capital de francos
sociai :. Boulevard· Poissonniere, n. 25, em Paris.

2.200~000;

Séde

Certidão da acta da. assembléa gera.l extraordinaria na data de·
28 de maio de 1907 .
ORDE:II

DO

DIA

1. o Dissolução condicional da soc:ieclado, em vis tu du sua fusãa
com outras sociedades .assucaroiras.
2. 0 Nomeação de um liquidante .
.
3. o Poderes a confer·i r ao liquidante principalm"nte para a
entrada .do actiV:o social em uma nova sociedade anonyrna.
4.. o Dissolução accessoria .
5,, o Appl'ova.çã{) das contas apuradas a 31 de dezembro de l9J6.
Quitação (l.OS administradores.
No anuo de 1907, aos 28 de maio de 1907, ás lO l / 2 horas da
manhã, na séde social, os accionistas da sociedade anonyma
denomin::v:la «Engenho ele Assucar de Piracic:1b11 », reuniram-se em
assembléa geral cxtraordinaria. Na conformidade do art. 32 dos
estatutos, a assembl0a é presi<lidn. pelo Sr . Fornand Doré, presidente do con~elho de n,dministraç:ão . As funl'ções de cscruti.nador
são desempenhadas pelos Srs. l\i;tssenet e Picilird. O Sr . Henry
Noblot é designado para secretario,
O Sr . }Jresi,Lento depositou sob t·c a mes:t um exemplar do
jornal L cs A fTiches Parisiennes (dia rio de avis03 de Paris ; annuncios,
e<litaes, etc., do di;1 27 ele maio de 1907, n. 3.2.503, contendo convocação pn,ra a presente assemblêP, . Depois declara que a l ish ou
foll1a de presença (dos presentes), devendo ser annexa <i presente
acta, depois de ter sido cer·ti ficmla sincera e verdadeira pela mesa,
faz cvnstar a presença de llG accionistas presentes ou representados e portadores conjunctam . mte de 17.131 acções, i~to t\ mn,is d<t
metade do capital social.
Comeguintemonte, a ass e mbl <~ n. estando constituída valida-·
mente, o presidente declara aberta a sess~ o. e o Sr. presidente
}JÕc a votos, então, as seguintes r esolnçõe8.
P1'imeira ?'eso!ttç<io

A as:;emlJlê11 geml elos aceionistas convocados extraordinaria-·
mente na conformidade c termos do art. 37 dos estatutos, depois
de ter ouvido 11 leitura do relatorio do conselho de administração,
approva todo o seu conteúdo c clecl::tra condicionalmente a dissolução antecipada da sociedade intitulada « Engenho ele Assnca.r ele
Piracicaba», á vista ela sua fusão com outras sociedades .
Esta resolução é approvadtt por 6'71 votos contra 13.2.
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S eguncla 1·esolução

A assembléa. geral nomeia liquidante da referida sociedade o

Sr. Fernand Doré. Designa, além disso, o Sr. A. Tessiee liquidante

supplente para agir em logar e vez do Sr. Fe!'na.nd Doré, nos
casos em que este estiver impedido de desempenhar as suas fun··
cções.
Esta resolução é approvada por 671 votos contra 132 abstenções.
Terceira resoM;çlio

A assemblea gcr<1l confere ao IiquiJaute os mais amploa poderes para. a liquidação dn. sociedade.. a realização do
activo e o p<1gamcn to do passivo ; ella lhe outorga especialmente os seguintes 11odercs :
Fazer a entrada passando para umn. nova soclcda.de anonyma
francem, que será constituída. 11elo liquidante, por outros engenhos
de assuca1· que devem fundir-se entre si, e por terceiros, de
todo o activo da sociedade dissolvida, tal como existia aos 31 de
dezembro de 1906.
Fazer essa, entrada
1o , com o encar go para a sociedade nova de pagal' todo o
passivo e de assumir os onus e respon8abilida.des coere;p.ondentes,
estando ahi COlllprel1CllClido O SCl'>'iÇO das obrigações da sociedade em liquidv.çã.o ;
2°, mediante a applicação para o.ssa ultima de acções integralizadas (inteiramente liber<~,das) da sociedatlc nova, representa,ndo um capital do 2.033.300 francos:
Reservar, si for poss ivsl, a porçã.o elo activo necessario
para pcrmittil' {L socied ade que traz os capitaes, de mesmo
t<atisfazer ou remir todo ou parte do seu passivo. Constituir a
refm·i déL socied::tdc nova sob outras taes condições que o liquidante julga.r conveniente; cnmprir todas r,s formalidades para
a constituiçã.o ch sociedade ::tnonymn. , confeccionar os estatutos
alteral-os, sendo mt~ o disso . fazer a declaração notat·ial (em pu:
blica fórm(l,) de subscripção, dar acções e dar entrada. total ou
parcial da importaucin. tobl tloss::ts acções, convocar todas as assewbl('as goracs constit utiYas; assistil-as, como tambem a ontras
tluaesquer assembl<~u.s quo se reunirem durante o cm•so da.
sociedctdc, tomar pn,r tc em todas as deliberações o em todas as
votações. Realizar, como o liquiclante o entender conveniente, a
11arte do activo que não tiver sido cornprehendida na entrada
cobrar todas as quantias , p::tgar o passivo, regula.r todas as con:
tas, entrar em aj 11stes, transigir, obrigar-s-e, concéder todas as
desistcnci<IS c levantamento de embargos com pagamento ou sem
ellc, comparecer em juizo.
Repartir entro os aecionistr\s da Sociedade <lo Piracicaba se•
gundo os seus direitos respectivos, as acções que forem de<tiu~das
em representaç-ão das entradas e elos capit::tes, vender c tramferir
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a. parte dessas a.cções cuja . repartição se não pudess~ f~zer e rc.
partir o seu preço em cspec1es e1ltre os que t enham d1reito ..
Deposita.r em uma caixa bancaria (de banco) ou na caJXa da
nova sociedade os títulos das acções de entrada de fundos desta
nova socicllade, da. qual fosse ainda o liquidantA dctcnto1• depois
de um pt•azo de seis mezes, a partir da constituição dofinit~va da
referida sociedade c pal'a. cuj"' tl·oca os port"'Llores do acçoes da
·Sociedade de Piracicabél. não se tivessem apl·esentado. Para os fins
supracitados passar e assignar todos os actos, constituir todos os
man-iatarias, e, em geral, fazer tullo quanto for nocessario para a
liquidação completa da sociedade e a reoartição entre os accio·
nistas, em títulos ou em eS})ecies, do producto liquido dessa liqui·
dação.
Esb l'esolução é approv<tda. por 671 votos C)Jltra J 32 abstenções.
Qua rt a resolução

A asscrnbléa gel'<1.1 do:; a.ccionistas decide que as diversas resoluções quo pt•ecedem, são submettida.s para a s1ut execução á condiçã.o sLrspemiva cxpr cs;m da. c:mstit Liição em u m prazo de quatro
mezes, :1 da.tar de hoje, elo um:1 nova sociedade a.nonyma, para t1.
qual scr~t feita cnt c:ad<t do acti vo d:t sociedn,de disso i viü::t nas condiçõe;; <lci mJ. dete:·miuadas e outorJa todos os poderes ao liquidante, afim de razet• constar que essas resoluções se tornaram
definitivas pelo f<~ cto da c.mstituição da referida sociedade, ou que
ficarão sem ell'eito, ~i c:>ta SJcieda.llc não se constituir no prazo
acima fixado, no qual ultimo caso a Sociedade de Piracicalxl
continwtrb. a subsistit· como d:wtc>.
Est:1. rcs·, lução é appl'a vada por 671 votos contra 132 abstençõc ~ .
Qc!Í i l la

resoittçao

A assembléa get'<tl c.los accionistcts, depois de ser ouvidc\ a leitura do r elatol'io do Conselho de 11dministmção e o dos commi~sario.-;
das contas, approv:1 o.> r eferidos rchttorios, assim como o b~lanço c
a conta dos lucros e perda.s, a.purauos a 31 de dezembro de HJ06.
E:st<t r csoluçfí.o é approvalla por 671 votos contra 132 abstençüc~ .
S exta r esolttçiio

Sob a condiçã.o suspensiva expressa en uucia.th na qu a.rta rcso·
lução, a assembléa g.Jral dos accioni:>tas dd. « quitação » da sua
gestão aos Srs. Mauricc Allaiu, .Edmond Avisse, Leon de Bertier do
Sauvigny, Fernaud Doré, Gustavo Doré, Augusto lllortier e gdmond
Steinbeíl, auminist1·adores em exercicio da socieclade denominad<t
«Engenho de Assucar de Pit·acicaba :.> e autoriza, por consequencia.,
a retirada dos titulas das acções por elles depositalla3 para. fianç<t
de suas funcções ou cal'go.
Esta resolução é approvada por 429 votos cont ra. 374 abstençõeo:,
sendo 242 dos administradores em causa.
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O presideni<3-Cópia certificada conforme.-F. Doi'!}.
O' secretario.-Ccrtificado conforme.-ll. Noblot.
t:m cscrutinador - Certificn.do conforme-A... .Jfassenet.
Un1 e~crutinador - Certificado conforme-M. Picard.
Em segu.ida se ::tcha escripto. :
Registrado :·om Pariz, 5° Officio ; volume 568 b, is fls. 2;
easa 15\ aos 22 de junho de 1907, con1prehendcndo deeimas.Golinet.
[J[- ENGE:\HO DE ASSLCAR DE CUPIM

Sociedade anouym~t com o capital de 1.750.000 francos'. Séde
;,;ocial : Boulevar~.l Poissonniére n. 25, em Pariz.
Certidã:o da ::wt<J, d:.t assembléa ge1•al extraordinaria na data de
29 de maio de I 007.
ORDE}l DO DIA.

1. o úis.solw,,~to comlicional dct sociedade, á vista d:~; sua, fus..to

Jom outras sociedacles assucareiras.
;2. o Nomeação de um liquidante.
3. 0 PoJerm a confec'ir ao liquida,nte, especialmente para.
·t entr::tda do acti.Yo sochl em um<1 nova socierlade. anonyma .•
·L o Resolução étcccssoria.
5. 0 Approva<}ã'J dCLs contas ap ll'J.rla,s a 31 J.e dezembro ele 19013;
,Juiütção aos administradores.
No árl11o'de I üi'l7<:tos 29 dias do mez do maio,ü:> lO hora~ dl1 n'iánhã

n1 série social, os a;ccionista-;'dasocieJ.ade a,nonyma;intit't~lada; « J:iing·é;

nho· deAssucar de Cupim »reunira !Ti -se etn a"semb1é11 gm'<H exteâordinaria. Na cont'm•midade do'al't. 32 dos dsta:tu:tos, ·a assen:iblén. é'p:P~s1·
•.lidét pelo Sr. Lncien I\Iollicr, prcsidcnt~ do conselho de a:un:üriietí•ac.
o,oão. As fnncções de escrutinar!or sã:o d'esempenhadas pelos Srs .Picard oBozon. O Sr. f'Icnry Noblot é desigi1àrlo p:1ra 8fJereta'I'io;,
O Sl'. presidente deposita sohre a mesa ü!li exea'tplár da·jó'i'naUi
Leif Affiches Parisien;~!:s (r.liitdo de <.tvisos d3 Pariz (annunciüsl,
ud'itaos, etc.) t!o dia, 7 de m~üo de 1907, n. :32.503, contendd·cón·
voea-çã:o pctrn. a presente assernblúa. Depois declal'<V quo a li'~tâ' ou'
lbtha: de prescfiç:t Ü•3Yenr!o ser annexa á presm1t'e actct, depois oo
WF sido certific(l.dil. sincor . ~ o VCTclctdcira, pela: rrt~~a, vei•ificát á
presençá de 67 accionis'tit'>presentes ou representados' c cot1jun0lla!..
monte portadores de !4. 124 cccçõ•,s, isto é, nuis da metade d'ó Cár-'
pita! social.
Consegttintementc, ::t assemhiéa, cst::tndc v<c1ida.mente cO'!lstinücfu, o presidc>nte declara <l,bérta ;;, su~~ao, ·e o' Sr. presidertte
põe então a votos ct·> seguint.ls resoluçõeé':

Prillwira í'esoluçtio·
A ass,•mblüa. gt}J.'al düs 3lccionista> conYOciVloa extra.or4ina.nia~
mente, nu; conformidade dos termo> do art. ;]1 dos estatutos,. d-0~&
Executivo -
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de ter ouvido a leitura do relatorio do Conselho de administração,
approva todo o conteúdo do mesmo e decreta condicionalmente a.
dissolução antecipada da sociedade denominada Engenho de Assuca l'
de Cupim, á vista da sua fusão com outras sociedades.
Esta resolução(\ approvada por 645 votos contra 39.
Segunda 1·esoluçcio

A assembléa geral nomeia liquid<tnte da referida sociedade o
Sr. Lucien Mellier. Designa, além disso, o Sr. A. Riviero para liquidante supplente, para, agir em logar e vez do Sr. Lucien
Mellier, no caso em que esse estivesse impedido de desempenhar as
suas funcções.
Esta resolução é approvada por 645 votos contra 39 abstenções.
Te1·cei1·a 1·esolução

A assembléa geral confere ao liquidante os mais amplos podm'es para a liquidação da sociedade, a realização do activo e o
pagamento do passivo ; confere-lhe especialmente os seguintes poderes:
Fazer a entrada em uma nova sociedade anonyma franceza,
que será constituída pelo liquidante por outros engenhos de assucar que se devem fundir entre si e por terceiros de todo o activo
da sociedade dissolvida tal como existia a 31 de dezembro do 1906.
Fazer esta entrada:
I o, a cargo da socL;dade nova r.:Hnir ou pag <1r todo o passivo e assumir os encargos ou re;ponsabilidades, nellas comprehendendo o serviço das obrigações da, sociedade em liquidação;
2°, mediante a applicação a essa ultima de acções integrali·
zadas (inteiramente liberad.1s) da sociedade nova representando um
capital de L 750.000 francos ;
constituir a referida sociedade novn, sob outras tQ,es condições
quo o liquidante julgar conveniente; cumprir todas as formalidades para a constituição da sociedade anonyma, confeccionar os
estatutos, modificai-os, sendo preciso ; fazer a decbração notarial
(em publica-fõrma) de subJcripções das acções e da entrada total
ou parcial da importancia total dessas acções ; convocat' todas as
assembléas geraes constitutivas, assistil-as, assim como a outras
quaesquer assembléas que se realizarem cluranto o correr da sociedade; tomar parte em todas a; deliberações e em todas as votações;
realizar, como o liquidante julgar conveniente, a parte do
activo que não tiver sido comprehendida na entrada, cobrar toda~
as quantias, pagar o passivo, regular todas as contas, entrar em
ajustes ou accôrdo, transacções, obrigar-se, conceder todas as desistencias e levantamento de embargos, com pagamento ou sem
elle, comparecer em juizo;
repartir pelos accionistas da Sociedade de Cupim, segundo og
seus direitos respectivos, as acções que forem destinadas para rrpresentação da entrada;
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depositar em uma caixa de banco, ou na caixa da nova S<r
ciedade, os títulos das acções de entra.da desta nova sociedade das
qnaes ainda fôr o liquidante detentor depois de um prazo de seis
meze.'3, a p artir da constituição defini t iva da referida socie.dade e
p'ara c11ja troca os portadores de a.cções da referida socieda.de de
Cupim não se houverem apr esentado;
para os fins supracitados, pa&Jar e assignar todos os actos,
constituir todos os mandatarios , e em geral fazer tudo quanto for
necessa.rio p~ra a liquidação completa da sociedade e a repartição
entl'e os accionist a.s do producto liquido dessa liquidação.
Esta resolução é approvwla por 645 votos, contr a 39 absten.
ções
Q-ua rta ,·esoluçi'io

A assembl&'1 geral dos accionista.s decide que as diversas resoluções que antecedem e são submettidas para a sua execução a condição suspensiva expressa da. constituição em um prazo de quatro
mezes , a da.tarde hoje, de uma no va socied.adeanonvma, pa.ra a, qual
se fará a entrada do act ivo da sociedade dis~olviàa nas condições
acima determinadas e ella outorga todos os poderes ao liquidante
afim de fazer constar quo e~ ;as r esoluçõe.> se torm.rão definitivas
e pelo facto da constituição da raferilL.'L S'Jciedad e ou que ellas ficarão sem effeito , si e>S:t so :::iedad e não for constituída no prazo
acima fixado, no qual ul timo c«so a S:Jc ie~l a de de Cupim continuará.
a subsistir, como dantes .
Esta re.~olução é approvarl.a por 645 votos, contra 39 abstenç:ões.
Qtlinl!'! 1'eso ZH(x7o

A a.,;scmbléa geral dos accionistas, depois de ter ouvido a leitura. do relat.orio do Consalho de administração e a dos commissarios
das co at a.s , a.pprova. o:> r-eferidos, relatorios , assim como tambem o
balançJ e a c·J nb dos luorJs e p3r das a,pmados no dia 3t de dezem·

hro de l 9(){j .
E':'sa re-solução 6 a:JPrJ>ada por G45 votos contra 39 abstenções .

Sex ra

YesoZuçao

Sob a condição sus-ponsi v:J, expl'essa, enunciada na quarta raso.
lução, a assembléa geral dos aecionistas dá ((;Quitação~ da sua
gestão aos Srs. Lucien Mellier, Maurice Allain, Edmond Avisse, Léon
de Bertier de Sau vigny , Fernand Doré, Octave Maggiar, administra,d ores em exercício da soc iedade inti tulada « EngeniJO de Assacar do Cupim » e á succe3São do Srs Alfre.d AHain, administrwlor,
fallecido, da mesma sociedaJe, e autoriza, portanto, a retirada dos
ti t alos das acçõe~ p or e!Ies depositadas para fiança ou garantia dos
seus car gos .
Esta r esoluçã,o ê approvada por 402 votos contra 282 absten·
ções, sendo 143 dos administra,lores em causa .
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a presi!!lente. Gertificctdo.conformB

e verdilUlei.rn-- L. J.)li:blier.
Cetrtificado conforme o ve!'iladeiro.-EJl secretrwia, H. NdfJf.'Ot.
Ul!lll) escmt!ina,Jim·. Cert.ir:tcn,do conforme- e• V6l"àadeh'o.-B9z;ort;,

Unr esc•>nMnad:or. Certtfi0<1uo conforme e VC"l'Ürurleiro-11:.E, Pi-·
C!mrcl.

ILB1 seguüla se acha escript.o :

l•::}a•,.

Registeado. e.11'1' Proriz, 5° Officio, volume· 568 b, ás 11s. 2; casa
<10'8' 2iJ de j m:rho d-e t907, comprehoadendo· d\:Jcrmaes·.- Coí'iít·&t.
IV-

ENGENHO DE ASSUCAR DE PORTO FELIZ

SocieLl<ule anonyma com o ca,pital de frs. l. 000. 000. Séde :>Odal, Boulcvard Poissounicrc ns. 25, em Pariz.

Cc;·tíd.ão.U.a•. acta. da.. a.~sembl&a geral extraoJ?dí.J1arla. em. 28. de
maio, C:e. roo;; .
ORDE~i

DO DIA

1. o. fJ..i:s,;olu~Zio comlieional~ <Üt sociedade á \'isrtla . da. soo Jillt3io
.ec~m

uutras wciedwcl!es assuc:1reir<t8.
2. 0 Nomoruç·ãio·•le um liquidante.
3.. o Podet'CS a; c Jnferir aJ liquidante pa;rw ru e:atrada; do a~tivo
socia,l em uma nova socieda,de anonyma.
4. o. R€So1uç.l:íes <tccessurias.
5. 0 ApprOY1tção das contaR apuradas a 31 de dezemlJl'o de 1906;
Quitr\.('ão aos administr:JAores .

.No atmo de l 007, aos 28 dias do mez ele maio, tu::i hes c meüt
hor,_t.S- da.. tttrde, os, accionisbs ela sociedade anoayma denominada
«. .ffiQ·genho de. Ass tear de Porto Feli:ó » retmiram-se em n.ssemhléa
geral ox:traordinaria.
?\ia conformidade tlo ;:wt. 32 elos estat11tos, <t n.,s.•mblua é prosiLlid<t pelo Sr. Leoa do Dcrthier, presidente do eonsellw de admin islração.
As func~·ões de cscl·utinacloros Bão clcsomponhadas pol,;s Sr.<.
Pic:11:d e Groyenhichl o o Sr. Henry .NolJlot é designado par,t scGPetarf0 ..
O Sr·. p1·e~kkmte dcposiü sobre a mosn. um C)iümplarr d:o jorml
J;e,s, ,lffiC:lbes. P't~risi:xmnes (cliario da avisos el'O Pariz, wnAn:c.ios, edittt€!8, ®te.) do tl!a 7 de nnio de 1907, n. 3.2.503, conten lo· convocação
pa.T-a ::u. preseute rnssemhlélt. Depois; declara quo a lista.. on foHia de
l:l!t'eíi!G'Ilça •li'evenct&; ser annCJXJa á presente acta, depois' de; ter .'lido
·~ooiJif.ieada.• sincera. e verelade~ra;. peht mesa;, veuiil.ca;. w presençéli de
·14 acc:o!listas, tanto presentes quanto representados e p01•taàore&
I!OOjwnct&mente dn 6. 662 acçiiíes, ist'o é, mais· da metmdi~, do: c1t]Jito.l
dOCia,l,
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Conseguin-tomonte, a assomblé.1 est<tndo validamente constituicl.a, o presidente declara aberta a sessão, c o Sr. Presmente,
então, põe a votos as seguintes resoluções :
Pl'imeira 1·esoluçao

A as:>ombléa geral dos accionistas, convocados extraordirutri<l!·mente na conformitlado dos termos do art. 37 dos estatu.tos,
depoi~ .de ter ouvido ct leitura do relatorio do -conselln do administração. approva todo o sBu conteúdo o decreta <:ondicionalmente
a dissolução antecipada da ~ociedacle intitnladct « Eng<mho de Assucar de Porto Foliz »,á vista da sua fusão -;om outras sociedade'.
Esta resolução C' approva,cla, por mmnimila,do.
SegLtnda resolHç<io

A ett:sombléa gm•,tl nomeia, liqnida,nto Ü(l J"eferida, socioJade o
Sr. Eumond Steinhoil; designa, domais, o Sr. A. Tessier liquidante
supplentc ou ;,ul·stituto, para, agir em Ioga r e vez do Sr. Steinheil,
nm cctsos em que este estivesse impedido de descmpenhccr a'> suas
funcções.
Estn, resolllc;3,J ti adoptacla por unanimidetde.
Te1·ceim 1·esoluçCio

A assemblêa geral conrere ao liqnida,nte os mais amplos· poderes para a liquidaç.ão da, sociedade, a realizaçeio do activo e o -pagamonto do p:tssivo; outorga-lho ospoci~tlmonte os seguintes -poderes:
F:1.z01' a entrada em uma novn, sociedade anonyma f1•ancez~,
que será constitnida pelo liquidante pül' outros engenhos de a~su
cm-, que de1·em fundir-se entre si c por terceit'os, de todo o activo da
sociedade dissolvila ta,! como sD o,chava aos 31 de dezembro do 190fL
Fazer esta entrada:
1°, a cargo da sociedade noya remir ou pagar todo o passivo
c assumi!' a respons~1bibidade dos encargos, comprehendcndo nelleN
o serviço das obrigações da Rociedade em liquidação;
2°, mediante a designação a esta ulti.ma, de n,cçõm integ,.alizarlas (inteiramente liberadas) cht sociedade nova, represont~wlo
um capital elo 2:Jo .000 fmncos;
reservar, sendo possível, a p:Je~·ii::> do activo nJcessario pu·a
permittir ;, socieda,cle quo entra com os ftmdos, que a mesma pague
ou redima todo o.u parte do seu passivo;
constituir a sociedade nov<L sob outm~ condições taos que julgar o liquidn,nto serem convenientes ; cumprir todas as t'ormalidalles para n, constituição da sociecladc anonyma ; confeccionar os
estatutos, modiíical-o~ sendo mister ; ützer a declaração notorial
(em publica fórma) cht snbscripção das acções e da entrada tot~tl
ou petrcial da, importa.ncia, total des;;as acções; convocar todas as asse mhléas gemes constitutiYas ; assistil-as, assim como a outras
q uaesquer assembléas que se realizarem no correr da sociedade ;
tornai' parte em todas as deliberações e em todas as yotaçõss ;
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realizar, como o liquidante o julgar conveniente, a parte do
activo que não tivesse sido comprehendida na entrada, cobrar todas
as quantias, pagar o passivo, reguli1r todas as contas, entrar em
accôrdo ou ajustes, trans<tcções, louvar-se ou obrigar-se, conceder
todas as desistencias e levantamentos de embargos, com pagamento
ou sem elle, comparecer em juizo. Repartir pelos accionistas da
Sociedade de Porto Feliz, segundo os seus direitos respectivos, as
acções que forem destinadas para representação da entrada; vender e transferir a parte dessas acções cuja repartição se não tivesse
podido fazer e repartir o seu preço em cspecies pelos que a elle
.
tenham direito;
depositar em uma caixa bancaria ou na caixa da nova sociedade os títulos das acções de entrada dessa nova sociedade das
quaes fosse o liquidante ainda det entor depois de um prazo de seis
mezes, a partir da constituição definitiva da rofe1·ida sociedade, o
para cuja troca os portadores de acções d~ Sociedade de .Porto
Feliz não se tivessem apt•esentado;
par a os fins supracitados, passar e assignn.r todos os actos,
constitui!• todos os mandatarios e, em geral, fazer tudo quanto for
necessal'io para a liquidação completa da sociedade e a repartição
entre os accionistas, em t ítulos ou em e>pecies, do proclucto liquido
dessa liquidação.
Esta resolução é a.pprovada pot• unanimidade.
Qual"la

re so~uçcío

A assembléa geral dos accionistas decide que as diversas resoluções anteriores sejam submet tidas, para a sua execução, á condição
suspensiva expres::>a da constituição, em um prazo de qun.tro mezes,
a datar de hoje, de uma nova $OCiedade anonyma para a qual se
passará (se fará a entrada d') o activo da so..:iedade dissolvida nas
condições acima determinada~ e ella delega todos os podere!'; ao
liquidante afim de fazer constar que essas resoluções ficarão sendo
definitivas pelo simples facto da constituição da referida sociedade
ou que ella.s se tornarã.o sem effeito, si esta sociedade deixar de
constituir-se no prazo acima fixado, no qual ultimo caso a Sociedade
Porto Feliz continuaria. a subsistir como dantes.
E~t(), re ;olnção é approvada por unanimidade.
Qui n ta 1·eso~uç ao

A assembléa geral dos accioni~>tas, depois de ter ouviuo a
leitura do relatorio do Conselho de administração e o do commis·
sario das contas, approva os referidos relatorios, assim como
tambem o balanço e a conta de luct'O:> e perdas apurados a 31 de
dezembro de 1906.
Esta resolução é approvada por unanimidade.
S ea:ta l"esolttçüo

S_gb a condição suspensiva expre>sa e enunciada na quarta rctJOluçao, a assembléa geral dos accionistas dá quitação da sua
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gestão aos Sr~. Maurice Allain, Edmond Av~sse, Le_o~ de
Bertier de SauVIgny, Fernand Doré, L~dmond Stenhell, admimstradores em exercício da sociedade intitulada « Engenho de Assucar
de Porto Feliz » e autoriza, por consequencia, a retirada dos títulos das acções por elles depositadas p:tr,t garantia ou como
fiança dos seus cargos ou funcções.
Esta resolução ê approvada por unanimid.ade, menos os votos
dos administradores em causa, os quaes se abstiveram.
O pre.:üdente.-Certificado conforme. - Leon de Berliel".
O secretario.-Certificado conforme.- H. Noblot.
Um escrutinador .-Certificado conforme.- Greyenbiehl.
Um esci'utinador. -Certificado conforme.- 1lf. Picard.
Em seguida se lia escripto:
Registrada ·em t•Pariz, 5• Otncio, vol. 568 b ; á fts. 2 ; casa
15a -(Vol. 568 b, ft. 2; C. 15), aos 22 dias do mez de junho de 1907.
Recebi tres francos e 75 centesimos, comprehendendo decirrias.
- Colinet.
V -E:-!GENIIO

DE ASSUCAR DE LORE_\!A

Sociedade anonyma com o c tpital de frs. l.'íOJ.OOO. Sclde social: Boulevard Poissonniêre n. 25, em Pariz.
Certidão da acta da assembl6a geral extraordinaria na data do
dia 29 de maio de 1907.
ORDEoi DO DIA

1.• Dissolução condicional da sociedade, em visb da confusão

com outras sociedades assucareiras.
··
2.• Nomeação de um liquidante.
3.• Poderes a conferir ao liquidctnte, principalmente para a entrada do activo social em uma nova socie,hde anoayma.
4. • Resoluções accessorias.
5. 0 Approvação das contas apuradas a 31 de dezembro de 1906
-Quitação aos administradores.
No anuo de 1907, aos 29 dias do mez de maio, ás 2 horas da
tarde, os accionistas da sociedacJ.e anonyma deJominada -Engenho
de Assucar de Lorena, reuniram-se em ass3mbléa gel'c11 extraordinaria.
Na conformidade do art. 32 dos estatutos, a assembléa é presidida pelo Sr. Lêon de Bertier, presidente do conselho de adminis
tração.
As funcções de escrutinadores são desempenhadas pelos 81'S .
. M_assanet e .Abadie ; o Sr. Henry Noblot é designado para servir
de secretario.
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pl'esid!)ntt:J deposita sobre a mes(l, um exemplar do jomai.

-].e:; .j!.ffi.c'hes Pm:isí(31Wes (dia~·io de avisos de Pariz, annunciG$, ç4ttíles, etc.) do dia 7 de maio de 1907, n . 3'Z.503, :con-

t$íl9 ,a ç:onv:oc\).ção .Para. a. pres!lnte assemblêa. ·
Declara que a 'lista em fo lha de 1)res2nça, que denl ser a nneli:fl.
<i J?r.~.sent!l ~teta, depois tlo ter sido certillc a.dn, si'pcora c Vúl' élad:e ira.
pela ·mesa, t'az constar <I presença de 73 accionistas presentes, ou
representados os poss uidoi·e~ conjuntamente de 9176 a.cções, isto
é, mais da metade do ca.pih l social.
Por consequencia, a assemblúa, csGa mlo valicla.mcntc constituída, o p~'!l>idente declara. aberta a :::esB.ão .
E o Sr . presidente p .> r::sa a pôt• n votos as se.suin tes r esoluçõC's:
P rimeint ?'cso!uçâo

A assembléa geral dos accioni:;tas,convocn.da extr a.or d inariament e
segundo os termos do art . 37 d u .~ estatutos , depois de ter ou vido
a leitura do relatorio do CJllS::llllo de admini st ração , appeo-vo. tod as
as contas e declara condicionalm ente <L dissoluçi o Ctntecipada da
sociedade intitula tla « En genho de Assnc:.tr de Lor cna », {t vistn. da
confusão com outras socied.1tles.
Esta resolução é approvada por 295 votos contrrt 136.
Seg umh ?·es ohrçao

A assembtéa ger al nomeia .lüitütln,ntc d<t r eferida sociedade o
Sr . Léon de .Bertier. Designa, além disso, o Sr. Crouvier liquidante
substituto ou ciUpplente, par a agir no log.tl' c em vez do Sr. Lêon
de Bertier, no caso em que este e3tivcr impedido de de.sc mpenhat•
a.s ,suas funcções.
Esta resolução é ap )rovad;t por 293 Yotos contra 136 .
Terce-ira t·esoluçâo

A assembléa geral confere ao liquitlante os mais <ttnplos popara a liquid::tção da socieJade, arcalizução do activo c opagamento do passivo ; cll t lhe confer e os seguintes poderes :
Fazer a entrada par,t um~, nova sociedade auonyma franceza,
que será constituída pelos li quidantes, pa.ra outros engenhos de assucar, que devem fund ir S3 entre si e por terceiros, de todo o acLivo .da sociedade dissoh·i1l >, b.l como cxisiü a mesm<l no dia :.H dt·
dezembro de 190G .
Fazer esia entrada :
l o, àom o encargo pam a sociedade nova lle llagar ou r emi!'
todo o l)a.ssivo e de assu mir todos os onus c r osponsn.b.ilidades.
nellas comprehcndend o o seni<;- o das obl'i gaçlíes da s·Jciedétdc err.
de~·e >

liq.uid ::~.ção;
· · ~o, mediétn tc

a designação para. es;.a nltima das acções intc,
gralizada.s (inteiramente liber adas) da soc icr.ladc, representando
um capital de frs. I. 000. 000 ;
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reservar, sendo possível. a porção do activo nocessario para
permittir ú SJciedade que entrar com os fundos, que pague poe
si mesma todo ou parte do passivo ;
constituir a r-eferida sociedade nova sob outPas condições
traos que o liquidante as j1llguo convenientes;
cumprir todas as formalidades para a constituição da sociedade anonyma ; confeccionar o; estatutos, moditic<tl-os, si for
mister; fazer a declaração material (em publica-fOrma) do sub~cri pção das acçõe; e da entra• la total ou parcial do toda a
importancia dessas acções; convocar todas as asssmbléas gerctes
constitutivas ; assistir ás mesmas como a outras quctosquer :lssembléas que so tiverem realizado no correr da sociedade ; to,mar
parte em todas as deliberações o em .todas <ts votações;
realizar, como o liquidante j ulg.1r conyerliente, .a parte d0
<tctivo que nãCJ tiv,n' sido comprehendilia, ua. entr<tcla; cobrar
todas as quantia~. pagar o passivo, regular tod.as as contas,
entrq.r em ajustes ou accôrdos, teansigir, obrigar-se ou Jou,
var-se, conceder toJas as desistoncia.s, com pagamento ou sem.
elle, comparecer em juizo;
repartir pelos accionistas .da sociedade de Lo rena, segundo
os seus direitos respectivos, .as acções l(Ue forem .destinadas em representação ela entmda ; vender e tt'ansforir a parte dessas acções
cuja repartição não pudesse ter sido feita, c dividir o f. eu prego em
especies pelos qntl ao mesmo tenham dirJito;
depositar em m1n caixa elo bauc), ou na caixa dtt nova sociedade, os titulas das acçõe.:: de entrada elo cttpitaes dessa novét
~ociedado, das quaes fol' aindn o liquidante dotentor, depois de um
pr<1zo de sei~ mezc8, a partir da constituição definitiva da referida
~ocieclade o para cnja troca os portadores de ac0ões da sociedade do
Lorena não se ti verem aprcscnbr.lo;
para os fins supracitados, passar o as.~ignar todos os actos,
constituir todos oo mandatarios o, em geral, fazer tndo quanto for
necessario para a liqUidação completa da sociedade e a repartição
pelos accionistas em titulos ou em especie elo pror!ucto apurado ou
liquido dessa. liquidação.
Esttt resolução é approvatla por 295 votos contra l3li_
Q~w;·/a

7'esoluçcio

A assemblêa geral dos accioni.~tas dccicle quo as diversas resoluções antecotlcnte:l são ~ubmottidas p:cra a ma execução á C1Rdiç·ão suspensiYêl. ex:pross<t ela constituição em ou dentro do prazo
do quatro mezcs, a d<ttar de hoje, do uma novtt so;o.iedade anonyma,
para a qual será feita <t entrada, do activo d<t soc:edade dissolvida
11as condições acima detm·minadas o ella outorga todos os pJcleres
ao liquidante, aflm do fi1zer constar que essas resoluções se tornarão definitiva> pelo facto àa constituição da referida sociedade,
ou que ficarão som effeito, si est<t socieliade não for constitt>~i<'la no
prazo acima fix:<ulo, no qual ultimo caso a sociodctdc do Loren;.1,
eontinu<trá a subsistir como íbi dantes.
Esta rci'olc;~·ito L' approvad::t por ~95 votos contra 136.

2026

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
Qt~inta

resolução

A assembléa geeal dos accionistas, depois de ter ouvido a leitura do relatorio do Conselho de administração e o dos commissal'ios das contas, approva os referidos relatorios, assim como o balanço e a conta de lucros e perdas apurados <t 31 de dezembro de
1906.

Esta resolução é approvada por' 295 votos contra 136,
Sexta resolução

Sob a condição suspensiva, enunciada na quarta resolução, a
assembléa geral dos accionistas dá,« quitação » da sua respectiva
gestão aos administradores Srs. Léon de Bertier de Sauvigny,
Maurice Allain, Edmond Avisse, Fernand Doré, Théodore Cibiel,
administradores em exercício rla sociedade intitulada « Engenho de
Assucar de Lorena » e á successão do Sr. Alfred Allain, finado administrador da referida sociedade, e autoriza, por consequencia, a
retirada dos títulos das acções por elles depositadas para a fiança
dos seus cargos.
·
Esta resolução é approvada por 223 votos contra 133, tendo-se
abstido de votar os administradores em causa.
Por cópia, que confere.- O presidente, Léon ele Bertier.
Um escrutinador-Certificado conforme.-A. Jl:fassenet.
Um escrutinador-Certificado conforme.-Abaclie.
O secretario-Certificado conforme. -H. N obl ot.
Ero Seguida estava escripto:
« Registrado em Pariz,~5· Officio, vol. 558 b ; fls. 22 c 15,
aos 22 de junho de 1907.
Recebi 3 francos e 75 centesimos, comprehendendo o,;; d,eci·mos. -Colinet. »
VI- Sociedade anonyma denominada « Eng-enho d.e Assucar de
Villa Raffard »

Designação summaria dos immoveis sitos no município de
S. João de Capivary, Estado de S. Paulo (Brazil), fazendo parte
das entradas feitas pela referida sociedade na sociedade anonyma,
.em vista de formação, intitulada « Sociedade de Engenhos de
. Assucar Brazileiros ».
A
PROPRIEDADES E IMMOVEIS DA USmA NO ENGENHO CENTRAL

Um corpo de edificio com annexos, comprehendendo:
Engenho central (usina), distillaria, officinas, galpão para guarda!' locomotivas, uma chaminé de tijolos e uma chaminé de folha
de ferro, o todo destinado á fabrica de assucar e de alcool.
Escriptorio da directoria, casa com jardim e dependencias.
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Um sobrado para o gerente.
Uma casa para escriptorios.
Uma casa com ponte de pressão (machinismo para pesar) .
Duas casas para empregados.
17 casas para operarios.
O terreno de uma extensão do lO alqueires, approxiroadamente, no qual se acham os immoveis e dependencias do engenho
central (usi na), sito á margem esquerda do rio Capivary e confinando com as fazendas Cascaes, Cachoeira, Leopoldina, e com as
propriedades de José (sic) Pacharro e de Paulino Galvão.
B
ANNEXOS DO ENGENHO CENTRAL (USINA)

1.° Fazenda de Santo Antonio.

198 alqueires de terras, mais ou menos : plantações de cannlts,
mattos, rnattas, pastos.
Uma casa do administrador.
Um moinho de milho (monjolo).
57 casas para colonos.
·
·
2.° Fazendas Leopoldina, Cachoeira e Cascavel.
413 alqueires, mais ou menos, de terras: canuaviaes, mattos
(capoeiras), mattas, pastos et ccetem.
· ·
Uma casa da directoria.
Uma casa do administrador.
59 casas para colonos .
Uma serraria com moinho.
Uma. estação da linha da estrada de ferro.
Um edificio para engenho central (usina), movido a electricid.ade.
··
Uma. estribaria e cocheira.
Tudo adquirido a 29 de abril de 1899, pela sociedade auonyma
denominada « Engenho de Assucar de Villa Ratfard », dos Srs.Amaral
Pinto & Comp.
Feito e certificado verdadeiro pelo liquidante, abaixo assignado,
tla sociedade anonyma cham<Mia « Engenho de Assucar de Villa Raffard », em Pariz, aos 14 dias do mez de junho de 1907.
« Sociedade ·Anonyma do Engenho deAssucar de Villa Ratfárd ».
O liquidante, Maurice Allain.
Em segllida está escripto:
«Registrado em Pariz, 5° Officio, volume 568 b, fls. 2, c.
15, em 22 de junho de 1907. Recebi 3 francos e 75 centeslmos
comprehendendo decimos. -Colinet .
·
·
VII - Sociedade anonyma intitulada « Engenho de assucar de
Piracicaba »

Designação summaria dos immoveis situados em Piracicaba,
.Estado de S. Paulo (Brazil), fazendo parte das entradas feitas pela.

ACTf:)S :DO l'ODE:R a:ECUfl!lrO

l'01ot'ida, soc ioda(lo n ~t socioda.dc wtwnyma .e m via .(lo .formação,
intitu lada ~Soci e dade de Engmhos de Assuoar Bmtziloü:•os·»..
A
PR OI'Rli': D.I.D.ES E L\DfOYEIS no ENUEXITO CENTRAL (US.INA )

U m odiílL'i o prineil)llJ

~c nindo

do Engenho Centra.l (Usina)

e

duu.s grandes ·chaminé:- de tijolos dC'sti'na.clas á fabrica d o <tSB.u car.

Um cdil1cjo pal':.\ distillu.çio do alcool.
Umn. con ,trtU'!,'ão para ofli cina de concer tos.
Um:• editic;t çã.o pae~1. mo Llc pa1Lic·s on <ti'lllôl ZOmtmento tle provisões, etc .
Uma. ct!ill c;\çã.o constituindo ;1rma.zons de n.~ ,:u e a. t·.
U!lut c a:; ~t para uso de oocriptorlos.
01 &o gra,ndes c::osa.s do moradt\ .
Um <lbl'igo pa.ra. locomotiva:S com r esorvat.o ;·io de ag ua .
Um :t ca.st\. com bala.nça de pesagem.
Du:tS es t z· eb~u-l as o cochoims .
O todrl d n, e xt ~nsão, mais ou m enos, de quatro ou cinco n.lq u.eires.

sito &. margem direita do Rio Piracicaba, em ü·onte da cidade do

mesmo nome, em um:1 volt<\ dJ rio .en.tre esta e a liaha da ,Estra.da.
lle Ferro Coat.t•a.l Itmma. c ::ulq uirida. ~os .29 dias do m ez .de abril .dc
l ~Çlg pela Soeil:tl adolAnonynH\ « F;ngeriilo de Assuca.r de Piracicaba)>
da. Comp :tnhia. «Niagara Paulist a.», em liquidação.
13
A..'\:\EX03 DO E:\G E"\IIO 01::'\TRAL (USl'XA)

l. ~ Fa.zcnda de. Sa nh Lytlla :
260 a.lquo'irc;: de t erras , m<tis ou
p:1->f{)..~,

etc.

meno~.

crm nai-ia.es, milliaral.

Uma. ea.uolla .
59

ett".

ea..<>ru:l pa;r.\ colonos.

2 ." Fazeada de S. Liüz .:
'120.ahl u!:ii.·cs de te~. mais o a menos, c.."t mu>iaes, pasiarias,

18 e . ~~ para. c"lono;;.
3." RazcuJ a Caia : : ; ia. :
234 a1quui.ft'.s de Wl'rM ,

t.\gell~.

et ·.

nu i.~

on men,)s,

38 ca;;.:;..,: Ji:!il.'<'t w lonos .
4. " Fazemt~ Gilber t :
~{I ai,J.itel..r.:;s de te n:.•~ , ma i- o u mcn}.;;,

ma& fc•:;eua.~}. etc.
Tres casa.<> pu-a

eol"M~ .

c 'l!ruHLTiaes,

•::.:'l.nn;~ via. e.~ ,

JJqa-s ]JaS·

pa.'ltari as .

i.': te.

::;. ~· F<lzerrillll Sanh Alma :
i 8 aJrpeire.s dê terra~, m:ü~ ou menos,

Tre.:;
ô ."

~.ai;.a.s

cann 'Ivi :lC::~ ,

pa;starta;;,

para colono;.

F:::~,zeuda.

S. Pedro :

lJ•I aiqueii-es de- t-erras,
i-<Hrea..s,. et.:; .
- 36 ca.;:as para colono~·.

m::ti~

•:r:r menos, carrnaviaffl, pas-

7. " Fazenda.Sa.nt,a.,Gruz.:
JJJ alqueires de terra.", mais ou: meno& : cannavíaes, poo-.agens, &k.
liJ ca..~.s p~r... colOO>Jt.
üsa"~ ;;e:ts :pN.p:cieda.<Ls ilaem r1art~ da; a.cfi.uisrção s~u·e
da.ra,ia feita d:t Comy.a.'lhia ..: ~í:.tgara; Pmrtfsh ~ a 29' de a!Jril
de

1~'J'J.

8., Fazero<la s.:~u~a. Rma:
.\d•.lfJ [::·i.t a do Sr. &rr~ }~ia .'íoeiedade Aeen_y-ma; d·e Plmcic.:l\nl .
v~ a lqu ei.res de tsrra.::;, m1.i8 gu meno~, pl<li~e.3 de· eanna
de ::ld~l\'<1. 1', dc caf(i, de milh•), pa;;t·\gen~,. m;;t tas, etc .
l:oa ea.;;-1. de moi>a.dia .
!:51 C:l..;;-..:~s di...-er;;.'?-3 lJ:lr'!. colonü:;: "
lJ ma ediffe:t<;'ã:t.• :p::.r a o l)l'eparo •l o ·cafe-.

L rn.a

~ffi""l,..i!.!'"i~ a

Du.''"' .::or::s~ rucç.?.i~ p<l.I'a. lJõü r.le ü:llira::. ou eell.eiro; ,

mol1inc i,c.o,
•:::>ü•elnn-ia B •7:J...:UB~T"3 .
f< ..,. F'~e •h Fr-a.zc.e.lli FilliG:
.-~ ·1üuj l1 jsl~-~ tio-S-: . ? r.azn(?.I!i f'I lho~ em l~J:3 ~
::n aiqu.::ü~:<;; il€ i.2'.."'l"a,õ, m al.:; D'J m~!10.~ : Cd.Dlla.\'hes.- iJiJM pa;;-

,~ ::ori~ õ,

t, ~-1~ !3.3 .

l -ill2. ·:d.$3.(-.Jffi. l'M '2.:U6 ,.

Fe.i~<O l'2' ..:erd'.i!iewio 'i'&l"la•1l?iro p~lo-li•lUUante ahlixü ;.tssigruulo
d·1 sG~'rr<:'>dade all!<JG!fl'.1-'i. inJ.it!ilada < Blg(õnJliJ de Ao;s ucar de Pira.ci..:..-'lo:l. J>, em ?-.aiflz, .w5 l4 "'H~..~ •1o mez de jlllliw 1l e. l907 .

. ~?:>d~·f~.,~ _\D•I)!J.fE!-'13. do EBgc'!'llu •ie -'~SlJCM' •ie Ph~ ícatm.
- JJ :Jl"lfH·~~:z._H)tJ!!:.:o r .. lJIJitê ~
Em segill_«:!nt

.:.' .

e~-~•i es~r.fipt., :

~ R·3:giiin·.a;·ioJ
~m .P.J..-:-i.l., 5'' Oillciü. ;:olnnu: 563
15~, era 2.2: .J,:-; jllilh;G J.11 I '!:~;. l~oe>.:>eM ú:·:;;~ fl'.J.BC63' c ·/5

·~··!ill:yf'•t-fute m,,_i.::;:?\Et) ;J;:cím~k' .

VliT -

..-.::~m~áf.o:i-=:

- C<.iHw::t .

..t:.iD.o~.: r::n-&•. IEti-::-illa-1 .~~

b., tis . 2,
eent('l8i,mo;;, .
.

..r Engsrillo

de

Assucar

d'-' C1lipim •
:L1t.s.:g:n3(-i;) :u:mmaT"~ d•:r;;: J;mn •JT.els ;H ~1I.ail1Js no muní..:.-ipil} 1hl
f~.r.2 p ~tF: E~i~/! ·o ~ ..J R: o .d-8 .JaTirr:í:"iG t,I3r;l.z51) 1 (:tZ(JJJdo paru!" ill1ê ~~ n -
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tradas feitas pela referida sociedade anonyma em via de foi'rnação,
denominada « Sociedade de Engenhos de Assucar Brazileiros. »
1. o Engenho de assucar do Cupim :
A
IbiMOVEiS E PROPRIEDADES DO ENGENHO CE:STRAL (USINA)

Engenho do Cupim

Situados a 200 metros approximadamente da Estação de Ururahy da Companhia da Estrada de Ferro Leopoldina (Leopoldina
Railway Company) o 750 metros do rio Ururahy.
Uma casa de engenho com chaminé e dependencias, destinadas
para fabrico de assucar.
Uma casa para alambique de alcool (distillação).
Uma casa de moradia para o director.
Cinco casas para empregados.
Um armazem ou paiol.
Uma construcção para escriptorios.
38 casas para operarias .
Terras : cannavlaes, pastarias, etc.
B
PROPRIEDADES ANNEXAS

DO ENGENHO DE ASSUCA R

1. o Fazenda de Olinda :
Uma casa de administrador.
32 casas para co lonos.
Terras : canna viaes, pastos, etc .
2. o Fazenda da Boa Vista :
Uma casa de administrador.
11 casas de operarias.
Terra8 : cJ.nnaviaes, pa->tos, etc.
3.° Fazenda de Pedra-Negra :
Uma casa de morada.
Uma casa de administrador.
11 casas de operarias.
Terras : varias matta~, etc.
4.° Fazenda Fazendinha :
Sete casas para operarias.
Terras diversas.
5. o Fazenda Vallêtas ~
Tres casas para operarias.
Terras diversas.
6.° Fazenda da Penha :
Duas casas para colonos.
Terras diversas.

AOTOS DO PODER EXECUTiVO
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7. o Fazenda da Olaria :
Nove casas para operarias.
Terras diversas.
8.• Fazenda do Espinho :
Duas casas para colonos.
Terras di versas .
9.° Fazendas: Angola, Mocotó e Boc1ueirão:
Uma casa para fe.itor.
Mattae.
Tudo situado no município de Campos e adquirido a 24 de novembro de 1900, pela sociedade anonyma intitulada « Engenho de
assucar do Cupim », aos Srs. Peixoto & Filho.
2. o Engenho de assucar do Pa1•aizo (tocos).
A

o Engenho Central do Paraizo está. situado cerca de 14 kilome·
tros do Engenho Central (Usina do Cupim).
A
Ii\D'IOVEIS E PROPRIEDADES DO ENGENHO CENTRAL ·(USINA)
(FAZENDA DE TOCOS)

Uma casa de engenho com chaminé e dependencias, destinada á
fabricação de assucar.
·
Uma casa de morada para o gerente.
Uma casa para empregados.
29 casas para opera rios e colonos.
103 hectares de terrn.s ·com plantações de canna, etc.
B
AN!'lEXOS DO ENGENHO CENTRAL (USINA)

l . o Fazenda dos Coqueiros :
Seis casas para colonos.
287 hectares de terras, pouco mais ou menos: plantações de
ca,nna, etc.
2,° Fazenda de Lagôa Grande :
Umn. casa de moradia.
20 casas para colonos.
.
Cerca de 240 hectares dJ terras · : plantac,:ões de canna; etc.
Tudo situado no município de Campos, Estado do Rio de Janeiro (Brazil) e 'l.dquirido aos 22 de dHembro de 1900, pela. socie~
dade anonyma denominada «Engenho de Assucar do Cupim'"~
do Banco de Campos.

A:G'1'0S DO PODEI\ EXECU'rLVO

Feito e cet•íi iicarlo verdtvlei t·o p elo liquidante, aba;íxo u.ssigna•lo, da sociedade anouyma. i ntitul itda.. « ~ngi3 nho de· Ass Lrc<tr do
Cupim », em Pariz, aos 14 dias do .m cz de junho: de·. l907' .:
Sociedade anouyma do Engcaho de A,;snca.r do Cupim. - O liquiuantc, L. Mellier.
Nesse. annexo se o,cha a seg uinte m ençã.o , litterahi1ente tra.n·
scripta :
« Registrada em Pal'iz, ;)o Officio, volume 568 b, fts. :?,
C. 15, 22 de junho J.e 1907.
Recebi 3 francos c 75 c c ntc.~imos, compreheudc ndo dccimos . 1 ·azi!tet".:.
IX -

Sociedade Emonyma intitula da « 11:ngenho de Assucar de
POl' to E'eliz' »

Designa ~-ão summaria dos immoveis situados no município ue
Porto Feliz, Estado de S. Paulo (Brazil), f,1zendo parte das ent,radas feitas p 3la. reJ:erid tt- socied.adfl" á sociedade anonyma em vi::l.
•te formação denominada << Socieda{lc de Engenhos de As~;ucar Brazileiros ».

P :tOPR:t.IÍl'D.\DES E DDIO\'E!S DO J::'WEN·Hô CE:\'l'R.\f, (n:tXA)

Uma c1sa ele engenho com chaminé c dcpendencias, clestina.da.
:i.-· f<tUt'ica;ção-·ll'e'al!sttcar e de aguttrd'cn t:o·.

Uma ca.sa. pa ra o ger ente .
Um arma.zem.
Uma construcção para deposit o ,
Unn clificaçã.o para escriptorlos .
Uma· ca.sa-1Jar a empregados. .
Uma ponte ~ob re o rio Tietê p ara a linllct da. o.;;tr;vJa, de ferro
(l'.te liga o e:1genho (uBina) <i. Fa;~,cnda. clo Engenho d' Agua..
Tudo situa.do rL m at•ge m e.,:.,J.uerd<L do ri o Tiété, na m esm a
,_.idt1.Ue de Po l't o Feliz d da qual a sociedade an ~m yma intitul aila
Engenho de Ass ucJ.r de Porto Feliz to mou posse em abril de 1901.
B
ANNEXOS DO E~GE:\"IIO CE='ITJL\L (USI:\" .1)

Situa,do.;; á margem uit·cita, do rio Tiété:
1. o Fazenda do. Eng,eu.llo. de Agua. :
280 a,lqLieíres de terr;~s; pou co rilais 011 meuos, cauna viacs, pa,st:wia:S>, ma,tt<lts·, etc.
Uma casa• pal"a; <li!ln1inistl'aétor.
'!O ' alojament0s par'a; colonoiL
Cinco casas di vcrs:J.s .
E:;ta propriedade í'<tzcmlo p1rtc do lote ;;upra mencionado.;
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2.• Fazenda Jacaréupa.va:
150 alqueires de terras, approximadamente: plantaÇões de
cannas, pastarias, ma ttas, etc .
Uma casa de engenho.
Sete casas para colonos.
Esta propriedade, que antes pertencia aos herdeiros Dejeam,
fol adquirhla pela. sociedade anonyma denominada << Engenho de
Assucar de Porto Feliz » por meio de adjudicação publica no pri.
meiro dia do mez de agosto de 19J5.
Feito e certificado verdadeiro pelo liquidante, abaixo assignado, da sociedade anonyma intitulada «Engenho de Ausucar de
Porto Feliz • · Em Pariz, aos 14 dias do mez de junho de 1907.
Sociedade Anonyma do Engenho de Assucar de Porto Feliz.-0
liquidante, Steinheil.
Nesse annexo se acha a nume t·ação seguinte, trauscripta litteralmente.
Registratlo em Parir., :.:• Oai cio, voi. 568 b, fls. 2 C. 15, aos
22 de junho de 1907.
Recehi. tl'es fr::mcos c 75 centesimos, comprehendendo decimas.
- Colinet .
X -

Socieclad e a nonyma denominada« Engenho de Assucar
de Lorana »

Designaçí o summaria dos immÓ veis sitos no mu nicípio de
Loreoa, Estauo de S. Pcluh (Brazil), fazendo parte das entradas
feit ·.ts pela r c.f'eriua sociedade {L sociedade anonyma em via de formação, denominada Sociedade de Eugenhos de Assucar Brazileiros.
A
IMMOYEIS DO E:SGEC\110 CENTRAL {USINA)

Um edifi cio principal do Engenho Central (usina) com chaminé
e dopende!JCias, destinado para a fabricação de assucar e de alcool.
Um tl'apiche Ott arrnazem de ass ·war e de provisõe3.
Uma construcção para o'l1cina de eoncer~os.
Uma casa para a ponte de prc ;sio (com maehinismo) para
pesagens.
·
Uma cocheira.
Um n. ca~a par ,t as caldeiras B.thcock e \Vilcox.
O engenho (u ina) estU. situado ao lado da e tação da cidade de
Lo rena.
13
i~JMOVEIS DIVERSOS

Uma casa na avenida de Lor<:'na ns. 2 e 6.
Uma casa na praça Major Rodrigo n. 4.
Uma casa na avenida de Loren(t n. 10,
Exoouhvo -

1907

t28
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Uma casa na avenida U.c Lormm n. 2-L
Uma casa á rtfa Quinze de Novembro n.. 50.
Urna casa á rua Quinze de Noven11Jro n. 52 .
Uma casa- Hotel <la Figuci l'a.
Uma casa do director.
Uma casa i I'1ta Dr. Rodrignes de Azcvetlo n . 39 .
Um· hyppodrdmo .
35 casas pam traibalhatloros (operarias).
Uma casa. na f('j,zenda Mondesir.
'Uma cas<~ na F'azend•a do Retü·o .

c
PROPRIEDADES

H ec t&r es

Fazenda i\Iomlesir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fazenda <lo Retiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fazenda Santa Lucrecin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fazenda Porto dos .Meir as. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Terrenos occupadüs pelo Engenho (n;;ina) . . . . . . . • . . . . . .
P astos da Figueiro,... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fazenda Piagnby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .

·290
330
500
558
31
9G
63-

Os terrenos tlo Porto dos i\Ieiras c de P iagu lly são situados ú.
margem esquerda do rio Parahyb<t, os outros estão situados <i.
margeni. U.ircita.
Tmlo situa<lo no município do Lor en<1., no, cidarle de Lorena ou
nos seus arredores , c adquirido em abril de 1901 ].Jela sociecla<lc
anonyma. illtit•tlaclil, «Engenho de Assucai' de Lorena)) , do:3 Srs. Barl'Ciros.
Feito e cert ificado Yer<ladcit•o pelo liquidante, abaixo as3ignadb,
d:.t Eociedadc anooyma 'intitulad:1 « Engenho de Assncar de Loreoa >.>,
em Parií:, aos 14 dias do mez de junho de 1907.
Socieúa<lc Anonyma do l•:n::;enho de Assncar de Lol'ena. - O
liquidante , Leon de Be~·f.ic·r.
Nesse annexo se· <•cha a monçi\.o de registro, tl'anscripta litteralmenb, infra :
« Rc.g istra<la em PctriF. , 5• Officio, v o!. 568 b , fls. 2, Castlr
15, em 22 do junho de l !J07.
Recebi ires franc·JS e 75 centesim ofl, comprehende:Hlo decimos .
- Co!in ~ t .
II -

Relação ele subscripções c de ent,radas

I'O(;JEDADE ,\:\O:'>Y?IL\ J!';TITULADA « SOCIEDADE
ASSUCAR BRA ZILEinOS »

DE E V: f NHOS DE

(f~JJgenhos do assucar de Villa-Raff<J,rd, Pimr:.ic::tha , Cupim,
Porte-Fel i;~, e Lorc.Ii!l., r eunidos) .

ACTO~
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Do capital de 7.000.000 do fr~ncos, dividido em 70,000 acções de
100 francos cada uma, sendo 69.500 acções de enteada e 500 acções
em dinheiro (de numcrario) lilJeracltls pela quar :a parte na sua
snbscripçã;o ,
Lista dos su bscri ptores d essas 500 acções e relaçiio d as entradas
effectuadas por elles individualmente

Nomes, antinomes, qualidades e domicilias dos
sub sc ript ores

z"'
Allain Manrice, negociante
de ~·~r iz , Eo!;ilevard Poissoumcre 11 . 25 . . .......... .
2 Coulon-Michel, empr egado
em Asniéres (Sana) (L Avenida Florchat 11 . 6 .. .... .. .
3 Steinheil Edmond, engenheir o, em Pariz , rua de la
Tour d'Amvergne, n. 50 . ...
4 Dubois Maxime, administt·a~
dor da Sociedade das Lcttras Francezas, e m P.n·iz,
á rua des· Forges n. 3 .. ...
5 Petit-Charles, fabricante do
chocolate, em Pariz, (L rna
U.n Rocher n. 57 . . .. ... ... .
6 Avisse Edmond, engenheiro
em Pariz, ú rua Cammartin n. 64 ................. ..
7 Dor 6 Fernand , industrial em
Troyer (,\ubo), á rua Cam talon . . ... . ......... . .... .
8 Mellicr Lucien, }Jropt•ietario
em Pariz, Doulevard Malesherbes n. 99 ....... .... .
9 Magna11 Louis, negociant.o
em Pariz, rua Clw.usséc
d'Antin n. 64 ..... . ..... , ..
lO De Bcrtiel' do Sauvign y-Léon,
p roprietario em Pa.riz, á
rua .do Arrabalde de s ~u to
Honorato n .102 .... ..... ..
ll Mortier Auguste; proprietario em Pariz, (L rua de Villejust n. 6 ........... . .. .

30

3.000

75()

:30

3.000.

750

20

2.000

500

30

3.000

750

ao

3 .000

50

. 5.000

1.250

20

2.0CO

500

~o

2.000

500

30

3.000

750

20

2 .000

500

30

3 .000

730
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.
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0 ....
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Nomes, antinomes, qualidades e domicilias dos
subscriptores

Q)

"d

z
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...... ~

~ .
.....,

rn·~

.ài;1
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fD

od

(I)

"'·~
...

.;g ;1
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:siO

~

..,~o

~

ce~'~

i:lrn~

~~
""',.Q
:s

~- ::!

~~

o8'
c-3

z

~~
N

12 Lation Gustave, de Neuilly
sobre o Sena (Sena) Villa
Mequillet n. 8 ......... . . .
13 Fuchs !<;ugêne, banq ueil·o de
Asniér.1s, rua de Clnuzif
n. 2 .. . .................. .

90

9.000

2.250

!00

10.000

2.500

Total de acçõed subscriptas

500

Total do capital dos~ as
acções .. .............. ..

. .-..... .

Total das entradas realizadas ... . ..... . ....... . .

... .... . . ... ....

---50.000

- --12.500

----

A presente relação, contendo a li sta de subscripções por 13 pessoas das 5:JO acçõe·~ de n;tme,·ario Lia socierlétde anonymJ. denominada «Sociedade de li:ngonhos tlc Agsucal' Rrazileiros » e da entrad<t,
com a quarta parto da > acções assim subscriptas, elfectuada singular e individ.nalmente p Jr tod.os os subscriptores, e certificada
exacta e verdadeil'a pelos fundadorc .:; inscriptos .
Pariz, 20 de junho d:.l 1907.
· Lido e approvado.-11:[. illlain.
Lido e approvado.-F. Don!.
Lido e approva.do . -Léon de Berlier de S aHvigny.
Lido e approvado. - L. lllollier.
Lítio e appl'ovacb . - Stei nheil.

se

Nessa relação
acha a menção de rJgistro abaixo li t ter.:tl·
mente reproduzida :
« Registrado em Pa.riz, 5° Officio. Vol. 568, tis, 2, C. 15·'·
Aos 22 dias do mez de junho L!e 1907.
«Recebi tres fr·ancos e 75 centosimos, comprehendendo dccima~ .
-Colinet.
Por trasla.do.-G . Ba~in .
• t
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Achava-se apposto o sello branco do Sr. Gaston Joseph Bazin,
tabellião de Pariz (Republica l•'ranceza),
Vinha no alto da pagina do documento original rubricado o
numero de ordem 31.054, além dos sellos já descriptos anteriormente,
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Via-se tambem o carimbo do tabellião de Pariz, o referido Sr.
Gastou Bazin.
E aos 22 de junho de 1907, perante mestre Gastou Joseph Bazin, ta.bellião de Pariz, abaixo as;;ignado, compareceu o Sr. Maurice
Alla.in, negociante, residente em Pariz, no Boulevard Poissonniêre, n. 25.
Agindo em nome e como um dos adrninisteadores delegados e
membros do conselho de administração da sociedade anonyma
formada com a denominação de «Sociedade de En>(enhos de Assucar
Brazileiros », com o sub-ti tu lo «Engenhos de Assucar de Villa Raffard,
Piracicaba, Cupim, Porto Feliz, LO!'ena,reunidos», tendoporobjecto:
A exploração directa ou indirecta de quaesquer fabricas de
assucar e de distillação situadas no Brazil, quer nos Estados de
S. Paulo e do Rio de Janeiro e principalmente dos que aqui adeante
forem apontados, quer em outro qualquer Estado;
A exploração da cultura da canna e a da inrlustria assucareira
c de todas as industrias e negocias que com ella S3 relacionem ;
A compra, aconstrucção, a administração, a locação, o arrendamento, a venda de q uaesquer immoveis e m<tteriaes r elat ivos a
essa~ explorações ;
A participação dir0cta ou indirecta da S)ciedade com todas as
operações commerciaes ou industriaes que possam talvez se prender ou ligar com um dos objectos precitados por meio de creação
de sociedades novas francezas ou estrangeiras, de entrada de capitaes, subscripção ou compra de titulv.> ou direitos sociaes, fusão,
a!sociação em co-participação ou por outro meio qualquer differ onte;
E, em geral, todas as operações industriae.s, commerciaes,
ünmobiliarias, mobiliarias, financeiras que se liguem directa ou indirectamente á industria saccharina.
A referida sociedade, con,gt ituida para ter a duração de 30
annos, a contar-se dos cinco dias do mez de julho de 1907, com séde
em Pariz, no Boulevard Poissonniero n. 25, com o capital de
frs. 7.000.000 divididos em 70.000 acções de 100 francos cada uma,
dentre as quaes 69 .500 acções de entrada já est ão inteiramente
liberadas ou integra.lizad.ts e 500 acções em numeraria liberadas
pela quarta parte no acto da subscripção.
· O qual, nessas referidas qualidades, pelo presente instrumento
depositou sob a guarda de mestre Gaston Bazin, tabellião abaixo assignado e lhe requisitou que o lançasse em seu livro de notas, na
data do dia de hoje, para serem dellas extrahidas todas as certidões e traslados que mister se fizerem.

A acta extrahida em uma folha de papel de sello estampado,
do valor de um franco e 80 centesimos, da deliberação da primeira
assembléa geral constituída da sociedade anonyma. «Sociedade de
Engenhos de Assucar Brazileiros ~. com o sub-titulo «Engenhos
de assuca~ de Villa-":taffard, Piracicaba, Cupim, Porto-Feliz e Lorena reumdos », realizada na séde social da referida sociedade, em
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Pariz, Boulevt1rd Poissonni(•re, !lo 23, t1os 24 dias do mcz ele junho
de 19070
Nos termos da: qtml d.elibcração, a, assembl~a, composta de todos
o~ acciouistas presentes ou representados, por unanimid<Hlo, cspeciaJ mente:
l. • Reconheecu sineera c vorda,t!cira. a. doclara.ç5.o ue subscripçiio o de cutradv, de fundos ou capit<tes feita pelos fundadores da.
« Sociedade de Engenltl's de Assucar Bra.zilciros» , segundo e na. "conlormidade de um acto que ficou em poder de mestre Gaston Bazin,
tatellião infra Oo~Cl'ipto, aos 20 dias do mez de junho do 1907, cuja
n.1inuta precede.
2.• Nomeado o Sr. Gustavo L:.ttron, residente em Neuilly sobre
o"Sena, na Villa Méquillet n. 8, commissarío oncarregadode r•edigir ou iltzer um relataria na conformidade da lei sobre o valor
de entradas em bens ou e!i'eitos c productos ruraes ou agrícolas
toitos pelos liquidantes elas sociedades denomiuadas << Engenhos de
a~sucar do Villa. Ra ffard, Piracicaba, Cupim , Porto Feliz c Lorena »
c sobre as vantagens partic cllarcs que podem resnlütr dos estatutos.
li
-~ follm de prosençJ. a essa assembléa, él.ssignatla por tollos os
membros tlJ. mesa.

Ili

Os originaes de ll uatro procurJ.çl.ics so b ussignatura privada.
~\. primeira datada de Pariz, am 24 di<•s do rnez de junho de
! 007, outorgada pelo Sr. Edmond A risse, residente em Pariz;, á rua
Cammartin no 64, ao Sr. Augusto r..rortier, propriettlrio, re5idente
em Pari :-~ , á rmt tht Villejust no 60
,\ segund<t d,_\tada de Troyer, aos 22 dias do mcz de junho de
1907, outorgada pelo Sr o Fernand Doré, industrial, residente em
Troyer, á rua Cou rte1en, ao Sr o:O.Ianrice Alhün, negociante, residente
em Pariz, no Boulevard Poissonniõre, no 250
A terceira, datada. de Pal'iz, aos 22 dias do mez de junho de 1907
outorgados pelo Sr or.Iaximo Dubois, administrad.1r da sociedade dos
t'êltros i'rancezes, r esidente em Pariz', <í. rua eles Forges, n: 3, ao Sr o
Charles Petit, ü1.bricn.nte de chocolate, residenb em Pariz, [~rua do
Rocher, n. 57 o
E a quarta . datada de Pariz, aos 23 dias do mez de junho do
anno 1907, outorgada pelo Sr o Louis Magnan, negociante, residOJtte
em P ariz, á rua C!Jaüsséc d' Antin , no 64, ao mc ;mo Sr. Petit,
acima expresoado .
Assim de repreEental-as nas assemhléas constituintes da referida sociedade.
,

0

lV
A ctcta estendida, em duas folhas de papel com ~ ello estampado
elo Yalor de um franco e 80 centcsimos, da segund<1 assemb1é<t
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. constitutiva da referida, socied<Mle realiza.da em Pariz, na sédc
social, no houlcvard Poissonniére n. 25, aos 5 d~as do mez
d<J julho de 1907.
Nos termos da qnal d.elibcra•;ão, <J, a.ssemblé<l,, composta de
todos os accionistas pre;;o!ltos ou ropresent<vlo3, por un'tn~~idadc,
especialmente :
1. 0 Approvou as oJtlelLt'õ es do rela,torio do sr,. Gl~~tavc
Latron; commis;;ario e . por cousegtiinto, approvou as ontra.das em
ftm rlos ruraos feitos mt sociedade.
a) Pela sociedade an•ln}rma denomin(l.rJa « Eng·etrho d·e Assucar
.ele Piracicaba » ;
b) Pel<~. so.cieclauo anonym<l. tlenvnünah. «Engenho de Assucar
de Vill<l. Raffard » :
c) Pela scciedade anon,rm<t dcnomin(l.Ja « Eng,:mho de Assucar
tle Porto Feliz» ;
d) Pela. sJcietü1.cle :u1onyma U.e:10minac!~t « Engenho de Assucar
-d.e Lorena » ;
e) E pela sociedade anonyma donomin,_1.d.<l. « En genho de Assucar
uo Cupim».
Assim como as vantagens c enc;ugc;s estipulados em represont ac.:iio clcssas entradas de fundo., ou capitacs .
2 . o ,\.pprovou a s y;:w tagens p::wt:euhres estipuladas pelos estatutos em beneficio ou proToito dos administrétdorcs e con1'IlliflS[tl'ios
üas contas.
·
3.0 :Nomeou como prime iros :1,'.\mio i:;tr::idoros nos tm'mos d•R
:tt't~. 21 e 23 elos estatutos :
a) O Sr. Ma mico ,'dlain, ;wgoei:•.:1t.', residente em Par~z,
bo ulevanl Poissonnii.•rc, n. :zs ;
..
b) O Sl' . Edmont.l Avü;.,:e , engcnheit•o, residente em Parir., .á
ru n. C<tmmu.rtin, n. G4;
c) O Sr . Lêon de Bcrüce ele S;1uvigny , pr.oprietanio, r asi<lcnte em Paeiz, ::í. rua Llo arr<1balc!e de Santo IIonorato, Jl. 10.2;
d) O Sr . Fcrnancl Dorê, imlustrial, resid•mtc em Troyer, á rmt
rl e Conrblon ;
e) O St•. Lucicn Hellior, proprlctctrio, resirlente em Pariz,
boulcvard :\Ialcsherbes. n. 09;
/) O Sr. Auguste :\iortiel', pro;Jl'iebri,J, residente em Pariz ,
à rua. úc Vll lo,iu st, n. G;
g) O Sr. Edmond Stcinllcil, cngenhcit•.o, residente em P<~.riz,
~t l'Lla d<l. Tour d'AuYergne, 11. 50.
E fo i consbcla a acccitação de~s e s c:t!';iOJ pelos precitad os ou
pelos seus raandatarios csp eciaes .
·
4. 0 Nomeotl o Sr. Heari Huguonot, resideut,e mu . Troyer, :i
rutt J eémne d' Are n. 71 e o Sr. Anu. tolo Tcsoier, rr-sfdente em Pai'~Z,,
no boulevard Sebastopol n. SJ, comrn:issarios encarregados®. (azci'
um r~l~torio. á as3embl ê~ geral ~nnu~l sobre ~Sc®tas do p~'imcü•_o
cxorc .cto soem\ c a raspett.o <1:::. sltu<l.çao da :>ocw!lade na conforauda(lte cl::t lei.
'
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E, além disso, nomeou o Sr. Munlins Crouver, residente em
Pariz, á rua Mozart n. 137, commissario supplente .
E fez constar a acceitação des;es ca1•gos pelos supra mencionados
ou pelos seus mandatarios especiaes.
5. o Approvou os estatutos da referida sociedade e declarou a
referida sociedade definitivamente constituída.
6. o Fixou em 18.000 ft·ancos por anuo, para todo conselho, o valor
das fichas ou medalhas de presença, âs quaes os administradores
terão direito, na conformidade do art. 33 dos estatutos.
7.° Fixou em 1000 francos a remuneração á qual tem direito
cada um dos commissarios, na conformidade do art. 34 llos P.Statutos.

v
A folha de presença nesta segunda a>scmhlé(l. constitutiva é
· assignada por todos os membros da mesa.
VI

Os m•iginaes de quatro procurações sob assignaturas privadas.
A primeira, datada do dia 3 de jul110 de 1907, outorgada
pelo Sr. Edmond Avisse, residente em Pal'iz, á rua Cammartin
n. 64, ao Sr. Michel Coulon, empregado, residente em Asníêres,
avenida Flachart n. 6.
A segunda, datada de Pariz, do dia 4 de julho de 1907, outorgada pelo Sr. Maxime Dubois, residente em Pariz, á rua du
Forger n. 3, ao Sr. Charles Petit, residente em Pariz, á rua
du Rocher n. 57.
A terceil•a, datada de Pariz do dia 4 de julho de 1907, outor·
gada pelo Sr. Louis l\Iagnan, residente em Pariz, á rua da Chaussée d'Autin n. 64, ao Sr . Charles Petit, supramencionado .
E a quarta, datada de Pariz de 22 de julho de 1907, outorgada
pelo Sr. Augusto Mortier, reaidente em Pariz, á. rua de Villejust
n. 6, ao Sr. ·Michel Coulon, supra nomeado.
Afim de representai-os nas assembléas constitutivas da referida sociedade e acceitar, sendo preciso, os cargos do adminis·
tradores ou de commissarios.
VII

E os originaes de tres pl'ocurações sob assignatura privada.
A primeira, datada de Pariz, do dia. 1 do mez de julho do
anuo de 1907, outorgada pelo Sr. Anatole Tessier, residente em
Pariz, boulevard Seba.stopol n. 84, ao Sr. Michel Coulon, supra
indicado.
A segunda, datada de Pariz, do dia 2 de julho de 1907, outot•gada.
pelo Sr. Moulins Crorrvés, residente em Pariz, á ru•' Mozart
n. 137, ao mesmo Sr . Michel Coulon.
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_ E n. terceira, datada de Troyer, do primeil•o dia do mez de
julho de mil novecentos e sete, outorgada pelo Sr. Henrique Hu-guenot, residente em Troyer, ao mesmo Sr. Michel Coulon.
Afim de acceitar os ca.r·gos de commissarios que porventura
lhes podem ser conferidos.
Os quaes documentos, ainda não registrados, mas que serão
submettidos a essa formalidade ao mesmo tempo que o presente
instrumento, ficaram e foram a este juntos e annexos depois de
haverem sido certificados verdadeiros pelo comparecente e revestidos pelo tabelliio infra inscriptocom a menção de annexo do uso.
PUBLICAÇÕES

Para mandar publicar os estatutos, a declaração de subscripçã.o
o de entrada de capitaes, as deliberações das assembléas constitutivas e os documentos que a ellas se prendem, são outorgados
quaesquer e todos os poderes ao poetador de um traslado ou de uma
·
certidão do presente instrumento .
Acto este feito e lavrado em Pa.riz, na séde da Sociedade, Boulevard Poissonniêre, numero 25 (u. 25), no dia, mez e anuo supra
indicados.
E após leitura prévia, o comp<trecente assigiiou com o ta-bellião.
Em seguida está escripto:
«Registrada em P<triz (5° Oflicio), aos 26 de julho de 1907.
Volume 568 b- folhas 51. Casa decima.
Recebi trcs ft'<Lncos e 75 cente>imos, comprcllendendo decimas •.
-'- CoUnet
ANNEXos ·

Sociedade de Eng-en1lo3 de Assucar, Brazileiros

(Engenhos de assuca.r de Vill<t Ra.tfard, Piracicaba, Cupim,.
Porto-Feliz e Loreua, reunidos.)
Sociedade anonyma c::> m o capital de 7.000.000 de fl•ancos.
Séde social- Boulevard Po issonniêre n. 25, em Pariz .
ACTA DA

PRIMEIRA

ASSEMBLÉ:A GERAL CONSTÍTUTIVA
JUNHO DE 1907 -

DE

24

DK

No anuo de 1907, aos 24 de junho de 1907, ás 3 1/2 horas
da tarde:
Os accionistas da sociedade anonyma intitulada Sociedade de ·
Engenhos de Asmcar Brazileiros, formada com o capital de
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7.000 .000 de francos, dividido em 70.000 acções da 100 fmnco13
cada uma., a!fee;tas aos socios fundadores 69.500 e emHtidas eril.
espccie as 500, excesso ou sobras, reuniram-se em primeira a-ssemblé,t gemi constitutiva, n<t sede social em Pariz, Bo.uJ.evard
Poissonnicre n. 25, pela convocação que lhes foi feita. para ass-i:stil·
á .Pl'.•sente reunião, por cartas franquca,das (registradas) dir.igida~
e.endereçadas a,os 21 dias do presente mor. a cada um dos subserijptm•es das 500 acções de numeraria po1' unicladc dos seus flmdadores.
Tirou-se um~, fo lha de presença,, qne e~tá assigna,da. por todos
O > subscriptorcs presentes (t reunião.
.
A a,.~semblén. procede á coml)Osição <h sua, me.,;a .
O Sr . Lucien 11ell ier 6 nomea.do presidente .
O Sr . Eugcnc Fnch:> c o Sr. Gustavo Latron, amuos os maior.es
sulJscriptorcs dentre os presentes, são chamado3 para escrutina.dor!lS c o Sr. Maurice Alla.in é desi gnado par::t secretario.
Estando assim comp0sta a mesa, o Sr. presillente verifica. d<t
folha de presença que todr.s o:: accionista.s subseriptores estão presentes ou representados, compondo assi m todo o ca,pital subsm;ipto
em dinheiro (numeraria).
·verifica, além disso, a prescnç.1. uos f<.udadorc.s que :fizeram
entradas de capitaes. A folha, de pt•esença ecrtificada pelos
membro3 da li-lesa s ~rá anucxa i presente acta .
A a,ssemhléa, r ep1·esenta!lUO i tota,lidacle do ca,pital social, 1'.
dcclara.da regularmente constitui.la e póde valitla,mente deliber ar.
O Sr. presidente põe ;t disposição dos memlros da assemhléa:
1. o Um dos origin<te3 dos e;;tatutos ela. sociedade anonyma intitulada «Sociedade de Engenhos de Assnca,r Brazi1cir03 », promulgado ;: confol'me um acto sob assignaturas privadas na. data de 14
clej unho de 1907, deposit<tda p:tra minutas em notas de mestre
~ia ston B<
tzin, talJellião do Pariz, segundo termo la vr<tdo :J.OS 20 ele
Junho de 1907.
2. a O traslado de um a,cto r ecebido pel•) refer.ido mestre Gaston
Bazin aos 20 dias do presente m ez, coutcnt!o dcclal'açuo dos fundadores da sociedade em formação, que as 500 r.cçõcs emittidas por
especies sobre as 70.000 acções da socied<tde de que se falia, foram
inteiramente su bscriptas c que cada subscriptor depositou (a en-"
trada de) uma qun,ntia igual <í. quarta parte da importancia total
das a,cções por elle suhscl'iptns, sej<t o total de 12.500 francos, que
1bram depositados no escriptorio industria.l e colonial (Co mptoi•
Induslriel et Colonirtl) á rua Va.Itbout n. 23, em Pariz, ao qual acto
ticou annexü., na conformidade da lei, a lista dos subscriptore> das
referidas acções, com relação e rol das entrad<l,S que cada um del!es
realizou.
3. " Um exemplu dn. cn,rta registrada düigida. com endereço
a cada subscriptor indivillualmonto, contendo o avisa de convoca·
r,ão e a. ordem do dia ela presente assemhléa.
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O Sr. presidente lembr!l. flUO a a~saa1hléa est(t r.~nnida, na conformidade da lei, afim de :
1. Verificar e reconhecer a sinceridade 1la, declara,ção notaríada
por publica fórmn., supr<Lcitada.
2. Nomear um ou mais commissario3 encat•rcgatlos de estimar
as entradn.s em fundos ruraes e u.s vantagens pn.rticulares estipuladas nos estatutos c fétzer nesse sentido um relatorio (t ~>egunda
assembléa geral consti tutl va.
Em seguida, o Sr. presidente ftt~ ler a acta de declaração. de
subscripção e de cutmda. de ca.pitaes e da lista a ella. anuexa. E
submcttc á assembléa. e ;sa tleclaração c os documentos comprobantes. Nlngncm pedindo a palavra, o Sr. presidente põe successivn.mente a votos as resoluções seguintes da. ordem do dia, :
J>rimein~

YesolHçiio

A n.:>sembléa gera,l, apôs verlficaç:ão, reconhece sincet•G. e verdadeira, a declaração de suhscripção o de ent1•arla do fundos feita
pelos fundadores da «Sociedade de Engon llos de Assucar Brazilei ·
r os », segundo o ucto recebido por mostro Gaston Ba. ~ in, tabellião
de Pariz, a 20 de junho de 1907.
E~ta resolução é a.pprovv,déL mnnimemente.
Segwnla ;·esoluçao

A as;;embléa geral nomeia o St•. Gusta.ve La.tron, rcsiclente em
Neuilly sobre o Seua, Vllla Mequillet n. 8, commissal'io encarregado lle confeccionar um reln.torio, na conformidaJe dn. lei, sobre
o Yalor das entrn.dn.s em fundos rm·aes , feitas pelos liquidantes das
socledn.des denominarla.s «Engonllo.'l do Assucar de Vil1<1 R.affard,
Piracicaba, Cupim, Porto Feliz c Lorena >> . e sobre as vantagens
particulares que podem ]Jrovlr ou resultar dos estatutos.
Esta rcsoluçi o é approvada, unanimemente, pelos accionistas .
presentes, á exce1Jção dos accionistas fundadores ·que trouxeram os ·
capitaes (fizeram as ontl'adn.s, os quaes se ahstivern.m de votal'.
Nada mais ostan•!o na ordem do dia., o Sr. presidente levcont::l. a se::;são ás quatro lwrn.s o um quarto da tarde.
De tudo acima foi, POl' isso, l:J.vrada a presente acta, qne foi
a.' signada pelo presidente, ]Jelos escrutim.dores c pelo secretario.
O presidente, por copia qne confere.-L. ifüllie>·.
O seretario, por copia. que confere .-Maw·ice Allain .
Um escrutinadot', por cópia quo confere.-E. Fttcher.
Um cscrutinador, por copia que confere. - G. Latron.
Em scgLtida estava oscripto:
« Registrada em Parlz (5° Olficio), a.os vinte e seis de
julho de mil novecentos c sete .
Volun~e G58, üs. 51, casa lQa (vol. 658; fls . 51; C. lO).
Recebi 7 francos e 50 centosimos.-Colinet.
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Sociedade de Engenhos de Assucar Brazileiros

PRIMEIRA. A.SSEMBLÉà GERA.L CO:"íSTITUTIVA, NA. DATA DE
JUNHO DE 1907

24

DE

Lista de p<'esença
o .,
"'

Nomes e endereço dos
accionistas

Allain (Maurice) negociante, Boulevard
Poissonniere, n. 25,
em Pariz ........ .
Avisae (Edmond), engenheiro,rua de Cctmmartin, n. 64, em
Pariz .....•... .. •.
DeBertier de Sauvigny,
(Léon) pi'oprietario, rua do arrabalde de Santo Honorato n. 102, em
Pariz .... , ....... .
Coulon (Michol) empregado, Avenida Flachat, em Asnieres,

n. 6 ... .......... .

'Doré (Fernand) industrial, rua Coutalon, em Troyer . ...
Duboir (Maxime), administrador da Sociedade dos Feltros
Francezes, rua des
For~es, n. 3, em
Par1z ............ .
Fuchs ( Eugêne ), banqueiro, rua Chanzy
em Asnieres, n. 2.
Latron (Gustave) advogado, Villa Méquillet,em Neuilly sobre
o Sena, n. 8 ..... . .
Magnan (Louis), negociante, rua da
Chaussée d'Autin
n. 64, em Pariz ...

.. 10
.,..,.

o.. "'
....o

z.,

z.,

.,
s1:1 "~ s::I

""

.

~

Asaignaturas

"'

30

1 Ma urice Allain

50

2 Por procuração, A. Mo1•tim·

20

1 L. de Bertier

30

i\f. Coulon

20

Iv!aurice Alhtin

30
100

90

30

I Por procuração,Maurice Alia in
5

E. Fuchs .

4 G. Latron

1 Por procuração, Ch. Petit
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Nomes e endereços dos
accionista.s
:vrellier (Lucien), proprietario, Boulevard Malesherbe,
n. 99, em Pariz ...
Petit (Charles), fabricante de chocolate,
rua du Rocher
n. 57, em Pariz ...
:Ylortier (Augusta), proprietario, rua de
Villejust n. 6, em
Pariz •...•........
Steinheill (Edmond), engenheiro, rua de
la Tour d'Auvergne,
n. 50, em Pariz ...
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Assignaturas

20

I L. Mellier.

30

Ch. Petit

30

20

l

A. Mortier

1 Steinheil

A presente lista verificando que 13 accionistas se achavam
presentes ou representados, 11ortadores conjuncta c co!Hlctivamente
ue quinhentas acções, foi certificada sincera e ver:t.ladcira pelos
membros da mes;1 infra inscriptos.
Pariz, 24 de junho de 1907.-0 Presidente, L. Mellie1·. -0 secretario, Mauric e Allain.-Vm escrutinador, E. Fttchs.- Um escrutinador, G. Lat1·on.
Em seguida se acha escripto:
<l. Registrado em Pariz (5• Officio) a.os 23 tlc julho de I 907.
«Volume 568, folhas uma, casa 10.
Recebi tres francos e 75 centesimos, comprchendendo doeimas dobradas.-Colinet.

III - Sociedade de Engenhos de Assucar Brazileiros

(Engenhos de assucar de Villa Raffard, Piracicaba, Cupim,
Porto Feliz e Lorena reunidos.)
Sociedade anonyma com o capital de 7.000.000 de francos.
Séde social - Boulevartl Poissoniêre, n. 25, em Pariz.
ACTAS DA SEGUNDA ASSEMBLBA GERAL CONSTITUTIVA DO DIA

JUNHO DE

1907

5

nE

No anuo de 1907,aos 5 dias do mez de julho de 1907, ás 3 lj2ho·
ras depois do mei.J dia.
Os accionistas da sociedade anonyma intituiada: «Sociedade de
Engenhos de Assucar Brasileiros », formada com o capital de
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7.000.000 de francos, divididos em 70.000 acções de 100 francos

cada uma, affectas aos portadores de capitaes (com que enkaram),
fundadores de 69.500 emittidas contra especies aos 500 restantes.
Reunir~m-se em segunda. assembléa geral constitutiva na
séde social em Pariz, Boulevard Poissoniere n. 25, pela convocação que lhes foi feita para assistir á presente reunião, por meio
de cartas registradas pelo correio, dirigidas com endereço, aos 25 de
junho, a cada um dos subscriptorm, para o seu domicilio, por
cuidados dos seus fundadores-.
(Sic): foi assign<1da uma folha de presença assignada pelos accionistas presentes.
A assembl<)a procede á composição da sna mesa.
O Sr. Lucien Mellier é n Jmeado presidente.
Os dous maiores subscriptores presentes, os Srs. Fuchs e
coulon são chamalos para servir de escrutinadores e o Sr. Mi1urice Allain é designado para se8retario.
O Sr. presidente verifica, segundo a lista ou folha de presença
(certifiradél. verdadeira pelos membros da mesa), que todos os a.ccionistas suiJscriptores rstão pres.mtes on representados e reunem,
conseguintemonte, a totalidade dctS acções subscriptas em numeraria.
Verifica-se, além disso, a presença dos Srs. Alhin Doré e
Méllier, Steinheil e de Bertier de S:mvigny, liquidantes e representantes da> sociedades futltladoeas, cuja entrada representét 69.500
acções.
Repl'esentando ét assemlJI.éa mais da, metade do capital em numeraria e de todo o capit:.tl social, é decl<tl'ctda regula,rmenteconstituicla.
Depois disso e em seguida, o Sr. presidente exhibe aos membros da assembléa os documentos seguintes :
l. o Os recibos do Correio provau,lo a expedição n-os subscri.
:ptores e accionistas (lo aviso de convoc1ção.
2. 0 O relv,torio do Sr. Gustavo Latron, commissario nomeado
pela primeira assembléa geral constitutiva do dia 24 de junho de
1907 pat·a a estimação do valor dn,s entru,das em fundos naturaes
(bens rumes, agrícolas, producks da terra, etc.) feitas na soei e·
dado pelas cinco sociedctcles assucn,reil'as intituladas «Engenho de
Assucar de Pir,ccicaba, ~;ngenho de As:mcn,r de Villa Raffard,
Engenho de Assucar de Porto Feliz, Engenho de Assucar de L'orena, Engenho do Assucae de Cupim» e do valor das vantagen~
estipuladas p8los estatutos ; o referido relataria sendo feito na
data de28 de junho de 1007.
O Sr. presidente declara que o rchtorio que acaba de
ser enunciaJo, foi impresso e posto de.,;de o di:.t 29 de junho
de l9J7 <t dioposição dos accionistas subscriptorcs, 11<1 sé.!e social,
assim como o ind1cavam as carhsde convocação. AccrtJsc::mta. que
um exemplar desse relatorio foi dir1gido com endereço a todos os
accionistas sub;crlptores, no mesmo dia, o que é recontwcido pelos
acciouistas presentes, no que llle diz respeito.
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Em segu.ida, o Se. Gustavo La.tron, commissario, por convitG
dà Si• . presidente, lê (procede á lcituTa do relatorio f-eito por eHe a
re.Speito da avaliação) (estimação) das entradas em bens natura;es,
(fundos ruraes, etc.), e dn.s vanta.gens pn.rticulares estipuladas nm:
estatutos e conclue pela approvação pum e simples dessas entradas
a lucros ou vant<tgens.
Niuguem pedindo a. palavm, o Sr. }Jresidente põe a votos successivamente· as seguintes resoluções da ordem do dia:
p,·ime·ira ?'esolitção

A assembléa geral, depois de ter ouvido a leiturn, do relatorio
do Sr . Gustavo Latrou, commissario, v,pprova esse relatorio nas
soas conclusões e, conscguintemente, approva as entrad<tS em :bens
nn,turaes feitos <t sociedade, pela sociedade anonyma denorninadn..
«Engenho de Assncar de Piracicaba », assim como as vantagens e
encargos estipulados em representação dessa entrada.
Essa, resoluçã.o foi unanimemente approvaua pelos accionistas
:presentes, com excepção do Sr. Fornand Doré, representante da
sociedade do Pil'acicaba, o qual deixou de tomar parte na. votação.
S egundct ,·esolttçi'ío

A assemlJll;a geral,segundo e conformo n.s conclus::íes elo me~ mo
relatol'io, approvon as entradas em bens naturaes feitos á sociertadc
pela sociedtlde anonymn. denominacln. « Engenho de Assucar de Villa,
Ratr.:1.rd », as:::im como as vantagens e encargos estipulados em. representação dessn. entradn,.
Essa resolução é unanimemente approvada :pelos accionistas
presente;:, á excepção do Sr. Maurice All<üo, representante da .sociedade de Villa RatrarJ, o qual não tomou parte n<t votação .
Terceira

1·esoluçao

A asscmbléa geral, segundo c conforme as conclusões do mesmo
relatorio, <tpprovn, as entmdas em bens naturaes feitas á sociedade
pehl sociedado anonyma denomimtda «Engenho de Assucar do Porto
Feliz », a8sim como as .-ant11gens c encargos estipul<tdos em representação dessa entrndn, .
EstD. reso.lução é a.pprovada unanimemente pelos acci o nü:it<t ~
presentes, com exccpçã.o do Sr. Edmond Steinheil, representante
da Socieda.dc de Porto Feliz, o qual nlio tomon pn,rte na votação .

A n,ssemb1éa, geral, segundo c conforme as conclusões do ref'erido relatorio, approv<t a.s entradas em bens mitmaes trn.zidos
}Jar:1, a sociedade pel<t sociedade anonyma intitulada « Engenho de
Assucal' de Lurena », assim como as vantagen!l e encargos estipulado.> em r epresentação de>S<t entrada.
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Esta. reJOlução é approvada unanimemente pelos accionistas
presente3, com excepção do Sr. de Bertier de Sauvigny, representante da sociedade de Lorena, o qual não tomou parte na
votação.
Quinta ?'esoluçao

· A assembléa geral, segundo e conforme :1s conclusões do
mesmo relatorio, approva as entradas em bens naturae> trazidos á
sociedade pela sociedade anonyma intitulada " Engenho de Assucar
do Cupim ~. assim como as vantagens e encargos estipulados em
representação des~Q entrada.
Esta resolução é approvada unanimemente pelos accionistas
presentes, com excepção do Sr. Lucien Mellier, repr esentante da
sociedade do Cupim, o qual não tomou parte na votação.
Sex ta ?'eso!uçiio

A assem bléa geeal, depois de ter ou vido a leitura do relatorio
dú commissaeio c co11forme e segundo as conclusões desse relatorio,
approva as vantagens particular es csti pul ad<t~ pelas estatísticas
em beneficio ou proveito dos administradores e dos commissarios
.de contas.
Esta resolução é approvada por unanimid<tde .
Se tima ?'esolução

A assembléa geral nomeia primeiros administradores, nos termos dos arts. 21 c 23 dos estatutos:
1o, o Sr. Maueicc Allain, negociante, Boulevard Poissonniêre
n. 25, em Pariz ;
2°, o Sr. Edmond Avisse, engenheiro, rua Cammartin n. 64,
em Pariz;
3°, o Sr. Léon lle Bertier de Sauvigny, }H'opriet<trio, rua do
Arrabalde de Santo Honorato n. 10.2, em Parir- ;
4°, o Se. Fet•nand Dol'é, industrial, rua de Courtal, em
·Troyer;
5°, o Sr. Lucien Mellier, propriet(l,rio, Bonlevard rvialesherbes
n . 99, em Pariz ;
6°, O Sr. Augusta Mortier, proprictario, l'Ua de Villejust n, 6,
em Pariz;
7•, o St' . Edmond Steinheil, engenheiro, rua de la Tom• de
Auvergne n. 50, em Pariz.
Esses cargos de adminis tradores são acceitos pelos Srs. Maurice Allain, Louis de Bertier de S:Lnvigny, Fernand Doré, Lucien
Méllim• e Edmond Steinheil, presentes á assembléa e em nome dos
Srs. Edmond Avisse e Augusta Morticr pelo Sr. Coulon, mandatario especial de ambos, em virtude dos poder es de procuração, sob
assignatura privada, datada de 3 de julho de 1907.
Essa resúlução foi approvada unanimemente.
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Oit!J'!Ja 1·esolHçtlo

A as>embléa geral nomeia o Sr. Henri Huguenot, da rua
Jcanne d'Arc n. 7, em Troyer, e o Sr. An1tole Tessier, do Boulevard Sebastopol n. 84, em Pa.riz, commissarios encarregados de
conf'eccionar um relatorio para a assembl a geral annun.l, -sobre
as contas do primeiro exercício social e a respúto da situação da
sociedade, na conformidade da l13i e do art. 34 dos estatutos.
Nomeia. além disso, o Sr. ~Ianlin~ Crou v és, r na Mozart
n. 137, em Paril., commissario supplente ou substituto, p:tra agir,
todas as vezes em que for preciso, em logar e vez de um ou de
outro commi.ssario titular, ou de ambos os commissarios, no caso
em que estes vicsôcm a c.>tar impossibilitados de exercer as suas
funcções.
As funcções ou cargos rle co:nmiss.trios ou de commissarlosupplcute foram acceitas em nome do' ::->rs. Huguenot, Tessier c
Crouves pelo Sr. Michel Coulon, lll<tildatario especial dos tres, em
virtude de poderes de procuraçào soh as.,;ignatura privada, datadas
dos primeiro e segundo dias do mez de julho de 1907, depositados
sobre a mesa.
Esta resolução é approva.Jn. lllW.nimement:J.

A assembl0a gm',tl al)Pt'o\·a Ol estatutos da SJCiedade ele Engenhos ile Assucar Brazileiros, t ~cs colll•J sio e$t.Lbelecidos pelo acto
sob assig,1atura privada , depositado entre a; minutas (em notas)
de mestre G tl>ton B ~zin, tabelliào (1;> Pariz, aos 20 de junhod;} 1907,
e declara a referida sociedade definitintmentc consttt1Iida, sendo
cumpridas tod"ts as formalida1ie~ legaes.
Esta resoluçào é approva,la unanimemente.
Decinw rcsoluçiio

A assemb!éa geral fixa em francos 18.000 annuam, pa.ea
todo o conselho, o valor das 1lchas (medalhas) de presença a
que fazem juz os administradores, na fikma do art. 33 dos estatutos.
Ess1. resolução foi approvacla. por unanimidade.
Undecima 1'csoluçtio

_A a~sembléa ger.:tl fixa em francos lOOJ annuaes a remuneraça.o á qual teem direit'l ca1a um dos dous commissarios, na
fórma do art. 34 dos estatutos.
Esta resqlução é approvada por unanimidade.
Executivo - 1007
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Duoclccíma resolttçlio

A as,omLlúlt gor<tl CLutol'iza os membro~ do conselho uo CLdmi-nlstrução a tratai· diroctamcnte do.,; negocias ou imlirectamentr·
com a sociedade.
D<t ;mtorizaç·Ito especial ao Sr. Mt1Ul'ice .\l:tin, <tdministrador,
para celebrar conyonçõos, designando ao Sr.c\ll<:ün uma cammissão
do 5 %, sobro o fornecimento do todo o m<:tterial e outros
mai!:i Ü11'11ecimcntos qn3 ol!c, como commissm·io, obtiver para <J,
sociedade.
Ess<1o resulur;ào é approvacl;; unn,nimomonto, com excopção
SP. Ma mico Allain, rtnc se absteve do tomar parto na votação,

uo

lD tmLJ o q1u

ac;im~t

se tlcclo.ri1 lct \TOn-se a prJsentc o.cta .

p.~los

srus procuradnrcs. pela. 0.ccoilaçã,o do:o-

qm· foi <1ossignu.d<t pelm membros da. mes.1 c pelos n,clmin:straclol'cs

c commi8sarios ou
seus cargo:S.

Pro:::icle11tc, L. i1Je'ilier.
Secr•,; l<tl'io,

llimric.~ Jll!ain.
l'm (\icrutilndor, Fuclis.
Cm c.s~rutiJndur, JJf. Coulon.

Os êHlmi.nL tra L r~s p:1rc1. a uccoitaç1o ,[os sons cn,rgos.
Seguem-se as assignatnl'<J.S:
Do1·,:.-SteinhJi!,-L:'on ele

B~;-tier.-

L, Md.'lie;·,- llfaurice

Aihlin.

Por lll'Ocuro. çã.o do Etlmonll Avis.sc .-:11. Cualon.
Por procuraçã.o de Augusto :\Iortio: .-:11. ('ou!nn.
O.s commiosarios por acceitação elos sons c:~.rgos :
Poe procm'<tÇ5.o do An ctolo Tnssie>r.-JL C,u!on.
Por procuraçao tle Mm1lins CrouYes.-J!. Coulon,
Por procm'n,ção de I-Ienl'l I-Iuguonot. --JI. CJuton.
O n,bn,ixo as8i;mado ]:D m a cohr:.lllça dos direitos (!o roc•istrc
mlic<tmontc, n,vali<t o passivo e os encn,rgos com que 8o faz oberadé
n. onü\tda i mmolJilictrü1, feita pctm n, SJcicdade, na importmcia dr
ü. 006.32.0 francos.-3faw·{ce Ailain.
A' m<tr'gom so n,clm escrlpto:
« Rrgistntdo em P<1riz (5° oG!eio), aos :~L> tln .julllo elo 1907. Volume 3G8, 11 . .I, c. 10.)

Recebi 3'2. 587 frJ.ncos o C8 con!.o:<imos, incluindo clocimas :-

Gol tine!.>>

205K

ACTOS DO POfJEn EXECL'TIYO

IV -

Sociedade de Engenhos de Assucar Brazileiros

ENGE:'-iHOS "DE ASSUCAR DE YJLT.,A RAFFARD, PIRAClf:AUA,
PORTO FELlZ E LOREXA,. REUNIDOS

Segunda as3embléa geml constitutiva, B.a data do dia
de j ulho do anno de 1907:

CUPIM,

5 do mez.
·

Lista de p1'esença
~omc

e e nd e r eço dos
ac ci onistas

Allain (Mauricc), boulevard Poissonniere n. 25 , em Pari z
.\.visse (Edmonu), engenheiro, rua Cammartin, n. 64 , em
Pariz .... ........ .
De Berti:cr de Sauvigny.
( L<~on ), proprietario, rua do Arrabalde Santo Honorato, n. 102, em
Parrz . . . . .... .. .. .
Coulon (Michel ), empregado , a v c n i da
FlJchat n. 6, em
Asnier es ... ... , ... .
Doré (Pernand), industrial, rua cammartin n.28 em Troyer.
Dllbois (1viaxime), administrador dn. Sociedade dos Feltros
Franceze:::, rua des
Forge.~ , n. 3, em
Pariz ...... ... . . .. . .
Fnchs ( Eugene ), b::mqneiro, rua Chanzy
n . l, em As uiür es ..
Lf\tron (Gnst:we), auvugado, Vilht Mequillet, n. 8, em Neully.
Magnan (Louis), negociantc,rua de Chaussée d'Autin n. 6'1,
em Pariz .... .. ... .

Assigna tnras

l\Ia,urice A!la in.

30

5o

Por proc Ln'aÇ'ão- :, r. Conlon.

.'!.

Lêon do Bel't iel'.

720

30

M. C<.. uhin.

i20

F . Dorê.

::o

Por pr oc uhçno ~ C!r. Petit.;

100
!lO

;) E • . Fuehs.

4

G. Lutr ,m .
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Nome e endereço dos
accionistas
Mellier ( Lucien ), proprietario, boulevard
Ma.lesherbes n. 99,
em Pariz ......... .
Mortier (Auguste), proprietario, rua de
Villejust n. 6, em
Pariz ...... . .....•.
Petit ( Charles ), fabricante de chocolate,
rua du Rocher, n. 57
em Pariz ........•.
Stelnheil (!!:dmond), engenheiro, rua de la
Tour d'Auvergne,
n. 50, em P11riz .•..

Assigna turas

20

1 L, Mellier.

Por

30

30

2J

I

procnração-~L

Coulon.

Ch. Petit.

Steinheil.

A presente li sh, ria qual coasb que 13 accionist<\S estavam
presentes ou repres~ntados, pJrtadores conjunch e collectivamente
de 500 acções, foi certificada. sincera pelos membros da mesa infra·
inscriptos.
Pariz, 5 dejulltode 19.)7,-C> p1•esidea te, L. ilfellier. -0 seCl'C·
tario, Maul"ice Allain.

Um escrutinador.
Certificado sincero e verd·1 deiro.-E. Ft~chs.
Um escrutinador .
Certificado sincero e verdadeiro .-Jf. Coulon .
Em seguida está escripto :
«Registra-lo e ;n Pariz (5° O:ticio), 23 de julho de 1907 . (Volume 568, fi. 1, c. 10.)
Recebi tres francos e 75 centesimo3, incluindo decimos. Oolinet.

~
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Sociedade de Engenhos de Assucar Brazileiros
ENGENHOS DE ASSUCAR DE VILLA RAFFARD, PIRACICABA, CUPIM,
POR'l'O FELIZ E LORENA, REUNIDOS

Segunda assemblda geral constituti"a, na data de 5 de jullto de 1907
Complemento á lista de presença, no referente aos que
fizeram entradas.
Nomes dos que fizeram
entradas

Sociedade do Engenho
de Assucat' de Villa
Raffard, representada pelo Sr. Maurice Allain, seu li·
quidante .•. ..•.. . ,
Sociedade Engenho de
Assucar Piracicaba,
representada pelo
Sr. Fernando Doré,
seu liquidante •.•••
Sociedade do Engenho de
assucar do Cupim,
representada pelo
Sr. Lucien Mellier,
seu liquidante ....
Sociedade do Engenho
de assucar de Porto Feliz, represen·
tada pelo Sr. Edmond
Steinheil,
seu liquidante . ...
Sociedade do Engenho
de assucar de Lorena, representada
pelo Sr. Léon de
B e r t i e r de Sauvigny, seu liquidante .. ...... .. .. .
Total das acções de entradas representadas ..•.•......•...
Total das acções de numerarios representadas .•. ..........
Total das acções representativas do capit..ol social. ...... .

Asslgna tu r as

10.667 10 MauriceAllain

29.333 lO F. Doré.

17.500 10 L. Mellier.

57.500 10 Steinheil.

10.000 lO Léon de Bertier.
69.500
500

70.000

ACTOS _D<J PODE!~ E X !lUUTIYO

_A presanta list·t, eonBtí).to,-nüo gue · n. tota.lida,de das /0.000
acçoe;; estava ropl'esento,tla,, foi ccrtificaU.a since1;n. c vceJaclcirn
pel!J:> membros ·d<~ mesa. infriir-inlfut•i9tos.
·
· ..
P~l.riz, 5 de j Lt!ho de 1907. - 0 prc8identJ, L. Mellier.
· 0 sccretario.-Júmrice AJYain.
Um esc;rutinadór. - E. l i:l_,.cft.s . ·
Um escnttin<t ! or . ~M. <Gowlon .
i~; n scguich :Se ach<~. escripto ·:
. .:: Rcgis tra,.lo em Parlz (5" :Otlicio), n.os vint 3 c seis dia~ do ll'LC!.
-de .:ulllo de mil c novecentos e sete . ·
Volume quinh 3ntos c sessén.t<.J, c 'Oito, folha,:; cincoent<t c uma,
Casa deciil}a . (Vol. 508, foi. 51, c. 10 . )
Recebi trcs francos c sctent<~. e ciiJcJ cente;;imos, incl ·lid<t-s 8•.::
decinns.-Co!inct.. »

v
PROCU itA ÇÕES

Potlercs Lh p1•ocm•ação acim<1 tlata.clos o mencionados e ::wnc·
~ e de,;b ra. supra., cada um dos qun.es trn;z <t mml(.'ão se·
guinto:
« Rog istl'a<h em Pn.riz (5" Officio), <J.os vinte e seis ,din. >-do mez
de julho do ann) do mil novecentos c sete.
Vólumn q • li ; Jhent ·)~ o sesscuta o oito, tt foLhas cincG.enta -e um ··, .
casa decinn .
Receb i trcs fr\tnco~ e se.tont.a e cinco centc ;im<F, inC'luiuda de·

xos, como

-cimas.-Colinct. »

rxt ,los ou ou torgn.dos por :
1°, o S!'. EJmoml Avisse ao Sl' . Ang tBto · l\Iortier;
:-Jo , o Sr. Fera:::. ~1 d Doré ao St•. :\Iaurice Allaiil ;
:]o , o SI'. :.raurice Dubois ~~0 ~r . Charles Petit;
.Jo, o Sr . Louis l\I •tr;n::w ::to Sr . Charlcs Potit;
5°, o Se. Edmond Avis ~c t\0 Sr. Michel Co ulon;
i:i 0 , o S1· . :\I:l,ximc Dubois ao Sr. Charles Potit;
7'', o Sr . Cllct~JBll ao Sl'. Ch arlcs P etit ;
So, o Sr . Augmte :\Ior tier n.o Sr . i.\-liclJ el -Coulou .

Const <t qÚe tod<l,'l essa~ pt•ocul\\çõcs estão concelJiclas nJs t ermo >
aqui logo :thaixo littcl'almen te transcriptos .
. . . EU n.haixo as.> i gnado ... residente em . .. subscriptor de . ..
::~.cçõos da sociedade em via de formação. denominadn. « Societlade
de t~nge n hos de Ass ucar Br(l,z ileil·os »; cuja séde deve se1' em P ariz,
no Boulevarrl. Poissonniére n. 25, confiro poderes ao senhor . ..... .
<.tfim do representar -me na,s ;:t,SsomlJléa.s gora.es que terão de sJr
coo vocada.s p;tl'<t ;:t co nstitui ção defini ti va da. r .iferlda soéiedade.
Po1• cotHeguin te , a.-:s istir a. t odas as r eu niões, tomar partG em toda .~
·:as (: clih9r<~. çõ :>s o c n todas as votações sobre as m a terias na ordem
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tlo dia, principalm::ntc sobra ~ vcelficação da. sinceeidadil ,d~. declara,çã<J de.subscripção e de. cntr-ad;t df) capitn.es, ;t nomeaÇão de
u).l'l. on do nnis commi;;sa,rios e n c arreg:~.do s de fa,zm· un1relàtorio
sobre as cntr~ttlas com bens natur<ws ou fun<los rur::tes ou agricolas
o as vaatagens p .1rti r-ulares, as conclusões dc::sc r e latorio,. as no·
meações dos prlrnciro3 ~dministt'a(l i:n'cs c dos con1m'iBsài.'ios das
contas, a approvação ou a modifio;tçãb dos estatutos. acceifu1· os
cargos rlc <tdmini>trarlor ou de GOt11rrússario no cnso ·ci'n que
foiJ.'um elles conferidos, rcSsigna.r t.o d.t'IS acJ J..blhtJ.s .dé prc,;ença ·ll'todas
as act a~, sub.3tahclecer c, em gc1•,ü, ü zcr ttdo q u;wto fo1' rtecessario par:1 cltcg,tr ti cons titui (·lio dçflniti>: ~~

Dat<J,,. . .•
Seninclo ele 1wocmaç·ão.

(lt,

r efcl'ida soêícdad,~ ..

. .. Assígtlatura.

Procm·<Lçõcs s npr:1, da,tallas c enunci<:l,Ü:.ts o a n a.;:xas como u,ci ma
·só declarou, tmzendo c:v.l::>~ uma a seguinte m.onç.ão:
<< Reg ist ra,( la em l'<Wi?.. 5° Offil!i0, :ws 2-i dias do m cz de
jnlho de 1907 .
·
Vols. 568, fls. 51, Casa, 10' .
. Recebi trcs franco s c 75 cc nt·2~ imos .
Outorgadas 110r :
lo, o Sr. Anat ole Tes..;icr tt 'J Sr . ~1ich c l Coul<Jn;
2•, o Se. Maulin s CrouY L'S ao Sr. Mlc·licl Coulon ;
3•, o Sr. IIenri Hugucnot itO Sr . :Michel Conlon.
Con$t:1 que ost ~.G: ÚJd<1'> coilceilicb-; no~ term os logo abaixo e
litteralmente aqui tmuscr iptas : ·
« Eu alnixo assign ~. i.lo ... , l' J~ i chrrtc om .. . , declar.,J acceitar
os cargos de commi:;.;n.rio en carregado 'da ve.rifi ~J.çã o das contas da
Socieda·.!c de Engonlws de .': ssuc:J.r Brazileiro::', p<Lr::t o e.,.ercicio
r1ue terá de cncm'l'ar-sc ao;:; 31 dias d;; m :1rgo cl J 1803, no caso em
que esses car go ; nD fo~scm confer id o~ pél8. segu n•h asscmblê::l. ge-

l'<J,l constitutiva da l'<êlfcrid'1 so.::iOLlado, c pelo pl'dento instrumento
de procuraçãa conflro p,Jdcrcs <1:.> Se, . , . <1fim do a ecc iüw em meu
nome o.> referidos .cargos.
Em .. . de . . . de ...
Valendo por procm'ü,ç.'itu e
~: n at ura.

:tc ee it1ç~~o

de manchtto.- .Assi-

Por trasla do. - G. B (!;i n .
•
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o
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o

A?lm::a,-se ~l);;~sto o scllo bra.n.9u· d.o Sr. Ci.l~ tou Joseph Bazin•
:ta,bdhao JUnto a Co no de AppclhçaJ de Pariz, R\;puhlic:.L France·z a.
,

. Todas as folh:1s, ;1, tompJ o J:ecia.ro, dcs.3\; dccLm'lento, que et'am
25, de quatro ltmdas c:tdil um:1, tr.~cziét m a. ruln•ic·t, do relb1•itlb ta.bo!Jião, o Sl'. Gaston l1:1zin.
·
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Seguem-se as legalizações ut ir~fm :
Visto por nós, L. Pontremoli, juiz, para a legalização da. assignatura do mestre G. Bazin, pol' impedimento do Sl'. presidente.
do Tribunal de Primeira Instancia do Sena.
Pariz, 5 de agosto do 1907-La Pontremoli.

·

·Pri:

· ·· ·Ã~h~~a.:s~· ·~~ · i~d~· ·~Pi>~;i~ c,.. ~~ild ·d~ ·rl:ib'~~~i ·ci~·ü ·a~
meira Instancia do Sena, Republica Franceza.
Visto para a legalização da assignatura do Senhor Pontremoli,
apposta ao lado.
Pa.riz, 7 de agosto de 1907.
Por delegação do guarda-sellos, o Ministl'o da .Justiça.
O sub-chefe de secção, delegado De La Guette.

· · · ·À~h~·;a-~~· ~pp·o~t~ ·~~ ·l~'cid •~ · ~·~ú~· ·a~ ~ii~ist~~,i~ 'ciã .J.~s'tiÇ~ ·Já.
Repu blica Franceza.
O Ministro dos Negocias Estrangeiros certifica como verdadeira a. assignatura do Sr. de la Guette.
Pariz, 7 do agosto de 1907. -Pelo Ministro.
Pelo chefe de secção, delegado Reveillé.

· · · ·Ã~i;~;a:s~· ~ppo~st~· ·o·· ~~ir~· 'ri~· i.iin'i~t~t:i~ 'ci~~ ·É;t·r·~~g~ir'ds'J~
Republica Franceza.
Tambem se achn.va abaixo um contra-sello da mesma repartição, trazendo iuscripta e impressa em tinta vermelha a pa.lavl'a
c Gratis ».
Reconheço verdadeira a assignatura acima do Sr. Reveill0, do
:XIinisterio dos Estrangeiros.
Consulado dos Estados Unidos do Brazil em Pariz, 7. de agosto
de 1907.-0 consul geral, João Bel;niJ·o Leor~i.
Achava-se affixada uma estampilha comular do valor da 5~,
devidamenb inutilizada.
Estava o sello do referido Consulado do Brazil em Pa.riz.
Lia-se em nota á margem:
Recebi 14 francos e 20 centesimos.-Leoni.
Reconheço verdadeirrL a assignatura do Sr. João Belmiro Leoni,
consul geral em Pariz.
Rio de Janeiro, 3 de setembro de 1907.- Pelo director geral,

G}·ego}·io Peceguei}'O do Amaral.

Estavam duas estampilhas do valor conectivo de 550 réis, devidamente inutilizadas pela data, assignatura e clemais dizeres da
·
chancella.
Estava ao lado o sello da Secretaria das Relações Exteriores
do Brazil. Estavam colla.das quatro estampilhas valendo conjunctamente 34$200, inutilizadas pelo carimbo da Recebedoria da Capital
Federal, com a data acima.
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Natla mais continha o documento supra, que litteral e fiel•
mente verti do proprio original, escripto em francez.
. Em fé do que, passo o presente e assigno, appoudo-lhe o meu
sello official, nesta. Cidade, aos 20 de setembro de 1907.
Rio de Janeiro, 20 de setembro de 1907. -Joaqt~im Jel'onymo
Femandes da Cunhe! Filho, traductor publico.
_- Nota- Deixo de cobrar pelo regimento vigente, mais favorável aos traductores, que me daria. direito á quantia de 2:450$000,
sem incluir i1 3"' parte de pmxe para qualquer escripturação do
contexto.
Vide:
Decreto n. 3633, de 5 de agosto de 1899, secção X, art. 133.
735$000
Emolumentos ..... .. .......... ... . . .. . ... .
245$000
Um terço pela escripturação ...•.......•.
73$500
Estampilhas ....•...........••...........
1:053$500
Recebi ..............•...................
Rio de Jatleiro, 20 de setembro de 1907 .-Jiemandes da

Cunhr.~

Jiillw.

DECRETO N. 6700-

DE

24

DE

OUTUBRO

DE

1907

Abre ao Ministerio da Industt·ia, Viação e Obras Publicas o credito·
de 100:000$ para occorrer ás despezas com o reconhecimento e
estudos do prolongamento · da Estrada de Ferro Central do
Rio Grande do Norte até entroncar com o prolongamento da·
Estrada de Ferro de Baturite .

· O Presidente da Republica dos Estados Uniclos do Brazil, usando
da autorização contida no n. XIX do art. 35 da lei n. 1617, de 30
de dezembro de 1906, e de accôrdo com o àrt. lo, § 1o da lei n. 112(),
de 15 de dezembro de Hl03, decreta :
Artigo unico. Fica aberto ao Ministerio da Indus'.ria, Viação e
Obras Publicas o credito de 100:000$, para occorrer ás despezas com
o reconhecimento e estudos do prolongamento da Estrada de · Ferro
Central do Rio Grande do Norte até entroncar com o prolonga-mento da Estrada de Ferro de Baturité.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1907, _19o da Republica.
AFFONSO AúGUSTO MOREIRA PENNA.
Miguel Calmon du Pin e Almeidi!.

:20.58
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DECRETO N, 0701

-DE

24

DE ouTUBRO Dr:

1907

Abre ao Ministerio da Industría,Viação e Obr as Publi cas o credito
de 200: 000$ para conclusão d os estudos da Estrada de Ferro
Ti mbó a Propriá. at é en trancar com a Estra da de Ferro
Cenh·al de Alagô a e .

O Presidente da Republicrv dos Estados Unitlos tlo Bt· <~zil, usando
da autorização contida no u. XIX elo art. 35 da. lei n. 1617, de 30
de dezembro de 1906, e de accordo com o aet. t o,§ 1° da lei
n . 1126, de 15 de dozem brv de l 903, decreta :
Artigo un ico. Fica uberto ao Ministerio d<t 1ndubtria, Viação
e Obras Puhlica;s o· credito de 200:000$ parn. conclusão elos estudos
da EstrarJa de ·Ferro Timbó aPropriá até entroncar com a Estrada
de Ferro Central de Alagoas.
lHo du Janeiro, 24 de outu bro de 1007, 19° d<L Republicét.
AFF OXSO AUGUSTO M ORE IHA PE~~NA.

Jliguel Ca lmon d1t Pin

DE CRETO~~.

0702---

DE

24 DE

t.'

Mmcida .

OUTUBRO DE 1907

.!\.bre ao i'l!inislerio ua Inclustri u, V iação o Obras Publicas o crcd.ito
oh 2~6:.538$ p a1·a a execução o.h de cr eto n. 16?6, do 2· do jan eiro
de 1907 .

._ . O Pre.>idente da Republica. dos Esta.d.os Unidos elo Brazil,
usando da autorização constante do decreto legislati vo n. 1730, de
19 de setembro ultimo, decreta:
Artigo unico. Fica aberto ao Mio isterio da Industria, Viaçã.o
e Obras Publicas o credito do 296 :538$, de :.tccordo com a de:monstração junta, para a execução do decreto n. 1626, de 2 de
janeit'o de 1907.
Rio de Janeil' O, 24 de outubro de 1907, 19"

d ~t Republica.~

A F FONSO AUGUSTO iv!OREIUA PENNA.

Miguel Calmon du Pin e ,ilmeida,

A.CTOS DO PODER
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DE OüTVURO llE

1907

AhTe a.o Ministerio das Relaç ües Ex te.rio.res o c redit{l de 30:000$,
papel, supplcmentar :i ver ba 2n.-Empregados em disponihilidade-do art. 16 da lei n . 1.61'7, de 30 de Llezeu1bro de 1906 .

O Presidente da. Republica do > Estados Unido;; elo Drazil, us,::.ndo
da autorização concedida. pelo decreto n . 1758, de.: ;b thtta, decreta:
Aetigo unico. Fic:t. abarto a.o Ministerio da-; Relaçücs Exteriores o
credito de 30:000.j;, papel, supplcmeutar (t verba 2"'-Empregados em
disponibilidade - tlo art.l6 da lei n.1 617, de 30 de dezembro de 1906.
Rio de Janeiro, 2ô de outubro de 19)7, l!Jo da Rcpuhlica.
APFONSO A UGl'f>TO MOllEiRA

I' ENNA.

Rio-Branco .

DECRETO N. 6701

-

DE

31

JJE OUTUBRO DE

1907

Abr e ao Ministerio da Jus tiça e Ncgocios Interiores, o cre·dito de
2:806$451, supplementar á verl.Ja n. 12 do art . 2° do orçame nto em vigor, para pagamento de vencimentos ao es crivão
do Juizo Federal de Minas Ger a.es , Le an dro Castilho <le Moura
Co s ta.

O Presidente da Rcpublica. dos Estados Unidos elo Br::tzi!, usando da, autorização concedida pelo decreto legisla.ti vo n. 1761,
desta data, resolve abrir ao Miuisterio da Justiça c Ne;;ocios Interiores o credito de 2:806$451, snpplementar á verba 11. 12 do
art . 2> do orçamento em vigor, para occorrcr . a.o pagamento, no
período de 21 de março a 31 de dezembro de 1907, do~ vencimentos que competem ao escrivão elo juizo fetlc3ral de Minas Geraes,
Leandro Castilho de Moura Cost a.
Rio de Janeiro, 31 de outnlJro de 1907, 19" ü::t Republica..
AFFO)(SO At: GUSTO M OREIRA P ENI'\A .

:l ug asto Tavai'CS de Lyl'(! .

D:!:GR!i:TO N. 6705 -

DE

31 DE

OüTUDRO DE

1907

Abr 0 ao J\lini&t erio d3 Faz e. n (la o . credito extr~orclinario de
415:403$753 para oc eorr er ao pagamento d ~ vido a Antonio
Nunes Pires em virtude de sentença judiciaria .

O Presidente da Republi ca dos Estados Unidos do Brazil, usanda
da antorizaçã·J contida no decreto legislativo n. 1754, de 24 do
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corrente mez, resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o m•edito
extraordinario de 415:403$753 para occorrcr ao pagamento devido a
Antonio Nunes Pires, de conformidade com a carta precataria expedida em 12 de agosto de Hl07 pelo Juizo Fedl·ral du. 1" Vara desta
Capital.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1907, 19° da RcpulJlica.
AFFOl'iSO AUGUSTO MoRElRA PE:\;'o~A .

Dadd Campista •

DECRETO N.

6706-VE

31 DE OUTUBRO DE 1907

Declara sem elfeito o decreto n. GG 48, de 19 de s e tembro de 1907

O PI·esidente da Rcpublica. clGs Estados Unidos do Bra.zil, attendendo ao que requereu o Banco Espaiíol dei Hio de la. Plata, por
seu procurador:
Resolve declarar sem elfcito o de ~reto n. 6648, de 19 de setembro do corrente anno, que concedeu autorização ao mesmo
banco para. est abelecer uma succursal no Brazil e approyou os respectivos estatutos.
Rio de Jn.neiro, 31 de outubro de Hl07, 19° (la Republica .
AFFOi,\;:00 AUGUSTO MOREIRA P ENNA.

David Cmnpista.

DECRETO N. 0707

-DE

31 DE Ol:Tt:'BRO DE 1207

Releva o th eso ureiro da Es trada d o Fer ro Central do Brazil, :r.Iiguel de Oliveira Salazar, d<t responsabilidade e paga mento da
quaDtia de 36 :'148$477.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização constao t e do decreto lcgi>la. ti vo n . li05, de 29 de
agosto do corrente anuo, decr eta:
Artigo unico. Fica relevado o thcsoul'eiro da Estrada de Ferro
Central do Brazil, Miguel de Oliveira Sa.lazar, da responsabilidade
o pagamento da quantia de 36: 148$4?7, que o seu ex-fiel José Xavier
da. Silva :Malafaia snhtrahiu dos cofres da respectiva thesouraria •.
Rio de Janeiro, 31 de outubro do 1907, l\:) 0 da Republica.
AFFOl'iSO AUGVS'l'O MOREIRA PENNA.

JJ1iguel Calmon dtt Pin e Almeida.
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DZCRETO N. 6708-

DE

31

DE

OUTL'BRO

DE

!007

Concede autorização á « Societa per l'Exportazione e per l'Industria
!talo-Americana » para continuar a funccionar na Republica.

O Presi<lente da Repuhlicn. dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo n.o quere 1uereu a Societd per t'Kcp01·tazione e pu l'lndttstria ltalo-Amencana, autorizada a funccionar no Brazil pelos
decretos ns. 3544, de 30 de dezembra de 1899, 3620, de 20 de
março de 1900, 3832, de !9 de dezembro de 1900, e 5600, de 18 de
julho de 1905, e devidamente representada, dl3creta:
Artigo unico. E' concedid;t autorização á Socield pe1· l'Expo1·tazione e per l'lndwtria ]talo-Americana para continuar a funccionar
na Republica, com as alterações feitas nos seus estatutos, sob as
mesmas clausulas que acompanharam o decreto n. 5~300, de 18 de
julho de 1905, ficando, porém, a mesma sociedade obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeil'O, 31 de outubro de 1907, 19" d·t Republica.
AFFONSO At:GUSTO

:JfOREIRA PENNA.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

Ea, Eugéne Jules .Tacque.s !Iollender de Jonge, tr<JAuctor e interprete commercicdjurament>tdo da praça. de S. Paulo, certifico
que me foi apresentado um documento escripto em itctliano e a pedido da parte o traduzi littemlmente p<trct o idioma nacional : <~
respectiva, traducção diz o .;;eguinte, as ~ber:
Sello em tinh preta, tc;Jdo no cl'ntro as armas do reino da
Italia com o seguinte dizer: D. D _ liras 2.
Actn, da, asscmbléa ger.~l ext1·a.ordinaria de segunda convocação da Societd per t' Expm·ta;iol1c e pc1· l'lndustria ]talo-Americana,
eJfcctuada na séde sochl aos 12 de outubro de 1905.
ORDE;\I DO DIA

Proposta de reducção de capital social de liras 50 por cada
acção e consequente modiflcn.~ão do art. 5° dos estatutos SJciaes.
O cavalheiro Ermano Mosterts, presidente do conselho da administração, assume a presidencia d:L assemblén., segundo as disposições do art. 26 dos estatutos sociaes e convidado o accionista
Sr. Luigi Giulio Mascarello a servir como secretario, pede á assembléa nomear dons fiscae>.
Os Srs. Princo Cri velli e Angelo Trova foram designado 3 para
esse cargo e nomeados por unanimidade de votos dos accionistas.
O presidente annuncia que foram cffectun,dos os depo-itos de
19. 704 acçõcs e considerado as publicações do a viso de segunda
convocação da assembléa, feito no Diario Official do Reino, de 2
de outubro, n. 229, no jornal ll Sole, de I e 4 de outubro, e no

2062

ACTOS DO PODEU EXECUTIYO

jornalJl Commercio, de 3 e tle 5 de outubro, constatada a ·presença.
de 57 <tccionistn.s portadores e representantes de 18 .756 acções com
outros tantos votos, declara valida a assembléa segundo os
termos tlo art. 18 dos eskttuto~. pod.endo de:iberar sobre a ordem
do dia com a presença do qualquer numero do accionista:s e
de acçõcs r epresentn.das, sendo a n.ssembléa de segunda convocação .
Em seguida,, o pr,•sidente convida o secretario a ler a a cta
dtt. assemhléa de 27 de set :>mbro de 1905, o que foi feito e em
seguida, depois de ter o prosidente pedido si alguem tivesse alguma
O:bser vn.~oão a; a presentar, O· acciouista Sl' . Rizzi Eurico pede
alguns l'Sclarec:imentus que lhe foram dados pelo Sr. Mascarello
e pelo conselheiro tlelogaJo com mendador Cn.rlo Castlglioni .
O presidente convida e~te ultimo a explicar a proposta. de
reducção do capital social com o reembolso de !:- 50 }Jor cada acção
e a conscquentc modificação do art. 5° do est<Ututo social, segundo
vem indicado na ord'Cm <lo dia.
O c Jnselheh·o dclegMlo cJmmendador Castíglione explícn. á
aEsemblê<t como o consel ho, t::ndo [L s:w. disposição n. quantia de
mais de 3. 000.000 li r:.:.s ao cont ado, proveniente da reali zaç7í.o do
a ctivo da tllial da Bahia, que foi s upprimida. no exercício findo e da
r cducção do stoch llc mer ca1lor-ia> e de cred itas das filiaos de São
Paulo e de Buenos Aü·cs, achou opport u no formulctr a proposta
de r <Jombolsar os accionistas na qua nti a. de lira~ 2.800.000, na r azão
de lil' C~,S 50 por acção, pois que tal quantia m· ·t considcrad<t como
sendo superfl n'l.' para os negocias da sacierln.Llc, sendo ta.mbem
tomados em couh o:J mollwramcntos e o aug1ncnto das e<lificações
indu striaes que o conselho annun ciou qnorCl' fazer gra.dua.lmente
em consid8i.'ação <t sitnação dos paizcs onde a sociedade desenvolve
sua actividade in<lust.ria ! e comm ercial.
Aclm por issa in.util rcpetil· os dados c argumentos expostos no
relatorio do conselho c dhtribnido aos Sr::o. accionistas mt precedeu te assem blé<J., c ú qual assistia uma grand.e parte dos a.cciollistas vresentes agor.L; to<lavin. achn.-se prompto a cla1· quacsquor
oschtrecimentos ulteriores a quem os pedir .
Não tendo nenhum accion ista pcd.ido a palavra, o presidente
sullmettc ci. votação ~.L pr oposta, contida nn. o1•dem do dia, de reJuzir
o ca.pib l social a l ir<ts 11.200 .000, com a r estituição de lira;; 50
por cada acção .
A proposta :1Ji a)lJr ovada por u nanimidade de votos.
Em seguida, o 11re::!idente suumette á votação a consequente ·
modifieação do art . 5° do8 e5t.a.tutus sociacs, na fOrma seguinte :
«O capital rJocial é ü:muo em liras 11 .200 .000, representado
por 56.000 acções de liras 200 cada uma.
A a.s3emblth poe unanimidad.e do votos approva, depois do ·
que o presidente declara. a assemhléa dissolvida.
Presidente, Ennano Mos te1·ts . - Secretrtrio, Giul-io L 11igi Ma$
cm·ello •.:....Fiscac'&; P . C'l·iv alli .- .lngelo Trow .
4
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A presente cópia é conforme com o original no livro das
a.ctas uas asscmbléas geraes dos accionistas da Societá per
l'ExpoYta::.iono e pe1·l'lndustria Italo·Americana, sociedade anonyma
com séde em Milão, devidamente sollado, numerado, legalizado
o mantido segundo mandam as leis.
Milão, 25 de abril de Hl06. -Dr. Gc1·o!amo SeYiilo,. t<tbel!ião
em l\lilão.
Havia mais: T.Jm cn.rimbo em tinta preta, tendo no centro as
régias arnuts itali:.was com o seguinte dizer: Dr. Gerolamo Serin(),
tabellião em Milio.
Tinha mais a seguinte declaração: Consulado da Ropublica dos
Estados Unitlos elo Brazil em Milão.
Reconheço verdadeira e 1nrtographa a assignatura supra do
Illm. Sr. Dr. Gerolamo Serino, tttuellião om Milào, e p:1ra constar
onde convier c ét podido do Sr. Ermano Mosterts, passei a presente,
que as.o~ignei o fiz sellar com o t:ello (Jéts arm::~s deste consulado da
Republica dos Estados Unidos do Br:dl om Milão, prevenindo os
interessados quo a minh:1 assignatur:t <lm·erit SOl' legalizalla no
Brazil, na Secretaria de Estado das Rolaçucs Extm•iores na Capital
Federal, ou pelo inspoctor da All'andcga ou dil Delegacia Fiscal.
Milão, 27 de ab1•il ele 1906.-0 consul, JoC(Ijliim da Silva Lessr.;
Paranhos. Tínllét mais: Regul::unonto n. l g,J5, Tarifa, art. 40.
Recebiclas liras H e '20.-JoaquiM da SiiM Pamn71o3. Tinha mais
uma estétmpilha consn!étr no Yétlm· t:o 58 deviclamonto inutilizada.
Tinha métis um ca.rim ho em tinta prob. tendo no centro as armas
rht Republic::L do Bmzil, com o seguinte üizer: RepnLlica dos Estados
Unidos do B1•azil. Consulado em Milão.
Tinhét métis <L seguinte dcclarétçà0: Roc,!n!Jcço verdadeira a
assignatm·a retro cleclara(L.t llo cidadão .Jo0qnim ela Silva Less&
Paeanho :, consnl dét Republicet dos Est::Ltlos Vnidos do Brttzil em
.Milão.
Alt'é1.11cloisa Le S<tntos, .?.7 de lll[lio de lDO:.).-Pclo inspcctor,
1'aciano Pin lo de J.liendonçr1.

Tinhét mais duas estam1)ill1ets fe,l.cra"s
vidamonto inntilizad.~1.s.

JU

Y<tloi: do GOO réis, de·

Nétda. mais continh::~ on dochtt'i\Yét o dito documento escripto
em italiano e quo bem e fielmente tr::tduzi do proprio original, ao
qual me reporto, e que dorloiJ com este conferido e achado exacto.
tornei a entregar a quem m'o havia a})l'esr.ntado. Em fé· do que
passei o presente, quo assignei e scllci com o sello de meu otficia,
nesta cidade ele S. Pétnlo, aos 31 do maio do anno de 1900.-Eugene
Jules Jacques Hollencler de Jonve, traductor publico, interprete commercial j m·amcntcodo.
O referido ê vcrd.tde, o r1nc juro S)rJ a fé do meu ofilcio.-E.
liollender.
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DECRETO N. 6709- DE 31

DE

OUTUBRO

DE

1907

Concede autorização á Sm·ocabana Railway Company para con:tinuar a funccionar na Republica.

O Presidente da Repuhlic<L dos Estados Unidos do Brazil, atteri.dendo ao que requereu a S o1·ocabana Raittoay Company, autorizada
a funccioo<~.r no Br<Lzil pelos decretos ns. 6524 e 657 4, de 15 de
junho de 1907 e 25 de julho do mesmo <Lnno, e devidamente representada. decreta:
.
Artigo uoico. E' conceiid<L autorização á So1·ocabana R ailway
Comparty par<~. continuar a funcciooar na Republica com os seus
novus estatutos, sob as mesma > cl<\ilsul1s que acompanharam o
primeiro dos citados decretos, fic:tndo, porém, obrig<~.cla a cumpril•
as formalidades exigidas pe la legisl<~.ção em vigor .
.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1907, 19° da Republica .
AFFOKSO ÁUGl'STO MOREIRA ~BNNA.
Migt~el Calmon dtt Pin e .1li ~Le ida.
Eu <~.baixo assigo<~.do, tmductor pablico c interprete commercial juramentado da praça do lU o de J<tneiro, por nomeação da
Meritissima Junta Commercia1 da Capital Federal:
Certifico pelo presente que me foi apresentado um documento
cscripto no idioma ing1ez. afim de o traduzir para o v0rnac ulo, o
que assim cumpri em mzão do meu o:llcio e cuja trarlucção é a
.~ eguinte:

TH.ADUC ;ÃO
Estatutos emendados da « Sorocabana R ailway Company »

(COJIIPANIIIA

ESTRADA DE

FERRO SOROCADANA)

(Conforme foram eme ndados em 14 de mar co e 1G d e agosto
d e 1007)
-

LOCAL PRINCIPAL

DE

NEGOCIO

E

SELLO

Art. 1. 0 O local principal de negocio c o escriptorio da com'oa-

nhia, no Estado de Mu.ine, serão na cidade de Portland e o ;ello

será. de fórma circular, com as palavras S01·ocabana Railway Company_ (Companbht Estrada de Ferro Sorocabana) em redor da peripberia e as palavras e algarismos I ncorpomted 1907, Jlfaine (Incorporada 1907, l\Iaine) ao centro.
FCNCCION A RIOS
A1:t. ~.o Os funcci~narios da compan~ia serão: um presidente,
um prune1ro vice-presidente c os outros vice-presidentes que oppor-
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tunamente forem nomeados pela directoria, um thesoureiro, um
secreta1•io, um escrivão, uma directoria composta de cinco directores e os funccionarios subordinados que a directoria ou a commissão executiva opportunamente nomear. Os accionistas em assembléa annual escolherão, por escrutínio secreto, dentre si, a directoria.
Os accionistas tambem nomearão o escrivão . A directoria, na
sua primeira assembléa, depois de eleita, escolherá dentre os que a
constituírem um presidente e um primeiro vice-presidente, bem
como um thesoureiro e um secretario. A directoria poderá, oppor·
tunamente, nomear outros vice-presidentes, mas nenhum vicepresidente, a não ser o primeiro, precisa ser membro da directoria.
O escrivão e o secretario prestarão, cada um de per si, o juramento de bem e fielmente cumprirem 0 3 deveres de seus respectivos cargos. Os cargos de vice-presidente e de secretario ou
de thesoureiro e secretario poderão ser exercidos pela mesma
pessoa. Todos os alludidos funccionarios exercerão os seus cargos
por espaço de um anno, e desta data em deante, até serem eleitos
e qualificados os seus successores, salvo, comtndo, destituição em
qualquer tempo por voto da maioria da directoria ou da commissão executiva; fic am exceptuados os fnnccionaríos eleitos na assembléa dos signatarios elos termos de contracto e na primeira assembléa da directoria, os q uaes exercerão os seus cargos só mente até
a primeirn. assembléa annual, e de então em dcante, até serem
nomeados e qualificados os seus r espedi vos succes>oros .
RENUNCI.\. DF: Fl'NCCIO:-IARIOS

Art. 3. 0 Qualquer dircctor, membro d<1 commissão exr.cutiva ou
funcci onario pôde renunciar o cargo, mandando aviso por escripto
á directvria. ao presideU1;e ou ao secretario. c sendo a sua renuncia <tcceita pela dírectoria ou pelo funccionario a quem esse <tviso
de renun cia for entre:,rue, seu cargo será considerado vago.
Os clirectorcs ou membros da co mmi ssão executiva que continuarem poderão deliberar, não obstante qualquer vaga na directoria ou na. commi-sã.o, e todos os a ctos pPaticados pela directoria ou
pela commiE:siio executiva ou :por qualquer director ou membro
da commissão executiva Eerão v<tlidt. s, não obstante quaesquer victos na eleição ou qualifi cação dcs~c dircctc:r on membr o da commissã.o execut iva .
VA GAS

Art. 4. 0 Pôde haver vagas nos cargos alludit!os e est.as serão
preenchidas :pel:l. dit·ectoria ou pela com missão executiva e a pessoa escolhida par a preencher essa vaga exercerá as funcções pelo
resto do tempo que faltar ao titular nomeado.
Caso um funccionario da companhia se ausente ou flque temporariamente impossibilitado de preencher suas funcções, a riirectol'ia ou commissão executiva poderit nomea.r pesso::t para fical' em
Execuelvo - t907
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.:>eu lagar durante ess'" ausencia ou impedimento, danllo-lhe todos
•OS poderes que tem C'SC iunw;imn,rio ou pn.rte dellcs, como lll(3lhol·
<mtender.
PODERES DOS DIRCCTORCK

Art. 5. 0 Os ben,J, ü·,wsacções e negocius da comp<whin. serão
pela. diri•ctoria, que cxcrcm•ã todos os poderes da companhia,
ii, nio ser iiquclles 'JUe a lei manda exer0er por fúr:mt divm·sa. Sem
restringir de qnalt1ncr fórm •., 110r infercncia, roforencia ou outra, a
generalicltdc do que fica cxp1·csso acima, a dimetoria, terü plenog
c illimitados porlel'es parn. cumpr<tl' bens on du·01tos c pant celebrar
os contractos que jdgi1l' de Yantag·em para a comp1.nhiit c fixar o
-preço que a comp~mllia, deve pagar por os.ses bens, dit·oitos ou contractos o torá poderes igualmente para, sem o :t~scmtimento ouvoto dos acciouistas, vendr;', transf"erü· ou dispor do qu::üpwr outra
fórmct de toclos ou qmwsque1· elos bens dn. compa.nhin., toma1' em1westado dinheiro, emittir bond:::, dehontnrcs oa outros titulas gar;ntidos da C0 111panhi;1 C empenhar OU VCDder O.S 111CSlUOS pelas
qu:mtias o aos pt'eços :11HJ entm1dcr e llypotlwc:w, ompc.nhar ou gl'ava,r p-Jr qna'qncr fôrma os bons moveis ou immoveis lla companhia,
;t:lm 1!0 garantir O p::tgamonto de qualqucno cle.SSOS tJOUÜ:1, uebcnt,ures ou outro-. t;tulos gn.rantido:; Oll clivilbs da companhht.
,;~.·.ridos

Cü:\li\IISSÂO EXlêCUTIVA

,\rt. G. u A üírectol'i::t tla, c:nnp:J,nllia, modiétnto rcsoluç:3:o votadn
pJl' nma nniol'ht da mo~ma, poderá designar tl·es ou nmi8 dh·e·
dore~ p:n·a, r;onstituire:n unu co:•tuis:óâo cxr?cntiy::_, commissão
est:1 que, e~\copç:io feita, lias rc,;tl•icçuc.: uontitlas ncss t resolução ou,
oppm·tunament!, em ouü,ts l'Csoluçõo:3 da. dir.cctoria, t::>l'ií e poderá,
(JX<)l'Ct'l' toclos oa podct·cs conferirlo:J pelos presentes osbtlltos ou
)Bl'lttittido.,; por lei <1 cliroctc.n·ia. para gcst?io dag trc,ns:wçõcs e ne·
~ocios da compnnllia, indu-;ive :1 f<tcnlclacle de :mtm:izat' a appo~
~içã) do c:ollo da co:npnnllia em todos o' clocu:uontos cpe disto prceisCill. A commissão cxec.ativv, cscolller<t um prcsicL•nto dentro us
~eus membroô.
DELEGAÇÃO DE POD::RES DE DlR!·:Cl'OTlES

_\rt. 7. A clirectorht oa a commi~slo exocuüv,1. podcr:l opportnnamentc clclcgal' quao:-1CJt!e.r dos seus poclcro:l :1 commissões,
lH'ocurotdore:! ou ::tg?ntes, SUJeitos a qnaesquer roguhtmento-;; imlJO.~tos pela cltrectona ou pala commissâo outorgo,ntc.
0
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, ;\rt. 8. 0 !'l'~S _ dir~ctores e dons membros da commissíio exconstrtmrao em qualquer ca~o (j_Uorwn pa.ra t1•atar de nc-

J}CU~Iva

goews.
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Art . 0:' A uiPcctoria ma.nuar<1 lti. vJ·<u· actas elo:; assumptos
trat~, r ,

ue

bom como dos tt·atado:; pela cummissão executiva e 1lo:s
accionist(ts em assembl é~ts n.o ou11 ~s o em ou tr a qualquer occasiãa ;.
sempre que o exigirem os n.cclorri;t·ls, apresentarão u ma 0J11posição
do a.cti vo c· do p 1.;;si v o tb corpor a.ç í.J c (la situaçiio dos ~eun~a
que

gocios .
ATTRillliÍ('Õ!cS DE P:r:ESIDENTES

Art. 10. O ln'OsidontB :;c ed. o priílci:xl.l fu nccionario cxocutiv·u
da eompanhüt, ;.residirei> a totla.s <t.> <1-sc:em bL!a.!'l da diroctorio:t · e dos
aedonistas c dosempenlnr:L todos 'l' rl ;vcn•e;; por lei impo.,tos ao
pre':itlonta de uma companhia .
.\TTRITIUI(JE,-3 D J;) V I C E-P I~E:3 IDE:'STES

.\1·t. l l . O primeiro v hw-:Jr3.s iünnte tcl'<i todos o.g podcl'es o dcsc:npenl! c:.l'< i. to ·h~ as fnw :'.;õe.s J.o lll'csidonte, em sua. <tuscncia, ou
<[!H\ll ilO c~J tivcr impo:isihiJ.ii;:J,.r.lo cL: ;l.. gir,. e tor.:t mais os podel'.as.e
,[c;;cmpcnhar:t a,s fl1ncç líc.:; qe ·l Hw J'ol'Clll Ol)portumuncnta co.n:·crida.;; PU inrpmt<t:; pcl::>, clü·e ~- tol'Í1. ou pcl~t commif:são exec tltiv~L .

Nct n,usencia elo Pl'•"·>ident e o do Yicc-pl'er;ident.e de uma
remlião U<), üircctoria ou 1los ~~c~ ion:stas, poJer-so-h 1, cs~ol hm· mn<J,
)YJSsoa para pl'csidir C:>>1a. ro nni:\•J . To1los os outros vice-prcsrcl'm1tes,
e:;cepto o primei-co v icc-pro;;iJoatc , ter·ão súm cnto os poderes
o dc::emponharã.o as fltil C90,J.; quo lhe:; fOl'Clll opportmnmenlc
co 11 icridas ou impo ,tas pJht dil'Cctor·i:1 ou pcl::1. .commi.:são exccativ:L

Art. l.2 . O oscr ivfto t ed nm ca.l'torló no 1~sta.• lo de :'. !<tine c

Jn·cshr<~jm'8,; n c llt <J do Jlc lnD ntc rlcsempenilar os dcYeres de seu
, ~:wgo, 1n flirm<J. ela. l ei. llo,;L;tritl\Í. tdus os y,Jto~ e dclibe~·af}ões
(los <H~e:i onist<J.s dit c·.>1l1ll<lflhic~. c os,,r iptur <w::L um re,_;'istro ele toclos

os illSÜ'umentos c pavc:il <1ao i'<J.\:tm nccessulos registl'J.l' no seu
~::trtorto e desnmpenh<l.t'<\. to• l:t> ~.s fun cç3c;; que lhe m a.:1dar o TJ't'csi ,](mtc, <'t dieeet n•ia ou <t <~ cnnn i .:. .ii'U m:ec :ltiva. N:1, atBencfit do
ns :rivã;o (te nmtt aslomhl ~·n. do :t(:·.: inn! ..; ta ~ , potl•ll'• s:;- h~• non10a1· um
"~ ~ci.~ i rio t.onlpel'a,ria IJi.lJ P[t ~~. a:::~c! nllJl~~:-~ .
·

Art . 13. O scct•et<tt•io sor<1 o o.>erivii.o e.i;-tJ(ficio dos tlil'ector·a ~ o
commis.~ão exccutiv:a c:, HedS.t. fllialidacle, es~riptnia t•á as llic;~as
de, tGd. <~S n.;; ::~.ssemh léa.s da dil· ccto ri~ c ele toilas a:> éiH'lil-missõos ,. dar<:~
o e~ped il'<L todos os avisos :\OS ::tc.:.ion í~ülc', aos d iroctoPes o áscmn-

da

n1is3ôo> da C<H'poração .
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Prestará juramento do desempenhar fielmente seus devel'es.
Ter;í sob sua guarda o sello da companhia e, juntamente com o
escrivão, será o gu:1rdct de todos os regi:;tros e archivos da companhia e exercerá todos os cnc;trgos iohereutcs ao seu cargo ou 0 3 que
lhe forem attribuidos pela directoria ou pela com missão executiva.
Quando ausente o secreta.rio d 1 qn ,dqurr assembléa. da. directoria ou da com missão exccuti va, poJer-se-ha nomear um secretario tempora rio para a assembléa .
ATTRIBUIÇÕES DO TIIESOUREIRO

Art . 14 . O thesoureiro, sob a. dirJcção do presidente c do
vice-presidente, terá a. seu car go os negocias financeiros da compa.nbia e terá sob sua gu;trd;t os dinheiros e titulos garantidos da
mesma, excepto a sua fiança., que sct·á gtmrclada pelo presidente .
Elle escripturará ou manllará escriptuear as contas da companhia em livro ; adequados, em os quars cada tt•a.nsacção será
cuidadosamente lançada; desem penhará toda s as demais attribuições affec ~ as es1Jecialmente a seu cargo ou que lho fol'em
impostas pela directoria ou pela commissão executiva .
O thesourciro dará :fiança pa.ro, o fie! cumprimento de se u ~
deveres da fórma, do valor e com as g::wantias que a directori:1 ou
a commi8são executiva determinar.
ASSEMBLÉA ANi:\U ,\L DOS ACCIO:\ISTAS

Art . 15. A asscmhléa annual do accionistas, }Jara eleger
funccionarios e tmtar de outros negocios que forem devidamente
sulnnettidos á assembléa, rc<dizar-sc-ha em hJra marcada no aviso
da assembléa., na ,;egnndn. terça-feirn. de fevereiro de cad;t anuo,
no escriptorio principal ela c:>mpa!lllia, em Mctino, excepto <1. do
anuo de l G07, que terá Ioga r a. 3! do janeiro.
Caso a as somblé ~t annu<tl não seja devidamente convocalln. e
realizada, a directoria convoear<t uma assembléa especial em logar
e para os fins da assemb 1é.t annn tl, e todas as resoluções (tessa
a~ semh lêa especial terão a mesma. (\wça o effeit:> que a. assem b!ên.
annual.
ASSE~lllLÉA ESPECiAL DI:: ACClO:\'ISTAS

Art . 16. As assomhlé;ts espoe;iaes lie acclon istas serão convocadas pelo secretario sempre quo a Llirectorin. ou o presidente assim
o ordenar, ou por convite escripto de acc:onistas que possuírem
nuncct menos de um quinto do capibl-acções emittido c a receber.
«

QUORU)I

» DE

ACCIONISIAS

Art. 17. Em toda a assemblêa. 1le accionistas deverão n.chn.r -~e
r epresentaclos, pessoalmente ou por procuração, accionistas possuindo no mínimo 51 % da importancia tot:J.l das acções do c ~tpitn.l
acções então emittido e n. receber para cJnstituir quo1·um ; poeé m,
em numero inferior áqnelle, poderá opportunamente ser -adiada a
ai' som bl(~ a.
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AVISO DE ASSE)fBLÊAS DE ACClvNISTAS

Art. 18. Será dado aviso de todas as assembleas de v.ccionistas
pelo secretario, pelo correio ou mandando entregar a cada accionista, 10 dias no mínimo antes do dia fixado para a assembléa, um
aviso designando a hora e o loc:tl marcv,dos para a assembléa e a
natureza geral dos negocies que se pretende tréJ.tar. O aviso expedido por ess:1 fórma será enviado a cada accionista para o ultimo
endereço que este deu ao secretario e todos os accionistas serão
considerados, para todos os effeitos, como havendo recebido em
tempo o aviso da assembléa, si estiverem presentes ou representados por procuração nessa assembléa ou si devolverem o aviso
antes ou depois da mesma a~sembl éa.
ASSEMBLl~A D2 DIRECTORES

Art. Hl. As assembléas regulares da directoria serão r ealizadas nas occasiões c nos locaes que a, directoria, determinar e não
será necessario dar aviso dessas asscmhléas .
As assembléas espeeiaes da directoria serão convocadas pelo
secretario sempre que o pre >iJente, o primeiro vice-presidente ou
a maioria dos directore; assim o oxigiL' e scrJ.o expedidos avisos
convenientes dessas assemlJléas, mas o que for deliberado pela
maioria da directoria em qualquer r vuniào S3rà valido, ainda que
haja. vicio no aviso dado para css:t reunião.
AS ;E ~IBLÉAS D .~ CO~Iliii SSl O EX ECL'TIYA

.Art. 20. As assembl,~as regulares d<J. commissão executiva serão realiza.das nas épocas e nos logv.res que a commi ssão determinar e não será necessario dar ~.visJ dessa,s reuniões.
As assem bléas especiaes da commis.s(io executiva serão convoct~,das pelo secretario sempre que o presiden te da cornmissão executiva, ou a ma.ioria dos seus membros assim o exigir e dar-se-h<J.aYiso
conveniente dessas ass ~mbléas, porém o acto da ma.ioria. da commissão eiecutiva em qual'luer reunião »erC~ v<J.lido, ainda que haja
vicio na expedição desse a viso.
VOTAÇ:\o

Ar t. 21 . Em todas as ass.:nnbl éa.s Lle acdon:stas , cada accionista registrado terá direito a um voto p:!l' acção registrada om
seu nome.
Em caso de morte de qualquer accionis ~a . os seus representantes pessoaes poderão votar.
Caso um accionista sejn. menor, idiot::t ou a.ffectado das faculdades mentaes, o seu tutor poierá. votar. Qualquer pessoa com
direito a votos em uma assembléa poderá votar por procurJ.çã.o
passada nuncn. mais de 30 dias ::tntes da asscmbléa ter logar;
essa procuração dever<t ser a.rchi va.da com o escrivão ou com
o escl'ivão temporario.
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Essa procuração não scr<l va1ida depois de
meu te essa. assem bléa.

SCJl'

adlacb, final-

CAPnA L-AO<;ÕES

22. O capital-a;;<;Ües dn companllia ~>er<l de <'ti lD.000.0üO
miH1ões de dollars) di.-idido em WO.O:JO (cem mil) a.c.ções dn
va[or !)l1l' ~~ $ IOO '(cem dollars~ C<1:_U:J, uma, 20.000 d:a~ quaes~ U0 '"'·li'Jr par de ~ 2.000.000 (ti ou:; ~mlhoe·: do dolíars), $ü'L"ao acçocs profereooiaes e 80.000 (oitenta mH) acçõcs, na import'ancia ao par de
$ -8. ()O::J .000 (oito milhões de tlollars), constituir·ão acç.õcs comnmns
ou ordümria.s .
Os possuidores de étcç·iJ~~s prefercnciacs terão direito a um clivideudo preferencial nüo cumnh1tivo de sei~ por cento sobre as
acções quo possuírem, co:tformo fica dito ulteriormente, c terão direito, depois que os po2snidorc.s de acç.ões communs tiverem recebido em qun.lquor anuo sJlar o divit!cndo ou uivilicndos (t taxa de
· sel:J por cento ao anno, a l'ccchcr um dirldeudo addicional ou dividendos á taxa ou taxas que pcriaç·am a qun.ntia total em dinheiro
paga em dividendos addicionetcs ao3 pcs:midorcs de acçõcs prcfor~me[aes nesse anno, cxact<tmcntc igual <L quantüt total paga em
divídendos addicionacs aos possuidores dr acc;õcs comn1m1s no
mesmo anno.
A expi'essão-dividemlo' a.ddiciona.es-conforme se acha a<1ui
empregada, quer dizer rJual<Jner clividcmlo ou diridcndcs U.e lucl\.í;,
além de um cli Yidenct; :l ünn, do sei.-; po1· cento ao <tniJU.
A directoria. podcdc declarar di videnüos SJbrc acçuo.> or,linarias em um anno so!::cr, ~:!m•Jntn si am <liYidemlo on divi,lendos
sobre acções prefercnci:1 o: h ou 1·orem :;ido pn!viarnrnte clcclarados
para o mesmo anuo, monbndo a nnu parte Jll'OlJOrdon<1i do;; alludidos seis por cento, tle c:onConnitla,tle com lt péi.dc do me.'lmo <umo
que houver decorrido n;<. occo.si~to fixada 1m1·a. o p;tgamcnto desses
dividendos respcctiHtmcntc sobl'e as aC;çuos commutls, e os direc..otores serão de opinião, cortiflcêtclct por uma doc:Lmtção do-; mesmos
em sua resolução, decl<!.l';m lo u cli viucnt!J sobre a;; acç.ues commuos
que um dividendo ultcriot· clonmclo u.'l dividen,los sob1·c il.' acções
preferonciaes aos referidos sob por cento para e1c1uellc anno este,
devidamente garautL!o pelas entradas pre:.;cntes o estimadas clit
renda durante o mesmo ê!l1no.
De outrct fôrma, ]L'c';·m, llÜO soe;\ l.lod<trado n:)n]mm tliYide!ltlu
sobre acçõos ordinarias c:m '1 :Ialq uol' a;uJo SDJ:u·, a mono.s rp10 nrn
rliviJ.endo ou dividendo:::, muntanLlo au:-: tlitos sei.-> por cento, lu.jitm
sic1o pré,'i<1mc•.ntc tlcclatadu.-< ~obn; :J:J acçõc; prc:fcrenciacs, conforme ficou di to acima.
Serão dcclar<1do3 rliv-idenüos í"óL'a dos lucros liquidoc; ct<.;c:umulaüos da companhia em cada anno sümcnto quaudo a clit·e~,torin., :i.
sua .discriç:i\o, as~im o detormlnal'. c ncalwm accioaista, quer de
acções pref'crenciaes. q ac1' elo ordin:u·ias, terá direito '" dividendo
em um a.nno, a nãu ::::r tlralo dos lucl'os liquidas ela ;;ompanhi<1 e
qmmdo fol' dechcraclo pdt cliroctoria, não ob,'>Ütntc qnahl1Wl' cous~t
em contrario contic!c.. nJ prc.:~onto ac:to.
·· ·
~z

A~'t.
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Os possuidoro3 de acções proferenciaes terão o m~sm~ direito
de voto que os possuidores de <.1cções communs ou ordrna_r1as c ~o
caso de liquidação ou di~solução ou de ~iql~idação volm~tarm Oll; nao
ela compémhia, ou no caso do ser clistrlbmclo o seu act~vo clepo1s de
pagas as suas diYidas, terão direito a umit prefcrenciét a,té o va,lor
par das acçõcs prcforonciac8 que pos,;uirom. Os .üil:citos dos .Po~
suidoro> do acçõe~ commnns serilo s<(oitos aos dm:ntos do prwridacle dos possuidores das acçõcs preforcnci<::.cs, conL'orme í1c<t elite•
nos üstatntos ela companhin,,
EMISS};.o ]JE AC('ÔES PRE:'ERENCIAES

A1·t. 23, No caso do serem cmitticlas sómontc 10.000 lir,saeçõcB
proferonciaes, perfazendo ao par a quantia Lle;z; 1.000.000 (u~11 n~ilhão
de dolht r~) na épcc~. ou mais ou menos na l-peca ela orgamzctç·ao da,
companllii1, o~ possuic'ores das acções prel'eroneiacs emittirlasyroporcionnlmcnte aos numcros da•: é\cçõcs preferencüws j{t cmittictas e
por ollcc' possuídas terão o direito elo subscroyer e 1;agar pelas restantes a~çõcs preH rcncitcC," o ,seu valor ao p<w, qun.ndo ernitticla::: c
antes do :corem ess:1.:-:: acç.õcs rcsümtes oJI'eree:idas ao lJ;;blico.
CRRT!FICADO DE TITULOS

Art . .24. C<\da acülonista ter ti. direito a um certificaclo ospecifieanclo o numero e especio de <1cções que possuir, e cad" certificado
ser{t sell:-cdo com o scllo commum da com}milhia e será assignado
pelo presidente ou por um vice-presidente e o thesour·eiro on um
ajudante do thc;ourciro.
Nenhum directOl' assif<'llat'á fül'llHÜêtS em Lranco e doixal-as-lw,
}Jara serem us<td.as por otitros, nem assignal-its-lla sem cnnhecer do
direito apparente das ve.sso ts para, quem são cllas emitticbs. Ca.'lo
um cortiticado se llCl'c<1 ou fique t:ostl'ltiuo, poder<t ser emittido
outro novo em seu log~tr, depois tlc prov~\da de modo calnl a }.Wrcla
ou destruição du.quelle e mediante êl" inllemniza.çih quo a dircctorü•"
()U a commi;;cão executiv:t a cxigil'.
TRAl\SFERr~:'<CL\.

DE TlTULOS

Al'i:. :!5. Podol·?~o ser cerliL~as aceõe:; do C[tpital-ilcv~jcd e.tH
qmtlquer tem!)O pc·lO:l possuidores elas m"esnus OU j)Ol' seus l'Cj}l'CSOntantcs )eg<1es lJDl' il1strumcnto cccl'ipto, por elle;c; assign:.tdo, e <1.
comp:.tnhh terá o dever, por seus rnnccionarios ou por seu <1genté'
de transí'erencias, de transrerir, no.~ 1i>Tos ch c mipanhia, acções,
sempre qne estas i'vrem cedidas por um instrumento escripto
entregue él compcmhia, com um cm'tlílc:::.do ropresent~tnclo as acções
cedidas c a cmittir um novo certiílcado no nome elo ccs;ionm·io de
:ct~côrdo cm~1 essa cessão, c 1üo ~cru prcc:so procuraçã.o alg~1m;t
-para antor1zar css0, üansfcrencJêt.
A compcmhia nilo será cbriuada a tomar conl1ecimento nen1 a
reconhé_cm· qualqu,rr deposito; orms ou oquilhtclo aJfechildo ql\alqnor
das <IC<'r:cs do Ctlpltal-acçõcs, on a, r.conlle,;ee quJlqner posscJa conw.
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tendo um interesse nessas acções, a não ser a lJessoa ou pessoas
cujo nome ou nomes figuram nos livros da companhia como possuidor ou possuidores legaes das mesmas.
« WARRANTS » DE ACÇÕES AO PORTADOR

Art. 26. 1) A companhia, ao ser-lhe entregue o certificado
das acções ordinarias ou preferenciaes, integralizadas ou de acções
com a respectiva transferencia ao thesoureiro da companhia, emittirá, por cada acção neste especificada, um ~M~-rant dando direito
ao portador dessa acção e estipulando por meio de cot1pons ou
por outro qualquer o pagamento dos dividendos futuros sobre a
acção.
2) As acções especificadas no certificado assim passado serão
opportunamente tra,nsferidas ao thesoureiro da companhia na occasião, como depositaria dos war1·an!s de acções, e desta occasião
em deante não serão transferidas o não so darét certificado
algum sobn ollas, a não ser de accôrdo com o que fica, disposto no
presente.
3) O warrant poderá, ser escripto nos idiomas inglez ou francez e será sellado com o sello commum da companhia e assignado
pelo presidente, ou por um vice-presidente, e pelo secretario, ou
por outra pessoa qualquer nomev.da em logar do secretario, pelos
directores ou por um ajudante secretario e sómente uma acção
será especificada em cada toarrant.
4) Si um w••1·1·ant ou coupon ficar rasgado ou estragado,
os directores poderão cancellal-o e emittir outro novo em seu
Jogar.
5) Os directores poderão, mediante provo. a contento do3 mesmos de se haver perdido ou destruido um wan·ant ou coupon, e
mediante o pagamento da iudemnização que julgarem conveniente
pagar á companhia, emittir um outro coupon ou wan·ant em seu
logar.
6) A companhia terá, o direito de reconhecer o portador de um
warrant ou de um coupon como tendo um dil'eito absoluto sobre a
acção ou o dividendo nelles especificado.
7) O portador de um warrant, ao depositai-o no escriptorio da
companhia ou em outro qualquer lJcal que a directoria determinar, nunca menos de tres dias antes da assembléa da companhia,
receberá um cartão ou procuração autorizando-o a comparecer e
votar e exercer os direitos de membro nessa assembléa, com respeito á acção ou acções pelas quaes o warrant ou tca;Túnts foram
depositados e depois da assembl<la o warmnt ou wan·ants serão devolvidos a elle ou ao portador do cartão ou da }Jrocm·ação, contra
restituição do mesmo.
E quanto a todas as acções especificadas em qualquer warrant que não houver sido depositado por essa fôrma, o thesoureiro comparecerá e votará, e exercerá os direitos de socio do modo
que elle e o presidente da companhia combinarem,
8) Si o portador de um warmnt resgatal-o e exigir, de accôrdo
com o que prescreverem os directores, quo seja registrado como
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accionista ou membro com respeito á acção especific~da nelle,_ a
·companhia transferirá para o seu nome uma das especws de acçoes
especifica!las no certificado de acções originariamente enteegtD e
emittirá um novo certifica.do pa.ra as mesmas.
9)-:\. companhia poJerá nomear agentes em Pariz ou alhures-,
com amplos poderes e autoridade par a fazer todos os · acto~ necessario:3 1Jara a execução e observancia d0 que fica determmado
··no presente com r e.qpeito ao wa rrc' nt de acç'Jes c para investir os
possuidores desses wwTm1ts com os direitos e i..ntercsae$ aqui especificados.
AVISOS

Art. 27. Toda;; as acç3es do capital-acçõc.> desta companhia são
emittidas e acceitas, ficando expressamente entendido que não
trarão responsabilidad e por parte dos incorporJ.dores, organizadores e promotores desta comp1nhia. ou de qualquer delles, sob o
· pretexto de ficarem clles em relação fiduciat•ia com a mesma,
ou so b o pretexto de haverem elles fixado o preço a pagar por esta
companhia por quae.>quer dos bens comprados por ella ou no
caso desta, c:nupanhia não ter directoria independente ; e nenhuma
responsabilidade caberá aos incorporadores, organizador es c promotores de.3ta. compa.nhia ou a qualquer delles, resultante ou de
qualqu ~r sorte oriunda da venda e t r(tns fercucia de uma dessas
propriedades para a companhia.
E em geral fi ca entendido c concordado que todos os accionistas e directores presentes c futuros desta companhia acceitarão,
como acceitam agora, os termos, condições e circumstancias em
as quae> qualquer prop eiedade for o:.r puder set' compra·la ou
adquirich p ~.l a comp[tnhia, conforme fic:1 dito acima.
DIENDAS DOS ESTATUT OS

Art. 23. o~ presentes estatutos podet'ã.o ser emcn<lados, altel'ados ou rejeit<tdos por voto dos accionLsta.s, re}Jresentando, no mínimo, 51 o f o do capital-acções cmittido e em· circ ulação, em qualquer assembléa annualou em ass ~mbb }a especial dcYidameute convocada para esse fim.
Eu, Nornuu J. M<te-G<tffin, ajudantJ secretario da Sorocabanc~
Ra il·~ay Cpmpany, Corpot'ação de Main:, palo presca. te certifico que
o instrumento escripto e aqui annexo- cópia dos estatutos da Sorocabana Railway Company emendados na~ assemblé:1s dos accionistas
da alludida companhia, realiza1as em !4 de março de 1907 e 16
de agosto de 1907- é a cópia fiel e exact;1 dos dizeres e dos algarismos dos referidos estatut0s assim emendados, o qae ora certifico.
·
Em testemunho do que firmei o p resente, que sellei com o sello
da referida corporação, em Boston, Massachusetts, Estados Unidos
da America, neste dia 20 de agosto . de 1907.- Nonnan J. Mac.Gaffin, ajudante-secretario.
Estava o sello da Sorocabana RaUway Company.
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Estado de Massach usetts. -Sulfolk ss.
Neste dia. 20 de agosto de 1907 pessoalmente compareceu Norman .T. Mac-Gaffin, do mim pes~oalmente conhecido e que sei ser
devidamente qualificado o ajudante secrob.rio da 8orocabana Railway Company, o qu<J,l jurou SOL' yordalloiro o cor·ti/lcado precedent;
J!Ol' elle firm<J,do em minha prosonç-él..-Stephen l?. YounrJ, tal1ellião
publico.
·
Esta.va o sello do referido tabolliiio.
Reconheço por verdad1'Íl'i1. a assignatura supra de Stephen E.
Young, notaria pnlJlico em Massaclwsetts. E para constar onde
convier, a pedido do mesmo, passo o presente, quo vo.o por mim
assignado e sellado com o sello deste vice-consulado do Brazil om
Boston, aos 20 de [!,gosto do 1907.-Iayme J}fackay de Almeida, viceconsui.
Esta v a a cho.ncolh~ elo referido v ice-consnhtdo.
Uma estampilha do .sello consular elo Bmzil ele 5Si, devidamente
inutilizada.
·
Reconheço vm'daclcira a assigna turét elo Sr. hyme i\Jackay ele
Almeida. vice-consul em Boston.
Sobre du:ts cstü,mpilhas elo sello federal, Y<J,lendo collectivamente 550 réis.
Rio ele Janeiro, lO 1lo outubro elo 1907. - Pelo director geral,
L. L. Fernandes Pin hei1·o.

Estava a chancclla da Sec1;etal'ii1 das Relações Exteriores. Colladas ao documento cltns estampilhas f,:dera.os, v<1lendo conectivamente 6$, inutilizadas na Recebcdorü~ da Caplt:1l Federal.
Nada mais continh::t ou dec1amv:1 o referido documento, quo
bem e fielmente verti do proprio or.igin~tl, ao qual me reporto.
Em f(: do qne pa.ssei o p1;csente, que séllo com o sello do meu
ofilcio e assigno ne,;b cidade do Rio ele .J<J,noil·o, aos 14 dbs do mez
de outubro de 1907.
Hio do Ja.noiro, H do o:tttlbro de 19lJ7. - M!wocZ ele Mattos
Fonseca.

DECltETO

~{.

Abre ao :\Iinisterio
2:68G8Gll8,

6710-

DE i DE NOVE}!DIW DE

!DOI

ela Guerra o credito extraorclinario

de

destinado ao pagamento elo vencimentos que com

petem a P::tulino D'rancisGo Paes Barreto,

O Presidente da RcpnlJlica do.s Estados Unidos do B1;aúl, usa.ndo
da autorizat;;ào conl'orlda polJ cloct;eto 1e.zi8lativo n. 1770, desta
dat:.t, resolve <tbrir ao Ministerio d<:t cruena o credito extraordinaric do 2: G8•3;668, para occorrer ao paQ'amonto do vencimentos
,que competem a Paulino Francisco Paes Barreto, do 18 ele novem-
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bro de 1904 a 31 de dezembro de 1905, como mestre de gymnastica.
da extincta companhia de aprendizes artífices do ars~nal de guerrtt
desta Capital.
Rio de Janeiro, 7 dG no,·emhro de 1907, HJo d<1 Republic11.
AFFONSO Al'GUSTO MOREIUA PENN.\.

lier·iíleS R. da Fonseca.

DECRETO N. 6711

-DE

7

DE

KOYEl\IBRO

DE

1907

Dá novo regulamento à Caixa de Amortização

O Presidente da Repu1J1ica dos Estado> Unidos do Br':1zil, uszuulv
tia autorização conferida <10 Poder Executivo no ;:wt. 48, n. l, da,
Constituição da Republica:
Re>olve que nos serviços a cargo d<1 Calx<1 de Amortiz::tção se;
observe o regulamento que a este acomprmha.
Rio de Janeiro, 7 do novembro do 1907, U:Jo da RepulJlica.
AFFONSO AUGUSTO MoREIR1\, PENNA.

David Campista.

RegulallJ.e:nto para a Caixa de ~1LnlúrtS.zação,
a que se retere o decreto n. '37'Jl.Jl., destft.
data

TITULO I
CAPITULO I
DA JUNTA

Art. 1. o A Caixa de Amortização, encal'ragada do serviço inho·
rente ao pagamento do juro e resgate dos títulos da divida publica
fundada, sua inscripção e transferencia, e da emis~ão, troco, substituição e amortização do papel-moeda, será administrada por uma
.Tunta composta do Ministro da Fazenda, de cinco membros nomeados pelo Presitlente ela Republic::c o do inspector (Decreta
n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885, art. 1"),
Art. 2. 0 Os membros da Junta responderão civilmente pele~
prejuizos que, com seus votos manifestamente dolosos ou contrarias
á lei, occasiomn·em á Fazenda Publica ou aos particulares, e serão
conservados no exorcicio das suas funcções, emquanto :J.uxiliarem
eftlcazmente o Governo (Decreto n. D370, de !4 de fevereiro de 1885,
arts. 2° e so.)
Art. 3.° Compete tí .Junta :
l. o Exercer inspecção sobre todo o serviço dn. Caixa, dcmda
iustrucções para o melhorar (Decreto n. 9370, de 14 do fevereiro
de 1885, art. 3°, n. I);
·
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2. 0 Velar pelo fiel cumprimento da lei em materia de emissão,
troco, substituição, resgate e incineração do papel-moeda (Decreto
n. 9370. de 14 de fevereiro de 1885, art. 3°, n. 2);
3 . • DPcidir os casos de duvida sobre transferenci<1, amortização
e pagamento do juro das apolices, quer verse ella sobre assumpto
de direito, quer sobre a applicação do presente regulamento (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885, art. 3•, n. 3);
4. 0 Examinar o estado dos cofres, pelo menos, uma vez trimensalmente (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885, art. 3•, n. 4);
5. o Propôr a nomeação para os cargos de thesoureiros, de
corretor e seus ajudantes, de conferentes e carimbadores (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885, art. 3, n. 5);
6. 0 Indicar o valor da fian ça que devem prestar os empregados
por 8lla propostos (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885,
art. 3, n. 6) ;
7. o Administrar, nos termos do art. I •, lettra c, do decreto
n. 4382, de 8 de abril de 1902, as apolices já adquiridas e as que o
forem sendo pela Ca.ixa de Amortização ;
. 8.• Determinar o padrão ou estampa da.s notas que tenham de
ser fabricadas para augmento do sto ch que deve occorrer á substituição ou troco ;
9. 0 Autorizar a circulação das notas novas e resolver sobre a
substituição das circulante; ;
10. Designar a data em que deve ser iniciado o sorteio das
apolices.
Art. 4. o A Junta celebrará duas sessões ordinarias por mez
e as extraordinarias que forem requisitadas por qualquer dos seus
membros ou convocadas pelo Ministro da Fazenda.
Sómente estando presentes quatro ou mais membros, poderá
haver sessão, e as deliberações serão tomadas por maioria de votos,
incluído o do Ministro da Fazenda, que tambem terá o voto de quali-dade (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro de 18.85, arts. 4° e 5•).
Art. 5. o As sessões serão presididas pelo Ministro da Fazenda.
Na sua ausencia, presidil-as-ha o membro mais antigo;
as deliberações, porém, que neste caso forem tomadas, não produzirão eft'eito antes de communicadas ao mesmo Ministro, afim de
que elle assigne o despacho, si com ellas concordar, ou determine,
no caso contrario, que a ·materia entre de novo em exame na sua
presença (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885, art. 7°).
Art. 6.• De cada sessão lavrar-se-ha uma acta, em que se
mencionem as deliberações tomadas e os votos divm•gentes.
Haverá para esse fim um livro, aberto, rubricado e encerrado
pelo presidente. (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885,
art. 6°),
Art. 7.• Os membros da Junta só entrarão no exercício dos
seus cargos depois de terem prestado compromisso perante o pre!idente, que mandará. lavrar, em livro para esse fim creado, o
preciso termo, e no titulo a competente verba desse acto.
Art. 8.• A Junta elegerá annualmente dentre os seus mem·
bros um que servirá. de secretario, a. quem incumbe escrever as
deliberações tomadas e o tr~balho das actas.
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CAPITULO II
DO

INSPECTOR

Art. 9. 0 O inspector da Caixa de Amortização, de confiança e
livre nomeação do Presidente da Republica, será o representante
da Junta e farà. cumprir todas as suas deliberações (Decreto n. 9370,
de 14 de fevereiro de 1885, art. lO).
Art. 10. Cumpre-lhe :
1 . o Deferir compromisso aos empregados ;
2. o Superintender ou fiscalizar todos os serviços da Caixa,
attendendo ás pessoas que tenham negocias na Repartição (Decreto
n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885, art. ll, n. l);
3. o Despachar os papeis e submetter á deliberação da Junta,
na primeira reunião, aquelles sobre os quaes tiver duvida (Decreto
n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885, art. 11, n. 2);
4. o Dar balanços extraordinarios nos cofres das thesourarias.
(Decreto n. 9370 de 14 de fevereiro de 1885, art. ll, n. 4) ;
5. o Corresponder-se directamente com os Secretarias de Estado,
Directorias do Thosouro Federal, Delegacias Fiscaes, corporações e
autoridades e com qualquer repartição publica, em mataria referente ao serviço da Caixa (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro de
1885, art. 11, n. 5) ;
6. o Prestar directamente ao procuraclor da Republica os esclarecimentos que o habilitem a defender os interesses da União em
acções contra ella propostas por motivo de decisões da Junta ;
7. o Assignar toda a correspondencia official e os editaes, que tiverem de ser publicados ;
8. o Despachar os pedidos de certidões, não havendo inconveniente na publicação do acto, a que se refiram, ou razões de reserva ;
9. 0 Ordenar, por despacho, o pagamento dos direitos ou sello
dos papeis sujeitos ao seu exame, ou que transitarem pela repartição e que os não tenham pago devidamente ;
lO. Escrever annualmente um relatorio, no qual dará conta ao
Ministro da Fazenda das operações da Caixa e dos pontos que in·
teressarem á divida publica funda(la e n,o papel-moeda, suggerindo
as medidas que lhe parecerem mais convenientes em bem dos serviços a seu cargo (Decret0 n. 9370, de 14 de fevm·eiro de 1885,
art. 11, n. 6) ;
ll. Apresentar ao mesmo Ministro a proposta do orçamento da
despeza a. fazer-se com o serviço da repartição no exercício seguinte ;
.
12. Designar o escripturario que deva servir de escrivão e os
caixas e, bem assim, os que deva~ .desempe!lhar na s~cção do pa~
pel-moeda e na thesourarm da d1v1da publica o servrço de escripturação dos auxiliares dos caixas, podendo o escrivão ser um 1",
2° ou 3° escri pturario ;
13. Providenciar sobre a falta e substituição do pessoal ;
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14. Participar, sem demora, ao Ministro da Fazenda a existeneia d<:ts vagas que se derem na repartição e propor os empregados que estej:tm em conlliçõas de preen0hel-as ;
15. l\Lmdar deslig:1.r elo serviço da rep::n'tição os empregados
que tenhctm sido nomeados par:1 sorvirem em outras repartições ;
16. Admoestar e reprehender os empregados que commetterem
:falt<:ts no cumprimento de suas funcções regulamentares e suspondel-os até 15 dias.
Si a lnfracção fol' motivo de suspensão por prazo mais longo ou
constituir delicto previsto no Codigo Pon::tl, o inspector submetterâ
o caso ao Ministro da Fazenda p:wa, pl'oviclenciar na, conformidade
da legislação em vigor;
17. M<:tndn,r autoar r;s pessoas que delinq uimm dentro do edíficio
da repartição e desobedecerem ou oppuzerem resistoncia üs suas
ordens, pro7occtl'em tumnltos. etc. ; remottendo o auto, con1
toilos os documentos e infoema.ções necess;uias, ao juiz criminal
competente ; ve,:lando !1. entrada dtt pessoa no c:lificio da repartição
uelo tempo que julgar conYcniente, e dando de tudo conta ao Mi·
nistro dtt Fn,zen·la ;
lS. Alwir, rub:'icar e cnce"l'i1l' todos os livros necessn.rlos ao;,;
tl'abn.lhos da rep:HUção, p ;deu do dcieg<H' msJ, runcção o,os chefes
:lo secção ou a qualquer omprega,rlo de sua c'Jnfianç.a ;
10. Designar um ou n:o_is oeJpr<'gados p~u·a o serviço do eXl)il·
diente a seu cargo.
CAPITULO III
DA 82CÇ•lo llE

00:\TABILIDATJE

Art. 11. ,'..' secção de contccbilidade, dil'igida pül' lEn chefe de
secção e composta de oscl'ipturn,rios, compete :
1. 0 c'.. 8~CriptUl'UÇãO (LJS liVfOS·CctiXaS rl<J. divida publica e do
pt•,pel .. mo8da, auxiliares c cofl'o,:;. Ul)l'GS3ntando diariamente o balancete da suas operações ;
2. 0 Idem elos livros d:ts c.}ub,s cononte> d'J possuicl(!l'eS du
3,polices, inrlicos respectiY,Js, c"'blogos das emissões o rogistro do
Inovin1ento sc1uestral daq D.1lJlices transferirlc;s p0r meio das guin~
de que trata o art. 126, n:1 Caixa o na3 Delog·aüias Fisc<1es do
Thesom·o Federal nos Estados ;
3. o Idem dos livcos de termos de conferencia c queima (.1:\S
:notas suhstituidas. Ü'OC<!,d::cs. rc~gatadas ou inutilizad3s, bem como
dos titulas d<J. divirJa public•l funclada quo tiverem sido rcs()'atados:
4, 0 Idem do lina cb cópia, düs guic1,s de transfererwia dos
assentamentos de apolices para as DelGr(::tcias Fi3cacs do Thesouro
FGdmal nos Estados ;
5. o Idem do protocollo geral d<:t rep<:trticao ;
6.° ConfGri_e as pr~postn,s pa,ra transfer€mcia das n,polices;
7. o Extrah1r as gums de transferencia do assentameu to de apolices para as De!egaci<:ts Flscaes do Thesouro Federal nos Estados ·
8. o Passar a_s certidões ~o assentamento de apolices, etc., ú.~
zmlélo :.ts respectivas averb3A;ocs no livro de entrega dtts mesmas ;
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9. 0 Procéssa,r ~t substhuição de títulos dihcerados, destruidos
ou extraviados ;
10. Informai' os papeis relativos á aHeeaçfi:o nas contas correntes, notação e levantamento de clausuLls, reunião de contas,
etc., quando for determinado pelo inspector;
li. Organizai', por semestre, uma. esta tistica do movimento
le transferencia das apolices no registro da repar~iç-ão ;
!2. Idem, idem, iriem do pagamento do juro corrente e do não
rt:chmn.do nn.s épocas proprias, eil'ectuado pela Caixa;
13. Processar as contas do material fornecido pétra os serviços
da repM·tição, hem como as despezas de prompto pagamento feitas
pelo port3iro, fulhas de pagamento, de gra.tificc>çõos, etc. ;
14. E~eriptura,r cheques para o pagamento não só do juro
currente, como para o do não l'eclamado nas épo~as proprias;
15. Org<1nizar a proposb do orç2.mento ch desp3za a fa,zer-se
com os set•viços da rept<rtição no exercicio seguintJ ; os balancetes,
quadros, demonstrações, mappo. do ponto dos empregados, mappa
explicativo da 'luantidade c valor das notas, que tiverem de
ser incineradas ;
16. Preparar o sorteio das apolices e d::tr bb::,,, no compatente
i i vro, ás que forem sorteadcts ;
17. Pa3sar aos possuidores a declar<1Ção do a<c;cntumento das
sua,s <c.polices que tenlmm sitlo sorte?<das, parn. o re ..;gate no The·
~ouro Federal, etc. (Decreto n. 9370, de 14 ile fevereiro de
1885, art. 13).
Art. 12. 0.> seus empregados responderão por qualquer engano
que commetterem, em prejuízo da Fazenda Publica ou ele terceiros,
na escripturação dos livros de assentamento, nu conferencia das
proposta.s para transferen~ia, dJ apoliccs, no cakulo dos juros, na
escripturução dos cheques e na extracção das certidões e no lançv,·
menta (Decreto n. 9370, de !4 lle fevereiro de 1885, art. !4).
Art. 13. O chefe da secç·ão farc~ reé0l!1m' a cofre, finllo o
trabalho diél,rio, os livros de conto,s corront::~3 e os ele l'egisko ele
transferencia rh apoliees.
CAPITULO IV
DO CORRETOR E Sl:US AJUDANTES

Art. l-L .lO C·)rretor e sem; ajudantes incumbe o Gxame e
informaç,ão dos papeis relativos à transferencia de apolices e do
seu juro, o preparo dos termos dos re~istros de transferencia e
u extracção n:Io só dos cheques para o pagamento de juros, como
das guias para a cobr·ançu de in::pos~os referentes a apolices e dos
que lhe forem distribuidos pelo inspectcr (Decreto n. 0370, de 14 de
fevereiro de Ii385, art. 16),
Art. 15. Sao particularmente responsaveis:
Pela validade das transferencias que fizerPm ou sobre asquaes
informarem, durando essa rcsponsa hilid11,de 1O armas, _contados
da data do termo ou da informação ;
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Pelos enganos que commetterem na extracção e entrega dos
cheques para o pagamento de juros (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885, art. 17).
Art. 16. Diariamente, das lO ás ll l1oras da manhã, deverão os
empregados da corretoria colleccionar todos os documentos que servirem de base ás transferencias de apolices e aos pagamentos de juros
e remettel-os, devidamente protocollados, ás secções competentes.
CAPITULO V
DA SECÇÃO DO PAPEL·MOEDA

Art. 17. A' secção do papel-moeda, dirigida por um chefe de
secção e composta de escripturarios, conferentes e carimbadores,
incumbe:
1.• A assigna.tura e conferencia das notas novas ;
2.• A verificação das notas substituídas e dilaceradas ;
3.• O exame das notas falsas e falsificadas;
4. 0 O preparo das remessas de notas novas para o Thesouro
Federal, importancia líquida das remessas de notas substituídas
feitas á Caixa pelas Delegacias Fiscaes ;
5.• A escripturação dos livros auxiliares da emissão e resgate ;
ô.• Informar os papeis relativos ao troco de notas dilaceradaB
ou viciadas que tenham de ser submettidas á decisão d11 Junta
Administrativa ;
7.o Organizar os mappas de conferencia das remessas de notas
substituídas ou trocadas, feitas pelas Delegacias Fiscaes do Thesouro
Federal nos Estados, e os do troco diario effectuado na repartição ;
s.o Lavrar os termos das differenças verificadas na conferencia
das mesmas remessas ;
9.• Idem. idem de exames de notas;
10. Organizar as demonstrações do resultado da conferencÜ\
das remessas de notas substituídas e dilaceradas, feitas pelas Dele~
gacias Fiscaes, que devem ser remettidas ao Thesouro Federal com
a quantia equivalente em notas novas ;
ll. Idem, idem das notas novas recebidas das fabricas, das
que teem de ser remettidas á Directoria de Contabilidade do The·
souro Federal (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885, art. 19).
Art. 13. O seu chefe rubricará os termos de conferencia e
prestará informações sobre os negocios relativos á emissão, troco,
substituição e resgate do papel-moeda (Decreto n. 9370, de 14 de
fevereiro de 1885, art. 20).
Art. 19. Os conferentes serão responsaveis pelo valor das notas
novas que emmassarem, rotularem e sellarem com o seu sinete, até o
momento em que os massas forem abertos e conferidos no Thesouro
Federa l,ou pelo valor das notas trocadas, substituídas, resgatadas
ou inutilizadas, igualmente por elles emmassadas, rotuladas e
selladas, até o momento de serem ellas queimadas em sessão da
Junta Administrativa (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885,

art. 21).
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Art. 20. Os conferentes e carimbadores, sempre que não houver conferencia a fazer-se, assigna1•ão notas (Decreto n. 9370, de 14
de fevereiro de 1885, art. 22.)
CAPITULO VI
DAS THESOURARIAS

Art. 21. A Caixa de Amortização terá duas thesourarias, uma
denominada - da divida publica - e a outra- rlo papel-moeda
(Lei n. 490, de 16 de dezembro de 1897, art. 22 n. IX).
Art. 22. A' thesouraria da divida publica compete :
1. 0 Etfectuar o pagamento do juro das apolices ;
2.° Cobrar o juro das apolices pertencentes ao fundo de amortização r.los emprestimos. in: ernod papel ;
3. 0 Guardar os títulos pertencentes ao mesmo fundo de amortização (Decreto n. 9370, deU de fevereiro de 1885, arts. 23 e 26).
Art. 23. O thesoureiro assignanl as cargas de receita, que o
escrivão lançar nus respectivos caixas, e os balancetes dos saldos
existentes nos cofr.es a seu cn.rgo.
Art. 24. Re~ponsabilizar-se-lla pelas quantias recebidas para
o p 1gamento de juros e pelas que se <lestinarem á compra de apoUcas
para o funtlo de amortização (Decreto n. 9370, de l-1 de fevereiro
de 1885, art. 24.)
Art. 25. Os seus fieis o coadjuvarão no pagamento de juros e
demais serviços da tllesouraria (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro
de 1885, art. 25).
AL't, 20. Designará o fiel que o deva substituir nos seus impedimentos.
Art. 27. Prestará contas ao Tribunal de Contas.
Art. 28. A' thesouraria do papel-moeda compete :
1. o A guarda das notas novas :;em a,ssignatura ;
2. o Idem, idem deo;tinadas ao tl·oco diariamente e1fectua.tlo na
repartição ;
;~.o O recebimento e guarda, das notas substituídas e dilaceradas
e a sna entrega para conferencia e qneima ;
4. 0 Effectuar u troco do notas dilaceradas e em substituição;
Art. 29. O thesoureiro assignará as ca.rgas do receita que o
escrivão lançar nos respectivos caixas e os balancetes dos saldos
existentes nos cofres a seu cargo •
. Art. 30. Responsabilizar-se-ha pelos massos de notas novas que
abrir, pelas notas falsas e falsificadas· que forem encontradas no
troco effectuado na Caixa, finalmente pelos massos e caixotes rotulados e sellado~ que lhe forem entregues (Dec1•eto n. 9370, de 14 do
fevereiro de 18tl5, art. 25.)
Art. 31. O,; seus fieis o coadjuvarão no troco das notas e
demais serviços da thesouraria (Decreto n. 9370, de 14 de fevel'eiro de 1885, art. 25.)
Executivo - i007
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Art. 32. Desfgnl1.rá o f;cl que o deva substitui!' nos seus impedimentos,
Art. 33. Dos massos de notas sub3tituidas e dil:J.caradas que lhe
forem entregues, prestará contas i.t Junta Administrativa em sessão
publica, com assistenci::t do llirector ela Contabilidn.de do Tllcsouro
Federal (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885, art. 27).
Art. 34. Encermdo o troco, os fieis üisporfío as notas em massos,
pelos diversos valores e eEkmp~;,s, pn.ra serem entregues, com as
guias, ao conferente quo no dia tiver sido dcsignr,do pelo cllef0 t1a
secção.
Art. 35. Para o acoll(Hrcionamento o gu::crd::t dos va!ol'c'S sob a
responsabilidade dos thescm'ciros, cloYer<í lnver na repartiç·ão tros
casas fortes, onde seriio c.lles c1i:;tribuidos, umn, das castlS fortes
ca1Jerá á thesouraria da c1i..-ida nu hlica o as duas outri'ts á tlwsoural'ia do papel-moe<ln; d<'st:;,, um::c seréi desLint>"da sômente
ás not::ts novas a emi.ttil' e ''-outra, üs n :tas em confcrenciô, o a incinerar e ás notas novas dest ~nv_das no troco dLn~io.
Serão clavicuiarios: c cl12fo ua t'ocçfío de cont11bilidado, o
chefe d::t secção do papol-n:;cclJ. o o tllosourciro do p:.tpel-moecla
uo quo respeita a notas n~'' ,,s Lc emittil', e o ch8fe d:.t secção do
papel-moetlet e o thesonroito do papel-moed:.t, no que respeita a
not:ts novas dostim'.d:B dücrümente ao troco e substituição e a
notas snbsti Luiclas, tl.,JCJ,da:~ on resge1tadas.
Esses cofres o casas fortes não poderão, sob pretexto cLlgun;,
ser abertos sem a pL'esenç:t do::< clavicularios, que permanecerão
junto delles at.G quo tornem a :-:2r techado.l (Decreto n. 9370, de 1·1
de fever<Jil'O de J8i.;5, i.H'LS. 1:,, ~0 O 26).
Art. 36. Dé:Yer[c k.mbem h~1.ver um cofre destinado á guo.rda
dos livros do a~t,~s rlas se~s3es ü:t Junta e termos de compromisso
llos sens membi'ü', e ontro á @'l.>:trda de dinheiro e valores entregues ao porteiro.
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Art. ~:37. 1\o ~H'chiv::.:: ~~L:;·:;z.'lo SGP I'L'lllcijLidos, d.eviUarucnte
pPotocoll;;.dos, tudos os Il '\:'C-3. cuja 03Cl'lpturação ostep oncel'l'~Hh, c os pnp:'ls
ii:11.hs on sem mais andamento pubs
sccçõe~.

1. o C.J!leccionar, classii'o:tr e tm' devidamente arrumados e
eatalogodos os li nos o p::~peis que ostivm'cm no ai'chivo;
2. 0 Attond,!r promptameuto ao3 p3didos do r,nnessa de livros
e papeis quo estiverem sob m:t guctrda, feitos pelos empregados dn,
r0partição, mediante as fo~-·ll:alidados estabolecida.s •
.Art. 3D. He;;;ponsabiliz:tr·se-h::t pelos livro.J e papeis que recel;or, por meio de protoc:ollo, paea sr.re'n arcilivados e que não
forem encontrcl.'lcs r. o arc:i:,-o.
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CAPITULO Ylii
DO PORTEIRO

Art. 40 . .E' obrigação do porteiro :
l. o Providenciar para o usseio, boa ordem c conservação do
edificio em que fnncciona L\ repartição ;
2. o Guardar os papeis e livros que estiverem nas secções ;
3. o Despachar as cedulas do Tllesouro Federal que vierem dO>
fa.bricante;
4. o Abrir a repartição com a antecedencia precisa, paru. que ás
9 1/2 horas da manhã esteja asseiada e preparada para começar
o expediente, o fechal-a., cuidaclosamente, quando este terminar·
5. o Effectuar despezas 111imhs ou de prompto p:lgamento, devidamente autorizadas pelo inspector ;
6. o Fazer chegLtr ao seu destino a corrospondencia official ;
7. o Receber os officios o mais papeis dirigidos á repar•
tição;
8. 0 Recolher ao cofre, fir..do o tr;:,balho clia.rio, os livros de contas
correntes de possuidores de apolices o os de l'Ogistl'O elo transferencia;
9, o Distribuir o serviço aos continuo~ e sernint2s, e inspecccional-os, para que cumpram seus devores, representando contl'a elles,
em C[\SO de omiss:io ou desobcdiencia.
Art. 41. Ser<í auxiliado por dons contínuos e pelos serventBS
que o inspector julgar necc=ss~\rios.
C A P I T U LO

·r X

DOS CONTJI\ UOS

Art. 42. Além dm scl'viços que lhes c<J.bem dentro da repartição devem :
1." Auxiliar o porteiro em seu serviço o cumprir as suas deter.minações;
2. 0 Executar :1s decisões do inspector e as ordens que lhes forem
dadas pelos seus superiores ;
3. o Fazer as noüiicações, in ti mações e diligencias q_ ue !hei:! forem ordenadéts, passando as certidões precisas, para o que terão
fê publica ;
4.. 0 Levar· a sou tll'sLino a correspondoncia ofilcial;
5. 0 Ter toda a cauGolct em qne niio se extrn,viem os íivros, napeia
c mais objectos, que ficarem sobro as mesas depois de findo Ô tmbalho;
6.° Comparecer á repartição <i hora quo lhes for marcada pelo
inspector.
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CAPITULO X
DISPOSIÇÕES CO}!PLEMENTATIES

Do expediente

Art. 43. O expediente da Caixa de Amortização começa ás 16
horas da manhã e termina ás 4 horas da tarde, podendo ser prorogado pelo inspector, quando o serviço assim o exigir.
Art. 44. Durante essas lwra<', as partes poderão fazer entrega
dos papeis referentes aos seus negocias e se informar do seu
andamento, com as seguintes restricções :
l.a A secção de contabilidade acceitará as propostas de trans ·
ferencia de apolices para. serem conferida,s das 10 da manhã ás 2
da tarde ;
2.a A corretorin. das ll hot'a~ da manhã ás 4 horas da tarde
aviará as partes que queiram fazer transferencia de apolices, e
das 10 horas da manhã ás 3 da tarde as que queiram receber juros.;
3. a A thesouraria do papel-moeda attendarâ aos portadores de
notas para serem substituid:ls ou trocadas das 10 horas da manhã
ás 2 horas da tarde.
Dos recursos

Art. 45. Dos despachos do inspector caberá recurso para a
Junta, por meio de petição, devidamente infot•mada.
Art. 46. IguaJ recurso haveri dos despachos dos delegados
fiscaes do Thesouro Federal nos Estados, quer elles se refiram a
apolices e seu juro, quer ao papel-moeda..
Do pessoal

Art. 47. As classes, numoro e vencimentos dos empregados da
Caixa de Amortização serão os da, tabella annexa a este regulamento.
D11s nomeações

Art. 48. O inspector, o chefe da secção de contabilidade, o
chefe da secção do papel-moeda, os escr·ipturarios, o corretor, os
a,jud>lntes de corretor, o tllesoureÜ'o da divida publica, o thesoureiro do papel-moeda e os conferentes serão nomeados por decreto
do Presidente da Republ:ica; o archivista, os carimbadores, o pol'·
teiro e os contínuos, por titulo do Ministro da Fazenda; e os fieis,
por titulo dos respectivos thesoureiros.
E' de livre escolha do P1·esitlente da Republica a nomeação para.
o cargo de inspector.
A nomeação para os cargos de chefes de secção e diversas classes
de escl'ipturarios se fará de conformidade com a legislação em vigor
nas repartições de Fazenda, dependendo de concursos de 1a e 2• en·
trancia.s o provimento dos cargos de 3° 8 e 4° 8 escripturarios.
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A nomeação para os cargos de thesoureiro, corretor, ajudantes
de corretor e conferentes e carimbadores dependerá de proposta da.
Junta. Administrativa ; para os de archivista, porteiro e con~i
nuos será de livre escolha do Ministro da Fazenda, e para os de fiets,
por proposta do thesoureiro da thesouraria onde houver a vaga
e approvação do Ministro da Fazenda.
Da posse

Art. 49. O inspector prestará ao Ministro da Fazenda o compromisso do cargo, e os demais empregados ao inspector.
Das substitttições

Art. 50. Nas suas faltas ou impedimentos, será o inspector
substituído pelo chefe de secção mais antigo.
Si a substituição exceder de 30 dias, o Ministro da Fazenda po ·
derá designar um substituto que, si for empregado de Fazenda, deverá ter, pelo menos, categoria equivalente á dos empregados
mais graduados da Caixa de Amortização.
Os chefes de secção serão substituídos pelo I o escripturario
mais antigo, podendo, porém, si a substituição exceder de 30 dias,
o Ministro designar, p:tra substituil-os, empregados de igual categoria das repartições de Fazenda ou os los escripturarios que julgar
mais aptos; o corretor será substituído pelo ajudante de corretor
que a Junta designar; estes e os conferentes pelos escripturarios
que a mesma Junta escolher: os thesoureiros pelos fieis que
designarem ; o porteiro pelo continuo mais antigo ; e os fieis
pelos cidadãos escolhidos pelos thesoureiros, que o inspector
admittir.
Das licenças

Art. nl. São applicaveis aos empregados da Caixa de Amorti·
zação todas as disposições vigentes no Thesouro Federal relativas á
concessão de licenças.
Art. 52. Ao iaspector é permittido conceder licença aos empregados até 30 dias, por motivo de molestia,
Das fianças

Art. 53. Prestarão fiança ao Estado os thesoureiros, o corl'etor, os ajudantes de corretor e os conferentes e os cwimbadores.
O valor da fiança que devem prestar esses empregados será
indicado pela Junta Administrativa da Caixa de Amortização, fixado
pelo Ministro da Fazenda e a fiança, finalmente, julgada pelo Tri·
bunal de Contas.
Art. 54. Não poderão entrar no exercício dos cargos, sem terem
prestado a necessaria fiança, os empregados mencionados no artigo
antecedente.
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Da ponto
ArL ;,:], Cada secção ki'à um livro de ponto, a. car'go do_
respectivo, que o devo cmcerrar dial'iamente.
A1·t. ;)o. Ficam sujeito.g ao ponto d~ :;ecçã.o de coutabilitlatl13 o
seu pélilsoal, o da corrotoria, thesouraria da divida publica, archivo
e pol't~ria; e ao dct secção do p:1pel-mooda o sou pessoal e o da
thesourcwia do papel-moeda.
Art. ;,7, Todos os emprega,fos, à excepção do inspector, assignarão os seus nomes nos livros do ponto ás horas marcadas para
eomeça1· e flnd:_tr o expediente.
Al'G. 58. O empregado, que não se apresentar i hora regimental
ou quo !'alta1' ao sel'viço, soifl'erá perda total dos scns vencimentos ou
<lescoutos, conforme as regras seguintes:
l. o O empreg::tdo que comparecer depois de encJrrado o ponto,
mas dentrv d<t hora que se seguir á fixada para o pl'incipio dos trabalhos, justificando a demora, ou ratira:;_·-se, com permissão do
inspector, uma hora antes de iludo o expediente, pel'tlerà sómente
metade da gratificação ;
2. o O que compare•ocr ma.is tarde, em1Jura justirique a demora,
ou retirar-se mais cedo, perderá toda a gr·atifici1ção ;
3. 0 O compi1rceimento, depois tle encerrado o vonto, sem moLivo
justi!ic:H!o, e a s<:thicl::t, sem permisslo, ao tos de ilu•Lcr o expediente,
impo;·tarão a perda de toll•) o vencimento ;
.-!,o O quG faib.r por motivo ju.stillcatlo p0rdertt ~,·,mente a g:;_•atifienção ;
5. o O qua fctlticl' ,som c:1u:;r1. justi!lcncb plwdel'ii to,lo o ver:ci-·
meflto;
5. 0 O desconto p<Jr fctltls interpol::tdcts rocaJlirá sômeote 11·}S dias
em que csbs se tbrum ; m:ts, si <1 s f::tltas forem sucecssivils, o desconto se e)t;oncLwct t.J.mb'CJ,n aü:l dia~ que, não sendo de serviço, fi':3!l.l'Jm comprelum.li Los no pel'ioJo d::t~ fa\t1s ;
7. o QLla,n1o o empregado perc•)ber apC'n::ts gl'êl.Giflcação, proced.et'·Se-ha. ~t respeit1 t!e3la, de conf:):'mida,de c,;m o que fica disposto
âcGlYl. rhs gl'ati!lcilçõe.-; que complctwt os vtmcimeuLos dos que percebem ordena,do ;
8. o Nenhum do3contv, pJi'C\m, se fa,rrt, si o empc"egarlo não com·
pa.1•ecer á hora mwc?.cl::t on não as: igmtr o ponto, pot" o.>bl' em serviço da repwLi.;i.í.o fóea rlellr1 por ,,r.LJ.n dr; in spoctor, o que dm·erà
ser notado no livro competente.
Ad. 39. São motivo.J que justifica.m a faltt! de comparecimento
ao expe lieote da repar&içiio :
Lo Nojo, por fallecimento de asceuclantes, descendentes ou a
mulher ·
:2. o Gala de casamento, por oito dias ;
3. o O..;cupaçti:o em serviço pra:::cei,Jto em lei e com prefcrencia
sohr•3 qualquer outro, como o do Jury, eleit•Jral, etc.;
4. '' i\tole>tia grave em su 1 pessoa ou pessoa de stHt f,l,milia.
Art. 60. Serão provadCJ.s com atGes tado metlico i\S faltas por
:nole:Jtia, quando excederem a tres em cada mez.
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Art. 61. No abono de vencimentos e gratiücações e om twlo que
for concernentG a concm·so, nomeac;ão, pOSõe, exercício, ponto, descontos, promoçi:é>, remoções, licenças, suspensões, antiguidade, apose)lta(loria, demissões, etc., applicar-se·lHl. a legicilaçã\) em vigor
nas repartições de F:\?.encla, no que não ca.ntrarictr cL epte regulamento.

Art. 62. Todos os empre;;·aüos sãoJ ·)Jl'iga•.lo~ a :
1.° Comparecer á repai'tição 'ls hul'as do c;xpeuiente e, extl•aordinariamente, quando convocados, o pm·ma.necor nolla applicados ao trabalho que lhes for diBtribui(lo ;
2. o Expô r ao:; seus superiores todas as du viüu.s que offer2cerem
os negocias, dc1cumentos o papeis quo examinM'sm, quaesquer vícios
que nelles oncontrarcm o os ctlmsm contl'al'iü;; ;~ l'egularidade do
serviço, quo chegarem ao seu wnhocim:Jllt.o ;
3. 0 Guardar inviolavol segredo, :1ii:o só sobro todos os negocios
de que se tratar ua repartição, atndn. q_uanJo n;'ío estejam delles
incumbidos, como de tudo que const:1r sobr.J q u~t!quee assumpto
que, por sua, natlmoz:.t, o Gxigie, ou S'Jbl'e r1uao::•1llOl' (!esp~chos, decisões oa providencias, emq_tmnto nR:o !órcm c:cpülli·los ou publicado->;
!. 0 A:;signar o rulJdc~u>, de mo:lo iEtc.Hc;;iv::l, todos os actos,
noLas, pa.peia, c.llcnlm, cscriptêt oíllcial c inf:jc·::l:u;õos, afim de se
tornar oiiectiva a ro:Jpc.n.sa.bilicló..~J:J dLl íTld po~::·~·~~ nl incoPree ;
5, 0 Respondee pol' todos os :h:n::ws ou p?:Jjaizos qne, directcc
D'l indirectt:.mente, causa.rom á FcV3:,,L,, ~·!s,e!cn:~ll. por fr::~,ucl.e, incuria, Lleleixo, ignoi'ancia ou cul1J::t~ aLJ'I~t qua Io\-:J, iudomnizaudo~.:t,
rnedi:2,nto descunto 1n.ensí1l dtt quintet p:_n·te Ju:; .-:cus vonci1nentos,
::~,tê pel'fJ.ZOi' a impol't;,wcia em que fo;· C\\'<l.li·ccl•J o prejuízo, si não
puderem indem.nizal,o üo um't sti yoz ;
6, 0 Trattw com urbêWÍ<l:L'io ,,,,, piü<es, ,~.v~~.n.lo-as C0 1.11 promptidão c sem depcndeneitt ou 11r ~'-}i~_·.:' :3çõ::s C:·. Uo::<:::.
A po;ete 111"-llr?,ta.da, oa quo sa julgD,c' lég;;l·<J.Ya,,b ou preju.clícada.
no oeu direito, p:llL3rá, quoi:mr-s0 7'E'~><ilmor,to ::w inspectOl' que,
o·n,~indo o 011Jprog:1G.o argui3o, c rGc:JnlleciJa. :1 justiça da queixa,
ci<J.rcl v, devida satisf,tçii.o, ,,,,lv3rtlnlo, 1'--'lwehcmi •nJo, suspendendo
ou multando o emlwog<).do, conformo o c ;_:;a pcdü·, Quando, porém, u.
fl'~Dixa for conten, o inspoctor, as parto> dil'igh'-~.o-llão por escripto
~\•J ;iiinistro d:1 Fazenda., parit providenci:w co lO for de justiça.
Art. 63. E' prohibitlo a todo empre~·ado:
1. 0 Tirar ou levar comsigo qu:1lqum• livro 0U rnpol pertencente
ao a.rchivo ou em exame nas secções ou mesas;
2. 0 gntroter-se em conv<:rs~)/ão, durante o expediente, com
rJualquer empregado, com a.s pal'Gcs oa pesso<:\s extranhas, sobre
n.~gocio que não soj~c relativo c>.o mosm:J <'xne<.J.iento ou ao ~rahalho
l!e llue estiver incumbido;
J. o Altercar com tts partes.
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Art. 64. E' igualmente prohibido aos empregados, sob pena.
de demissão, além de outras em que possam incorrer, na fôrma da.
legislação penal:
1. 0 Receber emolumentos, braçagens, esportulas de qualquer
natureza ou outro vencimento não autorizado ;
2. o Acceitar ou receber qualquer offerta de dinheiro, doação ou
dadiva de objectos de valor, de pessoas que tratem ou tenham
negocio na rep3rtiçã(, ;
3. 0 Receber ou pedir por emprestimo dinheiro ou quaesquer
valores ás mesmas pessoas ;
4. • Commerciar em grosso ou a retalho. clandestinamente ou
ás claras, por si ou por pessoa de sua família ou que lhe seja sujeita, e empregar-se em serviço commercial ;
5. o Ter parte em sociedades commerciaes, excepto como accio·
nista nas companhias ou sociedades anonymas, ou socio commanditario nas sociedades em commandita.
Art. 65. Nenhum empregado poderá ser procurador de partes,
nem mesmo escrever ou redigir papeis a ellas pertencentes, em negocio que, directa ou indirecta, activa ou passivamente, pertençam
ou digam respeito á Fazenda Nacional, sendo-lhe, porém, licito
substabelecer a procuração. Da. prohibição da procuradoria, exce·
;ptuam-se os negocios de interesse dos ascendentes •JU descendentes,
Irmãos e cunhados dos empregados, que não tenham de ser por estes
despachados ou expedidos.
Art. 66. Nenhum empregado poderá averbar-se de suspeito nas
questões que se suscitarem, salvo unicameme quando se tratar de
negocio seu ou de seus consanguineos ou afllns até o 2• gráo, e nem
por si, nem por interposta pessoa, poderá tomar parto em qualquer
contracto com a Fazenda Federal, quer na repartição em que
exercer o emprego, quer em qualquer outra.
Art. 67. Nenhum empregado poderá ser distrahido do serviço
por qualquer autoridade, sem permissão do respectivo inspector, a
quem se fará a requisição nos teP.ínos do decreto n. 512, de lô de
abrilde 1847.
Paragrapho unico, Nesta disposição não se comprehendem os
casos:
a) de sorteio para o Jury ;
b) de serviço da Guarda Nacional, quando necessario ;
c) de serviço gratuito a que sejam obrigados por Ioi ou acto do
Governo.
Do materié!l para o expBrliente

Art. 68, O material para o expediente (livros, papel, tinta,
etc.) será adquirido â proporção que se for fazendo necessa.rio,
devendo a.s secções dar conhecimento ao inspector, para que este
determine ao porteiro que o compre no mercado ou que se o encommende á Imprensa Nacional.
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TITULO II
Do set•••iço da divida publica.

CAPITULO I
DA EMISSÃO

Art. 69. Os titulos da divida publica fundada serão emittidospelo Thesouro Federal e lançados no Grande Livro.
Terão os valores de 200$, 500)1; e I :000$ (Decreto n. 9370, de 14
de fevereiro de 1885, art. 36).
Paragra.pho unico. Todas as vezes que o Thesouro Federal for
autorizado a contrahir emprestimo, emittindo apolices da divida
publica fundada, a Junta Administrativa da Caixa de Amortização
deverá ser ouvida sobre a estampa ou padrão a adoptar-se.
Art. 70. A' proporção que as apolices forem sendo entregues
aos interessados, o Thesouro Federal remetterá á Caixa de Amortização ou ás suas Delegacias Fiscaes nos Estados uma relação, daqual conste o numero c data do decreto que autorizou o emprestimo,
a taxa de juro que vencem as apolices a que se refere, o nome de
cada possuidor seguido da declaração do seu estado e de sua condição
civil e nacionalidade, quantidade e respectiva numeração, segundo
os valores, das apolices que lhe pertencem e a clausula a que ficam
ellas sujei tas.
Quando haja a caução de que trata o artigo sub~equente, deve
constar da relação sobredita, além do- que ficou mencionado, o
nome do mutuante.
Art. 71. Nos casos urgentns, em que o Thesouro não puder
expedir logo as apolices, substitml-as-lla uma cautela, com a qual
será permittido fazer-se traspasse ou caução, e cobrarem-se, no
Thesouro Federal, os juros vencidos {Decreto n. 9370, de 14 de
fevereiro de 1885, art. 37).
·
§ 1. 0 Realizar-se-ha o traspãssc, mediante acto publico ou escri·
pto particular assignado pslo vendedor e comprador e por duas
testemunhas iJoneas, sendo as firmas de todos quatro devidamente
reconhecidas (Decreto n. 9370, de 14 dQ fevereiro de 1885, art. 37,.
§ lo).
§

2. 0 Effectuar-se-ha a caução mediante uma declaração lavrada.
na cautela, que será assigoadc\ pelos contrahentos e por duas testemunhas idonea.s, sendo as firmas de todos quatro devidamente reconhecidas.
Essa caução será confirmada por termo ou transferencia, feita
no registro da Caixa de Amortização ou das Delegacias Fiscaes do
Thesouro Federal nos Estados, quando a cautela for trocada por
apolices (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885, art. 37 § 2°).
Art. 72. A cautela deverá ser entregue a quem quer que apre~Jente a importa.ncia respectiva; receberá, porém, as apolíces a
pessoa em cujo nome foram subscriptas, ou o seu representante
(Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885, art. 38). ·
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Art. 73. Si se df'l• o extravio da cautela de que tratam os artigos antecedentes, applicar-se-bão, para passar-se segunda via, as
disposições dos arts. 168 a 174 da 5a parte do decreto n. 308-1, de 5
de novembro de 1898, referentes a títulos ao portador.
Art. 74. Ko caso do Tllesouro Federal emittit· apoliees ~w
portador, cujo pagamento de .iuros tenl1a de ser offectuculo mt
Caixa de Amortizaç-ão e em outras repartições, a estas o Tllesouro dará conhecimento, no fim de cMla s"mestJ·e, da quantidade
d,as apolices emittidns e a numeração da ultima dell::ts, até completar-se a emiss(Lo. Si algumas destas apolices não forem cmittidas,
por se terem inutilizado, deverá ser mllncionadn, n, respectiv::~
numeração.
CAPITULO li
DA INSCRIPÇÃO

Art. 75. Recebida.s na repartição onde se tenha ds effeduar o
pagamento do juro as relações ele que tratn, o n.rt. 70 ou as gaüts de
que trata o art. 127, proceder-se-hn. á inscripçiio elas npolices.
Cada emprestimo terCt a sua escriptura.ção divididn. seguncl.o as
lettras elo alphaheto e havendo, p:1ra. carla. lebtra, uma serie de livros.
Far-se-ha o as~entamento em duas JH!!has sob os titulasEntrada e Sahida- :10 n.lto dessa conta-- C:J''renGe bnç::w-se-lla o
nome do possuidor, o seu e,;t:~.do o a sua o-Jndiçiio civil e n. nacio·
nalidade; na pagin:t ela esquerda, sob o titulo de Entrr:!da, eSCl'iptu·
rar-se ha o numero o data da ;·elaç1o, pt'oposln, ou guia que son·e de
base á inscripção, a quantidade e a numert<çfto das apolices, segundo os valores, ~~ clausut"' n. que estejam sujeitas e a indicação
de q_uem as houve; a pagina d:t direita reserva-se p2.l''' a escripturação d::tsapo!ices que passarem a outro possuidor (Decreto n. 9370,
de 14 de fevereiro de 1885, art. 39).
Art. 76. Emquanto não fôr substituída pelas ilpolices a cautela
do que trata o art. 71, não será inscl'ipto na Caixz, de Amortização
ou mts Delegacias Fiscaes do Thesouro Federal o nome do respectivo
possuidor (Decreto n. 0370, de 14 de fevereiro u3 1885, art. 40).
Art. 77. Poder-Ee-ha admittir a inscripçiio elo apolices em
nome de mais de um possuidor, em commum; mas, sómente quano.o
lhes tenham sido adjudicadas em llerançn., Oll em casos se.noihcmtes,
desde que as quotas partes ele todo3 os possuidores ~Bj~tm identicas
em cada apolice.
Na conta corl'ente será especificado o nome elo c1:eda. pos,uidor,
o seu estado e a sua condição civil e nacionalidade.
Não SJ fará, porém, inscripção de Ü'acções de apolices em uma
conta para cn.da condomino (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro dé
1885, art. 41).
Art. 78. Verificada a existencla de dons ou uais possuidores
de apolices com identico nome, exigir-se-IH\ dellos, ou de quem os
represente, uma declaração, po1' escl'ipto, da sua filütção, que será
notada na respectiva contn. corrente (Decreto n. 9370, de 14 do
fevereiro ele 1885, art. 42).

ACTOS DO rODER

EX:Ec~UTI\"0

20!]1

Art. 79. Não estando regular a inscripçã-a, a parte requererá
ao inspector a necessaria rectificaçã.o.
Averiguando-se que a divergencia pr0vém da relação, guia ou
documento official que serviu de base á inscripção, o inspector offi.ciará, remettendo o documento á repartição que o expediu para
ser rectificado, c, uma vez devolvido, far-se-ha a rectificação.
Si, porém, a divergencia provier da proposta de transferencia
ou lle out1'os documentos apresentados pelos particulares, a estes
ca.berâ apresentar attestado do corretor ele fundos publicas, tabellião ou magistrado que interveiu na transacção oa proce3so, provando estar a apolice sujeita a clausula diffel'ente daquella com que
foi inscripta (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885, art. 4.3).
Art. 80. As inscripções das apolices poderão soffrer as scguint.es
ai terações :
l. o Modificação do nome do possuidol', do seu osti:tdo c da sua
condição civil e nacionalidade ;
2. 0 Gravação do clausulas;
3. o Cancollamento de ciausubs.
lJiodificaçao do nome do possuído;·

Ar·t. Si. A modific<tção do nome do possuidor far-se-ha :
Em se trittlmdo Lle menor orphão ou de pessoa de incapacidade
civil, Ct vis:;11 ile decreto judicial;
Em se tratando de filho O'J fill111 fétmili::t, n, i.'equel'imenta
do pae, como cabeça de cas:tl, ou mãe. quanflo investidn, do pa.trio
poder, apres'entfmdo documento quo justifique;
Em se tratando de pess'n sui j&!;·is, a requerimento S'lu, acompn.·
nhado da nllcessaria justiticn.ção ou certidão do acto em virtude do
qual se alt.era o nome.
lllocli(icaçao elo estado ·civil

Art. 82. O estado civil, casado ou viuvo, sera notRdo á vista
t1e requel'imento do interessado, instruido dJ. certidão elo registro
competente.
Modificaç,!o elas condições c i vis

Art. 83. As aite1'ações ela inscripção em virtude thu modific11ções
S:J.s condições civis poder-se-hão üar por averbação ou eliminação.
ilverbaçao

Art. 84. A conllição do menol'idade podel'â ser av0rba.tla:
1. 0 A' ro:1nisição do juiz competente ;2.0 A requorimonto do pae, como cabeça dJ co,s,~!, ou mão,
quando in vestida do patrio poder ;
3. 0 A requerimento do tuto1·, apresentando '~lvad. ou tet'mo de
tutela.
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Art. 85. A condie<1.o de interdicção ou de outra qualquer incapacidade civil poderá ser averbada:
1. o A' requisição do juiz competente ;
2. o A requerimento do curador ou administrador, instruido de
alvará ou de termo de sua funcção.
EUminaçao

Art. 86. A eliminação da condição de menoridade poderá ser
fe-ita :
1. • Em se tratando de orphão, á vista de decreto judicial ;
2.• Em se tratando de filho ou filha-família, a requerimento
seu acompanhado da certidão de idade e de attestado do pae, como
cabeça de casal, ou mãe, quando investida do patrio poder, de se
achar legalmente habilitado a reger seus bens.
Art. 87. A eliminação da condição de menoridade p:1ra gravar-se
a supplementação do idade por casamento ou attingencia á idade
.
de 20 se fará :
1. 0 Em se tratando de orphão, {L vista de decreto judicial ;
2. 0 Em se tratando de filho-família, a requerimento do inte~
ressado.
Não constando da certidão o regimen sob o qual foi effectuado
o casamento, deverá essa declaração constar do attestado acima referido.
Art. 88. A eliminação d..t condição de interdicção ou de outra
qualquer incapacidade civil poderá ser obtida:
1.• A' requisição de juiz competente;
2. 0 A requerimento da parte, instruido com o competente
decreto ju·licial.
JJiocUficaçtlo ela nacionalidade

Art. 89. A modificação da nll cionalidade se fará a requerimento da parte, acompanhado do titulo de naturalização.
Gravaçao ele cliwsulas

Art. 90. A gravação das clausulas elo usufructo, ficlei-commisso, dotal, inalienabilidade, onus e fiança ou caução prestada á
Fazenda Nacional, E"tado:J.l ou Mllnicipll se fará:
Das de usufruilto, fidei~commisso, dotal, inalienauilidade ou
onus, á vista de decreto jndici:J.l ou traslado da escriptura de
doação ou dote :
Da de fiançá ou caução á Fazenda Nacional, Estadoal ou Municipal, por a viso ou officio da autoridade a quem competir.
Cancellamento elas clausHlas

Art. 91. O cancellamento das clausulas se fará:
A de usufructo, fidei·commisso, dotal, inalienabilidade e onus â
vista. de decreto judicial ;

2)93

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

A de fiança ou caução prestada ã Fazenda Nacional, Estadoal
ou Municipal, por aviso ou officio da autoridade que requisitou a
gravação, ou da que tenha as suas attribuições.
Art. 92. O cancelbmento da caução ou penhor mercantil
poderá ser feito a requerimento dos con~rahentes ou á vista de
decreto judicial, em se tratando do caso previsto no art. 172, n. 3.
Art. 93. O cancellamento de clausula poderá ser admittido á
vista de autorisação do ,iuiz do Município em que se n.char residindo o interessado, desde que da autorização conste ter cessado a
circums~ancia que a impuzera, salvo o caucellameuto daquellas
que tiverem fôro privativo.
Art. 94. Si o interessado residir fóra da Republica, alterar-seha a nota da inscripção, á vista de sentença, carta rogatoria ou certidão extrahida do regis'ro civil, ou de uutras archivadas, quando
taes documentos estiverem devid&mente legalizados pelo respectivo
consul ou agente consular brazileiro, que declarará si foram elles
expedidos de conformitlade com a legislação que rege ahi a materia,
e si as autoridades que nelles funccionaram são as competentes.
§ 1. o Os actos judiciaes virão a.companhados da. portaria do exequotw·, nos casos a ·que se referem o decreto n. 7777, de 27 de junho
de 1880, e a circular do Ministerio da Justiça, de 31 de março do
1884.
§ 2. 0 As assignaturas do consul ou agente consular serão reconhecidas pela. Secrer.ari0. de Estado] da.s Relações Ext~riores (Decreto n. 93'i0, de l4de fevereiro de 1885, art. 47).
Art. 95. Do decreto judicial ou attestado de pae, que autorizar
a eliminação da coouição de menoridade, deverá constar não só o
nome do possuidor como pessoa sui juris, mas tambem :1quelle com o
qual fui aber&a a inscripção sob a menoridade, o, no caso de :mpplementação de idarle, em beneficio tle orphã, por motivo de casamento,
o nome do marido, para ser notado Da conta corrente.
Art. 96. Não se passn•il certidão do assentamento sinão á pessoa em cujo nome estejam inscriptas as apohces ou ao seu legitimo
representante, salvo si esse documento for requisitado por autoridade judiciaria uu a.dministrativa, em bem ria .Justiça ou por motivo de ordem publica (Decreto n. 9370, de 14 de fevere:ro de 1885,
art. 50).
C.i.PITULO Ill
DAS TRANSFERENCIAS

I - Das trans(erencias nos registros das

repa~·tições

Art. 97. A transferencia. de propriedade das apolices nominativas será effectuada em registros, na Caixa de Amortização e
nas Delegacias Fiscaes do Thesouro Federal nos Estados.
Haverá um registro para cada emprestimo e constará de tantos
livros quantos forem precisos para facilidade do serviço (Decreto
n, 9370, de 14 de fevereiro de 1885, art. 51).
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Art. 98. Fundar-se-ha a transferencia em uma proposta assignada pelos inteN~ssados ou seus representantes, e nos document0s
que o caso exigir.
Havendo interferencin. de procm'ador, a proposta será. visada po1:
corretor de fundos publicas. (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro de
1885, art. f'2).
Art. 99. Durante o ui timo mez ele cada semestre ficarão encerrados os registrns, afim de calcularem se os jm•os c preparar-se o
expediente para o seu pagamento.
Quando, no mez seguinte, recomeçarem as transferencias nos
registros, apresentar-se-hão as escripturns publicas e escriptos particulares e lavrar-se-hão os competente~ termos, que serão
n.ssignaclos pelo int11ressado e pelo corretor da Cclixa (Decreto
n. 9370, de 1,1 de fevereiro de 1885, art. 53.)
Art. 100. Nas transferencias intervmi o corretor da Caixn.,
por si ou por seus ajudantes, examinando os livros, os documentos e
as procurações, informando sobre os requerimentos e verificando a
identidade ela pessoa dos interess:.tdos ou de sens representantes.
Sempre que entender nccessario, o corretor exigir<!, o reconhecimento das firmas e n, cxhibiçã.o dos títulos (Decreto o. 9370, de 14 de
fevereiro de 1885, art. 54).
Art. 101. A proposta, al vàrá, e3criptnrn., ou quetlquer documento
com que tenha de ser instruUa a traosferonci:\, deverâ mencionar
a quantidade, valor e numeração das apolices, a clausuh com que
estejam inscriptas, o nome do vendedor, cloa,doi· ou finado, em cujéL
conttt ellas se acham, o nome, o estado, concliçiío civil e a ncteionaliuade do curnpraclor on beneficmllo, a cuja conta elevam passar, c a
clausula a que ficam sujeitas.
~i a transfereneia <e fizer em favor de mulher casada, a proposta e os documentos menc_ionarão o _nome do marido.
Nos casos de transferencm de apol!ces oneradas, a proposta indi·
cará o numero e data do processo em que foi deferida a transferencia
'Jecreto n. 9370, ele l4de fevereiro de 1o85, art. i:2).
Art. 102. Não podoriío ser tramfet'idas nos registros as cautchts
de que trata o art 'il (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro ele 1885
art. 55.)
Art. 103. A transferencia no registro constará de um termo lavrado pelo col'rctor da Caixa ou por um ele seus ajudantes, que
o firmará com os interessados, inutilizando estes as estampilhas do
sello.
Esses termos sórnonto poderão ser firmados pelas proprias pessoas que assignarom fJS propo:1tas em que se funclctr a tr::tnsterenci~.
(Oecreto n. ~1370, de 14 de fevereiro de 1885, art. 56).
Art. 10'1. E' dispamavcl a assignatura do possuidor, quer na
proposta, quer no ter·mo, qu:~ndo a translação for feita em beneficio
do E:;tatlo, por falta de curnprimento de condiçõGs de contl'acto, perda do valol' ela fiançil, etc. (D:c;creto n. 9370, de 14 de fevereiro
de 1885, art. 5G.)
Art. 105. As propostn.s ele transferencia serão entregues á
secção de contabilidade para serem conferida&.
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A secção dará um conhecimento, á vista do qual os interessados
serão attendidos no dia immedia to.
Art. l06. As pt•opostas ficarão prejudicadas si dentro de tres
dias contados ela datt:. com que foram firmadas não se effectuar a
transferencia.
Art. 107. Realizadas as transferencias, as pr•opostas, assi;n corno
os papeis que lhes disserem respeito, serão enviados á secção de
cont t bilidade para dar baixa na conta em que estejam inscriptas as
apolices e abrir conta ao novo possuidor (Decreto n. 9370, de 14
de fevereiro de 1885, art. 57).
Art. l 08. Nos Estados as transferencias serão effectuadas nas
Delegacias Fiscaes do Thesouro Fedcra.l sob a responsabilidade e com
a asBignatnrlt do respectivo procn.rn,dor fiscal, tornando-se de;;mecessana a sub-clt vi. silo dos livros nos lugares em qun nã,o exista grande
<lUantid"de de possuidores tle apolicos e não tenham grande desonvolvimento as operações que ellas occasionam (Decreto n. 9370, de
H de fevereiro de 1885, art. 5c-:).
Al't. 109. Dependerão do :1t1torização judicial:
§ 1. o A::l tl·ansferencias por venda ou cauçào de apolices pet'tenc::mtes:
a) a menores e intel'dictos ;
b) a menores emancipados por supplemento do idade ou por
mo~iV8 de c:wttmt:nto ;
c) a mnlheros casadas sob o regimen dotal, ainda quanélo com·
merciantes;
d) a lcgaJ.os, heranças ou doações oneradas com clausula. ;
e) a espolias não partilhados.
§ 2. o As transferenci?..s p 'ovenientes de :
a) partilha em hern,nça;
b) verbas testamentarias ;
c) ltquiclaçit,J d'.l massas falllclas;
d) excussão de penhores ;
·e) dissolução do sociedade, não sendo realizaAas de commum
accôrclo.
§ 3. 0 As tl'ansferencias por subrogaçi'io de apolices inscriptas com
clausula (Decreto n. 9:::i70,de 1'1 de fevereiro ,~o 1885,arts. 59, 60 e il.
Art. 'llíJ. A tmnsferencia das <tpolices doadas basear-se-ha no
respectivo titalo de doação. (Decreto n. 9.370, de 14 de fevereiro de
1885, art. 62.)
Art. ll l. As translações a que derem lagar testamentos abertos
c parl-.ilhn,s process;J.dos em raiz estrangeiro scriio effectuadas ;i,
Tist<:t de documento extrahiLlo do registro civil ou passado por magistrados, ta1)ciliães e escrivélos, legalizado de conformidade com o
art. 94.
As sentenças jndiciarüts serão legalmente homologadas.
Art. 112. A transferencia por ponhor mercantil ou caução prestdn, a particulares ou a estabelecimentos de credito será feita á
vista de proposta assignada pelo mutuante o pelo mutun,rio e o
assentn.mento quo se abrir em nome do primeiro terá a nota cau.cionadc!s (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885, art. 72).
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Art. 113. Permitti1·-se-ha a transferencia para o nome do cabeça.
de casal sómente das apolices que não esl.iverem sujeitas a clausula
alguma (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885).
Art. 114. A transferencia das apolices para o nome do cabeça
de casal se fará :
Sendo a consorte maior, por proposta dos conjuges, que exhibirão o traslado da escriptnra ante-nupcial, si o regimen for dotal ou
de separação de bens ;
Sendo a consorte menor, por autorização do juiz de orphãos, ou
por attestação do pne, como cabeça de cctsi.iol, ou mãe, quando in·
vestida de patrio poder, em se tratando de filha-familia casada
com pessoa suijuds, devendo os documentos, que se apresentarem~
explicar o regimen do matrirn.onio.
Será indispensavel a exhibição da certidão de casa,mento, sempre
que a transferencia se houver de fazer independente de decreto judicial (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885, art. 65).
Art. 115. O cabeça do ca,sal poderá na constancia do matrimonio
transferir para o seu nome apolices de que o filho menor fi1llecido
tivesse tido a exclusiva propriedade, comtanto que prove a existencia da consorte, a filiação e obito do possuidor e o pagamento do
imposto que for devido.
Si for tambem f'allecido um dos conjuges, ou si for caso de
conjugo binubo, sô se fará a transferencia Ct vista de decreto ju·
dicml (Decreto n. 9:370, de 14 de fevereiro de 1885, art. 66.)
Art. llG. As apolices inscriptas sem clausula alguma em nome
da mulher, que o marido não transferir pam o seu nome como
cabeçJ. de casal, serão consideradas bens pamphernaes e só poderão
ser por elle alienatlos si produzir autorização da, consorte sui juris
conferida perante tabellião. (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro de
1885, art. 67.)
Art. 117. A mulher casada de maior id<tde poderá livremente
alienar:
As apolices que constituírem bens p<:traphernaes, quando no
pacto ante-nupcial se tiver reservado semellMnte direito;
As que lhe houverem tocado em paroilba por divorcio per·
petuo, tendo a sentença passado em julgado.
.
Art. 118. A possuidora de apolices que as quizer alienar mencionará na proposta o seu estado civil.
Art. 119. As associações, de qualquer natureza que sejam, poderão transferir as suas apolices ou dal-:LS em caução de conformidade com as leis organicas e disposições em vigor.
II-Das trans{erencias por escriptum publica mt escripto particulm•

Art. 120. Estando suspensas as transferencias nos registros,
far-se-hão por escriptura publica ou escripto particular as compras
e vendas de apolices.
Lavrar-se-ha o escripto particular em presença de duas pessoas
idoneas, cujas firmas, assim como a do vendedor e do comprador,
serão devidamente reconhecidas por t<1 bellião (Decreto n. 9370, de
14 de fevereiro de 1885, art. 73).
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DOS DECRETOS JUDICIAES

Art. 121. Os alvarás terão execução, quando, legalmente ap.
provados e revestidos das formalid1.des externas, forem expedidos
ás autoridarles competentes.
Art. 122. Os decretos judiciaes, a,lém do que dispõe a l" parte
do art. 101, deverão mencionar:
§ 1. 0 Nos casos do urt. 109 § 2°- si o interessado tem direito a
juros vencidos e não pagos e a importancia a quo montam (Decreto
n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885, art. 60.\
§ 2. 0 Nos casos do transferoncia por successão ou legado- o
teor da verba testamentaria, e do conhecimento do imposto que se
haja pago e a data, do fallecimento da pessôa cujas apolices se pretende transferir (Decreto n. 9370, do 14 de fevereiro do 1885,
art. 63).
§ 3. 0 Nos casos de subrogação de apolices gravadas com clausula -o valor por que foram est.imarlos os bens nos quaes são
subrogadas e si a escriptura já se acha legalmente lavrada.
A escriptura poderá ser lavrada no ucto de ser effectuada a
transferencia no registro, porém nunca posteriormente a esse
acto.
Si as apolices estiverem gravadas com a, clausula de usufructo
ou de fidei commisso dever:L constn.r de documento o assentimento
de todos os interessados o a intervençiio do representante legal da
Fazenda Publica.
Ao juiz que autorizou a operação dar-se-hu conhecimento logo
que ella se realizar (Decreto n. 9370, do 14 de fevereiro de 1885,
art. 71.)
§ 4. 0 Nos casos de transferencia por vondu, caução de apolices
gravadas com a cl<tusula do usufructo ou de ficlei-commisso -o
accôrdo entre o usufructuario ou fiouciario e o interessado na
propriedade ou domínio, excepção feita dó caso em que tiver sido
faculti-ido uogr;J.vatlo o direito rle dispôt' (Decreto n. 9370, de 14 de
fevereiro r!e. 1885, art. 64.)
!li-Das trans('erencias do a>setdamento de apalices cl.; umas pa;·a
outras repartições

Art. 123. Nos quatro pl'imeiros mezes de cada semestre será
permittida, pagos os juros ttté então vencidos, a teansferencia do
assentamento de apolices da, C;tixa de Amortização para as Delega·
cias Fiscaes do Thesouro Federal nos Estados e vice-versa e de uma
Delegacia Fiscal pam outra(Docreto n. D370, do 14 de fevereiro da
1885, art. 74).
Art. 124. O po~suidoi', por si, ou por procurador, com poderes
expressos pam esse fim, requererá a transferencia, declarando o
emprestimo a que pertencem as apolices, a sua quantidade e numerução- segundo os valores- e a repartição onde deseja que se
faça o assentamento, devendo exhibir os títulos respectivos todas as
vezes que isso for exigido.
Executivo - 1907
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o corretor da Caixn. ele ;\mortiz<.ção ou o ompl'egado que suas
funcções s:,•wça tns Delegacias Fiscaes rlo Thcsoul'O Federal, veriíica.rá. dvs livros de ••Sscntn,mento si l'C<llmente perGcm·om ::w peti<Oionario ::s apolices cnjrc tr:wsi{lrencia, rwetendo.
Si nenln.unJ. cluvíd11 se o1Icl'ecet·, mandarú. o Cl1efs da repartição
€XÜ'LÜIÜ' mn:o gui:1, que semi assignada na Cn.ix::t ue Amortização
pelo resoectivo inspec•or c r•elo chute da Secção rle Cont<J.bilidado
ê na.s Delcgad:\S Fisc:ws pc',o respC<Jtivo delegado o procurn.dor
~scnl OJecreto n. G3Tl, de 14 c~e fororcieo do 188:), ürt. 75).
Ar·t. 123. A g;,Lt mc~ncion:w<i o ompre.,timo 11 qtw ]Jertencem
~L'i apolkcs e '" to,:;n. Jo juro que v-encem, o nome, :1 condição o
c~sü,-.do

eivil e -r:J nn,ci~Jnt..dillu~!._L\5 du p~Jssuid.or, a, q:..i~tnl:.i:~ad.o o

nume..

r<tÇ:1u ·- sc·gnndo os valores- dn.s f~poliees qu::J se ti\J.nsf6rem, as
dausuL:: s ~l que <'stão sujeFcts, o t:lllmo semostl'e do jm',,S pagos e o,
i'ep:.trrição onclo so t':lm ch fcl. zer o novo assent:lrnento (Decreto
n. 93iU, de 14 d<lffõVCI'Oit'O ue 188!5, art. 76).
àrL. J2<3. O frmccionarlo que ex;r~•.llir a, gui;), dartt iJ~jxt~, lli1l'C-·
s pecti v;.t c.onti1 corrcil te~ ás apolic:.:::: cujo assen trtrnen to se ti'D.,;u~fci~e 1
t'ttze:niJ.c 111ençfio ~;o pr·cceso:o c_~ in q ne fui. clc~ferid-t ;J. tetl.nsfei'encia .
.:1..rt. 127. "llo~nGGt:;r ..se-ha vill:.~ial c (Uet.ct:"tHlSt::.tJ ;_t guia, fa;zenÕ.Q-s:_: cn~i·;Jga ao possuL~or, n1ediante f<->:~. l1o pa,ss:ulo no re~~poctivo
pro~ctiBU, U'J6 titules (llk o>,lm exhib:do (O.,c~'Gto n. 9J70, de 14 de
fuv .Jt0h:-() de 1805, a,Pt. 77) ..
~-'l.rt. L28. Fii.5.:Jrá no., 1'' 1 11-~:···q.,~íu C'11 livro pnnprit)
~qn-~ c 1•pi·'
df!.t} '!llÍL.S GUG GXpc::ie
\. ._' •· ~I';:
cl8 14 deJ fev~~~~ill·~) d·~

9T7Ô,

a!'t.'-77). •

J'Jb5:

i:,.l'G. ·J ·20. P~.~rtt ddl'~su segunda, "''Lt l·~(J urna guia c;_·l_1VÍL~.:
-u f~Li1

e)..8:J d.c

c~~=

t_l1.l8

8. 1\~p~,r·c!':.'ão d,~stin:1t::.~ri:t

I'estitua

:·:::,::r:~~fi:f~filiffi,,~~:':·:::,~:;:i::~~:~~,;~:~:;r:,[;~::~,~ ~g:;fi;~íri~E

d-J L:_eto (O:;cret"J n. Ç;:J70, ele 1~1 do fuvul'eiro cL.; ISK:), n..et. 7d).
Art. lS:O. A 88g'Uúla vir.L de UDlJa guL_t s~râ cLvL1 por cópict
11:.arr·icht dc~~,·iclaJ:nunVJ ;;,li.tlhJ:__;_t,ic-~t·tc~ p:3lo tJhcf...: d·:~ ~:ecç:l_,, 1lu.~ Conta.bili.Lde c vís:J;_l<l, pel<.l 1n:~peG,OL' mi Cn.[.~ét cltt Amortiz:o.ção, o pelo
.;::ouLu1o:"' o i.'Cspc.:;ti\··o l_Llo_.;;;.rJo na;J Delcgo..Di::t~; Fisco..r>3 do TiL~sonro
Fe~k":~r~d n~:s
l·~~J lt:.rro

Estaclos.

do côrj:_ ;~·e flt·l'<-t n:_:~~~L tLt, l'G ..:_l;;.:::::,;~- ~L·:, .'-:·;:gun).:_. YÜt.
Art.. l:)l. ~us oito r2ln::siros (Li;_;_s d~-, c;_;,rlD.t Süill8Stn_~ ns Dele, .f.?Jt.0i::t.') r~·i.o.;C~o:-_;;:: t~O 'I'h:::~;JU;.'O F;.;~lcr;d rc;nétt!_n~ao, intp;.:stcnlivehnente,
á C;J.iX.J._,(le An1':'rG~~Ltr>.·lo, ,t~rn (1 !l~~~l~·~ ú.tnnons&r:tti v o Ü~Ls rehtções do
QUil t· t:t::t:ê o aru. d.!, nJec::Jcth1s rw I ne;om'o FoJer-al n.J ultimo se_.üJ·3;itr\3~ o LLts guias lie tl·ausfei'encLt do assentan1ento, .do que trata
-o ,art. 1·2u, q_ue I\Jceb::JP~tn o da$ quo cxpcdiL"tt!Il nv rnesn1o período do
~CHJ,pü.

·Esse~ qutuiros ~;erilo diviJiJos em duas par~e.>, na. da esqnerd~t
,,;onsta_rão as rolétçõo:l de guin.s recebidas, e na da direita as guias
expedwas.
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Declara.e-se-Iw, o nome da repartição expedidora, o numero de
oruem da gula, a data, e numero do ordem uo offlcio quo a enca;ninhou e 1:1, quantidade dns apoJiccs a que se refere.
.
O mesmo se mencionará quanto ;Ld guin,s expedi.dc.s, substituindo-se o nome dtt repnrtição expeJidora pelo ela repartição destinatari?,, (Circular do 25 de junho de H!G5. Regulamento de H de
10v ._1fail·o c1e 1885, art. i9).
Art. 1:32. A' vista closses qmuh'os ~orão esctipturados os livros
de rogistl'o do movimento semestral cbs apolices, entre a Caixa da
Ar:10l'tízação o as Delegacias B'lscaes, G entre mml,S e outra'J Del.eI)Wias, cl:; qno t1~aht o u.rt. ll n. 2.

·h~

~~~:t.

133 .. A. slnJ.,plcs cntregD. dos títulos opera.1·á

z, polic•.'s no portador.

:1

Ü'ansfGren;:,ia

Ci_PITUL0 IV

~--!.r. :3.~:. 0 frCtg'::tD1'Jllt:) (li)
".._~~-~l-:;:.:lu c1n tJd0:3 o:s dLts Gkü.:;

juro das upolicGS no:U:Í.l1\l.tiv;1:) será
doJ ~1L.'-ZP2 de jr1neiro c julho de C~':~~t.1
:;:Eu (;):c;·'-ct,o n. 03íO, r1c 14 1\l) fe7ercico de 1885, art. ti.2).
A.rt. l35. ~Susp::nsD.~ ~~ i~t:c.nsft~~~c~c.ii:ts e enc3T'I\:.xlos.~s r.lssentz;.a S::oc.ç•:o do Co:H:t ")J!wade lar a. o re.mmo do c:i.pna.l ele cada
p~tl".')~

do

o

c~~t.lculo

"Ulll

eLo jn_ilo n pllg;n\ confrotJtando a, q_;_~uutidu.dJ
v.:tlor' entradas e sahid(ls, toina_·ndo (L

1nJ ~i.E:J

~~:f\~~;'~';:~:1~ c~~~~;~pl~~;~~ld~~ "ol~~~- ~%~:!o :cl.~~I~l::~~{_'~~a ~~~· c~1~t~n~~~:t~

J:í)~Eo0cl a1__~'.:_,~·
..:~.~ i~,c,••. o .~;,o:,nc1;~.-,.t; ~)~·-·.',· :~, ."., :-!
· -·-· 1 _ 10 :.. .
:.:. • 1 u-~- ___,. .... LlSCl'lpç·.õeg de Ci1·Ji1 livro de :u:'.-:sonta1:::-:.:;:~t\.: 83~\~~ torn::.tdo ~e·.~ f!"'~.p~t

:1 t

;_-., Cclh;-:;, r(;lll,~.Q~Jcnd::2ni.c ~\. c;t i t
(:iG le,":,:;~rc.~ro do. . l:~s:J~ a,~_ ti. L;:).)
_·\tt. l;j:J. (\Jnfrunt.r-.:~do-~-C~

···:~.-,_n·:- .·n to::;

r',.J;n c.J

::LL:

?:::2!j~.u. -:~-.):·tile:~'.:·-::·e~;ii.t

1,

Jn·!Ic l!Jrlo-~

Ll ~~- 1 • ~:._~.;
·1

\

no lk'pel da

1'CS'i;rno

(DDero o r~. 0370, J.e 14

,..,~;·nH··r1)

t1.-.-.-..-,.~

r'+ncl

.,-1

<)p-

:ter·~_~\~ ~.·.,·--~r~._:.".· .·. ·.,:.o/·,r·'(..J:· -~_. -~'·,~_·.,-.-~_·:_~'1ti,.'.~.'.-.:.-·~-·.'~.'•. 1•·•.;0~:••~ ',~0~!\'ic-;[o~·~_;~1t,\_0. _..Pt:_·.::..,.,_,
L. ~:-i,.':..~

;·:

--_.~_.

vu

-:

_

1u'.:' __

.;

,_:; :~.:.'~~i~~l1 ;s crc~;). iE_~:c;~·i ;{í_o.
·.:_·.J-:~<c::.'..,.2l:~··ha c.n
:10 c~::L:~.1~J dJ> jtn'o, c~::jvJ in1lJDl't·;,ncü~~ SJ~\.1
I.'.:J p~'Ol:rio Lívro do ~\V0l'b[U:'-Õ8S, J. folha da in;:.CI'ÍlJÇ~o
l'~"~PB'.;tiva.

Art. l~J7 . .::\..' vlsV1 do.-~sG G:~:::~ . ;I.tu.r~]Ü:..1t-o r1 SeccJ.o lJI'O.tJarar<:t os
choques sobre o tllcsonl'i'Íro <Üt Divicl'1 Publica,, os "qllaes serão
approvacl.os rol11, Junta Auminist;'ativa, clevenJ.o a refor-id<J, Secção
do Contabilidade apresentv;r circumstanciada demonstração da
quantiàaue, segundo o~ valores das apolices dG cada omprestimo
iuscríptas nos livros da reparLição - comparwndc·ct cora a do semostt-e anterior o justificando o accrcsci.mo on diminuição do
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saldo, do calculo elos juros a pagar e dos cheques preparados (De·
dreto n. 9370, do 14 fevereiro de 1885, art. 93).
Art. 138. Os cheques o os respectivos talões terão o numero de
ordem e mencionarão o emprestimo, a taxa do juro, o exercício e semestre a que c01·responde o pa•mmento, o nome do possuidor, as
clausulas da inscripçã.o, observações, etc., a quantia a pc1gar escripta em algarismos e por extenso, c a folha do livro do que são
transcri ptos.
SCl'ão feitos por ordem alplmbetica, não terão rasuras, nem
emendas, e serão rubrica• los pelos empregados quo os escripturr.trem
(Decreto n, 9370, de 14 do fcvet·eiro de 1885, art. 83).
Art. 139 Os cheques serão ontregnes ao corretor á vista do
um quatleo demonstr,tf.vi da sua quantidado, numercção e importancia total, no quttl o mesmo assignarâ o recebimento.
Durante o pagamento os cheques ficarão sob a guarda deste
funcciouario (Decreto n. 9370, ele 14 í'eYet·eiro ele 1885, art. 84).
Art. 140. Os papeis du re.snmo do capital de cada inscripção, depois de devidamente encadernados, serão enviudos ao thesoureiro
da Divida Publica, que os restituirá á Secção de Contabilidade
quando for processado o pagumcnto (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885, art. 8-1).
Art. 141. Logo que estiver prompto o calculo de juros a pagar,
o inspector officiarl1 ao Thesouro Federal a fim de que este provi.
dencie para a entrega da respectiva quantia ao Thesoureiro da Divida Publica, o qual a receberá mediante portaria assignad"pelos membros da Junta Administrativa.
O conhecimento da entl'ega do dinheiro, que lhe passar a Thesom·aria Geral do Thesouro Federal, servirá de documento de receita
e será escripturado no livro cai:o:cr_ da Divida Publica.
Art. 142. Principiando o pagamento, o corretor, ou o empregado que o auxiliar, reconhecerá a identidade da pessoa que tiver
de receber os juros, verificará a authenticidade dos títulos, si se
tornar isso necessario, e, dat>mdo o cheque e o talão, assigJla·los-ha
com o interessado, a quem entregará o primeiro.
Si nessa oecasião. for exhibido algum documento, dar-se-lhe·ha o
numero do cheque, mencionando·se a sua existencia no verso do
talão.
Quando em um a!'sentameuto estiverem reunidos dons ou mais
possuidores, e desejarem receber separ11damente a quantia a que
cada. um tenha direito, o corcetor, ou o seu auxiliat·, inutilizará o
respectivo cheque, extrahindo de liv<·o avulso, cujas folhas terão a
rubrica. do chefe da Secção de Contabilidade, os que se fizerem pre·
cisos, notando, porém, naquelle o numero e a importancia destes, e
nestes o numero claquelle (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro do
1885, art. tlG).
Art. 143. Os cheques serão pagos pelo thesoureiro ou seus fieis,
si se acharem devidamente assignados pelos interessados e pelo cor·
retor ou seus auxillares, si não tiverem rasura ou emenda e com·
binarem com o apanhamento do calculo de juros (Decreto n. 9370,
de 14 de fevereiro de 1885, art. 87).
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Art. 144. São competentes para receber juros:
-O possuidor inscripto, ainda que as apolices estejam caucionadas á Fazenda Nacional, Estadoal ou .Municipal;
-O herdeiro ou legatario, si estiver autorizado por decreto
judicial;
·
- O procurador, apresentando poderes expressos para esse fim;
-O cessionario, á vista tio traslado da respectiva escriptura e
certidão de vida do cedente, n,presentados em todos os pagamentos ;
-O tutor, curador, administrador e inventariante, exhibindo
decreto judicial ou termo das funcçôes que exercem;
- O pae, como cabeça de casal, ou mãe, quandó investida do
patrio poder, si o possuidor for filho-familia não emancipado;
-O marido, si n.s npolices inscriptas em nome da mulher não
tiverem a clausula de paraphernaes ou não houver a observação de
estar ella divorciada. ;
-Os agentes consulares, quando hajam arrecadado espolias de
seus compatriotas, na fôrma das C01nenções (Decreto n. 9370, de
14 de fevereiro de 1885, art. 88 ).
Art. 145. Entregue a importancia dos juros, carimbar-se-ha
o cheque.
O numero e qua,ntia se1'ão em seguida escripturados no livro
A.tw.:ilim· do caixa, que será dividido em tantos volumes quantos convenham ao serviço (Dect·etc> n. 9370, de 14 Lle fevereiro de 1885,
art. 89.)
Art. 146. Os livros "luxilit<res dos ct,i.J;as, <1lém das divisões destinadas á escripturação dos cheques e da respectiva importancia,
terão uma outra para o numero de ordem do lança,mento dos
cheques.
Esse numero üe par;ida on lanç;mwnto se1·á notado no -rerso
dos cheques.
Art. l"i7. Depois de escriptumdos no livro Au.xilim· do caixa, o
thesoureiro remetterâ os cheques, com carga em protocollo, e se·
guudo as prec,tuções que se julgarem convenientes, á Secção do
Contabilidade.
No livro <las averbações far-se-ha a esc;·iptumção do pa,gamento.
Art. 148. A' vista, desses cheques a Secção (le Contabilidade organizará uma esta,tistica do pagamento diario, relativamente a
cada livro, tendo por base o total c\as apolices e a importancia de
juros respectiva escripturadéts sob o titulo Ju~·os ·a paga~·. e a
quantidade dos cheques pagos e a importancia tota,l destes escripturadas sob o titulo Juros pagos.
Essas estatísticas serão encerradas semestralmente, passando o
saldo para a estatística dos juros em deposito.
Art. 149. Ao concluir-se o pagamento diario, proceder-se-ha á
conferencia do saldo existente em cofre com o demonstrado no
Lfvro auxiliar. do Caixa c providenciar-se-ha, a respeito de qualquer
dlfferença verificada ( Decreto n. 9370, de 14 ele fevereiro de 1885,
art. 90 ).
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Art. 150 . Terminado o mez designado para o pagamento dos
juros correntes, a Secção de Contabilidade farà a esct•iptu t·aç.ão tio
saldo no livro-cofre dos jm·os em deposito c organi zará um balanceta,. á vista do qual a J u nta Administrativa dará balanço ao
cofre da Thesouraria ( Dcc:rcto n . Ç)3i0, de 14 de fovcreiro de 1885 ,
art. 91 ).
Art. 151. OS· iuros dr,s ttfúlices nomirr.ativ:ts do empl'ostimo de
1897 continuarão a ser pa.go;:; pelo rn· ocos~ o indicado no IJ.t'L. 83· do
Decreto· n. 9370, de 14 de fevereiro de l S:' f>, ttté a. extiucçã.o do em ·
prestimo.
Ar t. 152 . "[ias Delega'éit\.J F1:,c::w.s Lio Thosouro Federd nos Ksta(los exccutal"Se-hão, uo que fo~·em applica.vois, as disposições contidas nos artigos an teced(':n tr:s, continuando o prep:1ro tlo p;tgame n to
a ser feito pelo processo illllica.do nos a~·ts . 39 e 92 do reg u1r:.mento
de 14 de fevereiro de 1885 .
A difforença entre o tobl (i;:. rclo.c:fb P. n. impcl'tn.ocia dos ju;·ns
correntes satisfeita durrtntc o mcz Eer:í. t1·nnr.fcrida. ;nn':l o cofre dü
deposi tas , por conta do qu:.'. ! :;c pr:.gani a rrw fm: sendo recl n. mad a .
JI- Dos juros e;:--; !1,,;;.·, :/ia dns C!]ío 1iu;s ;·w::;irwti·ras

Art. 153. O pagarr.ent'J t' os jm·os cc1 de posito ;;crú. eiTcdnado
por meio ele cheques escriptm':t:1os pelv, f:.scç:li.u de Contabilidade, os
quaes, bem como os J'ü:'pccti':'~'~' C:tnhotoH, te1.'Tto o numero elo onlem
e mencionar ão o em p l'<'Stimo, a t ax[~ rb juro, o exercício em quo se
effectua. o pagamento! o Ilt' nle do possuidor, a s cJ a;J~uh~s dt:t ill ..
scri pção, ol!sarvações, e~~- . :; (]lw.n;.::~ :~. r::~ga r--se e ::1. follm do lin•o de
que são transcriptos .
Serão feitos por crdoni ::lplw.bet i:êr:, r.:;G t"l'~o emenda:<, nem

r 0.snrn.s, e serão

rubric~FL 05 i_) ;_; i o~

Art , 154. f::ommar-s;;-lú. 9, nos

fJ~t e os cscrlpturD.rern .
r c, recti-ro~; ~:, ss2 nt: , i:·;r:n tos , os jnrofj

el'rsp: n~:~ltL· s

não recl:.unadcr; durant.: o ul t ir:r-,:.·; e.\D.i:'Uiclo coJ:::t {JB de anteriores
exercícios ainda não prgos 3 r~~r - s0 - hi.L ura n. relnf;ii:.o d a~~ s a.s in1portn.ucias . indicaodo·se em fren !·;:. R. c~ c'a um:1. o folio (\o liv r o.
·Não havendo diffé:rençn outro a somn:<c dcs;:u:> import::tnci:1s e
a que accusar 8. e st atUlc~. d<.s juros !;ão l' G clam~t.'lo ~· . ll ou:.:r-se·il<:.
escripturar os cheques ti. vistn. do a:;sr nte,mento.
O paga m ento dos jnrcs rcldiYoc ::w prílY,ciro somééi.l lre ele cada
exercício será effectun t\l ee>m r:s chcqn\':' que fcr vir-~: o p:!l'il. o p.-

:::~~rlt1fi~·j~~~;;~~!i!f~!~·;,~?·c~~)~:.:{.~,~h~::: (i:~~~iE~s~~E~~:~~:~n;1·~~1t:.~·;

abertas .
Sob a iitulo r1e jL!\ c·s (f J1'!t!·:~; - escriptu rar - ~ c - huo us excl'cich;!; à e
que proYém os svJd us o r~ irnt~artancitc à.c5'b%, o sob o t iculo de
ju1·os pagos escl'i p tnl'rtr·~·c-li[i.O t'J Ç t! ;.U.i Ulia1.10 de chec1ucs düt~' iun1ent c

pagos e a. respecth':J. il:Jfol't.~mcL:,..
Art. 150 . Logo que est0.j:>.m pr•omptos os cheques e CJUO a .Ju uL
tenh11 dad o inlançu ucs coi.J•es da Thesuurm'ia, pl'in ci piul'ú o pagamento, que cor!'tinu,;r;í. a SCi' eiT;;ctu:•.du ús torças e tj ui oti1s-fe:ras
e aos sabbados, até começar- se o p;:tgumcnto elos juros correntes.
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Art. 157. A importancia. disponível do > j !li'ú S não reclamados
será, n os termos do Decreto n. 4382, de 8 de abril de 190:2, appli'cada na compt'D, de apolices pari1 o Fun•lo de Amo r tização dos em prestimos intornos-papr:-1, prccedendl! dcliherilÇÜ0 da Junta A!lmi-

nistrativa.
As apoliee.:;

as~i m compradas ;O;Crã.o recollüJ~,; n:os co fe o.~' d';1
Thesouraria. da Di vi<l é~ Publicit c o seu reudiment,o será applis<1Jo
na acquisiçii.o de outras apolic:j s ( ilect'eto n. 0370, de H de fovc rei r.;.
de 1885, <trt. 9-1 ) .
Art . 158 . Qmmdo ctconteça qne n, impwtancio. restan te oo coft•e
não cheg ue para o p :~. g;:\lne ~l to dos j nr·os q n3 fo1'e1n sendo -r celt.t n1Lt .los
o Thesom·o suppr·i ra o qne thllul', ~cmlo depois ind emnizé!.r1o p 0ln.
Caixa ele .-\.mcl'tiz;;.ção ( i 'ocreLG u. 9370, •.le 14 de l'.e',' t:reiro el e 1885 ,
art . 95 ).
Art. i;:9. Terminado o m ez do j<tneiro àe cada- anuo, n. Secção
de ContD. biliuade p rocsssarâ o pagamento dos j ' I!'Oil cffectuados. por
conta do cxcl'cicio anterior o far<L um bal:.mcete, inutili sall'.~ u com
carimbo os cheques, e os respectivo> canho tos, cnj<ts im]JOl' tancias
não tenlw.m sido r ecla madas. c o ext,·allirá.
Ar t. :Go. A mes;na Se. çào verilic<tr<'t a exc:.ct!diio ,:o p~gam en to,
deduzi ndo pa r. :. isso a somm:t das importan c i a~ do;s cheq~t e s n5:o
pagos, CJUGl' relativos ao pagame n to dos jm·cs correntes, quer ao
dos juros c:11 deposito , da im portancift d :1 l'ecr.lt.t1 p.ata o pag~Hnento
dos jm·os do exorcicb :;o ;Llnnrla corn a do~ juro;; em deposito qu e
ti verem ;!;l;::sn,do tlo exc:·cicio n,nte rí o!' . A ::L!\'et•ança dcYcrá combin ~r co:11" dosp:_;zrt effectu::.[üt pol' con t:-, rio CXGl'cicio,
Al't . JIJ !. Os cheque ..: aerii.J ren1nttldo:J :>.J Ar chivo, uevi-'lurmnte .
a rrol 3.,~os .
.Ae t . 1:_!:2 . :~ão se pass .:.r;l ee1lticlã.:> do;) jur r;.[~ ~. !n dBl1 0 ~i t.:J .
Qu::::lD. sc ju!gv.r COTLl d ir ;_\ i~l} a, i'ccebee jui\.!~~ .i'Gli_ttiv-os a s e1ne..:: ~ r· e~
fl r~tlos. Ü•.nr.:;;•á r e clrun;d - G;:~ lli.'L S~Cçà.:J lLJ paga1uento OU l'GC1UC :'e ;·· a;:··

Inspeeto e (Ds~isõ e z n . 27 , Uo 2:) de j fwnc,~~o dr1 } ;~ 52, ~ n. ~158. ·~t:.: 2~}

de setcE:bro de 186.2).

Al't ~ 1113. Fllr sr::-lla, o pngan1ento nos prin:io~:·t:S üi :J.s ct..:;:; :n.( z e.~;
do janci rc, abril, julho e o ut n!)l~o, rw.~ Cllixa ü.e .l\.1TIOl'Lizaç0.o , n ~~~
llelegéte i;w Fiscacs do Tltesvura Federal no,; E~kt do1 d:1 Bahia, l-'Jl'·
na.m6uco, Far<1, Rio Grande do Sul c S . Paulo, e nas agen ci as c t·e~"bs
p elo G ·Jvor·no em Londres, Pariz o Lisbott (!Jecreto n . 0370, de I •1 de

fev cr eii'o 0e 1885, art . \J6,)
Art . 164. OHo dias antes de v:: ncerem-se cs juros, sorrio apl'e sentados <i r epartição compet ento os coupo:1s , poe ordem numcn·icJ.,
e acoinpanh ~~ uos de un1a dechu·ação . a~sig n o. d ~1) pflo _port.adl.lr dOs
titu :os. Em í.l'OCrl daT-se.-ln. um bil!wtc o;J conhecimento, em que :ce
determine a qtnn titb.tlc de coHpons r ecebidos c a impol'tancia qu e
r epresentam (D:·:creto n . 9370, de J 4 rb fevet'0iro tlc 1885, <~l't. 97).
A r~ . lG5. Si os coupons não ofi'e :•ccc;~ cm duvida, pl'oceder-se-il <t
ao pag:uncn to em ouro oa em moeda -pv.p el, segundo o disp osto no
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Decreto de 19 de julho de 1879, e ordens n. 81, de 5 de fevereiro de
1880 (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885, art. 99).
Art. 166. Satisfar-se-hn. em qualquer tempo a importancia dos
juros relativos a tr1mestres atrasados, preenchidas as formalidades
do art. 165 (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885, art. 99).
CAPITULO V
DA AMORTIZAÇÃO

Art. 167. Realizar-se-ha o resgate das apolices da divida publica por compra, quando os t1tulos se acharem abaixo do par,
e por sorteio, quando estiverem ao par ou excederem (Decreto
n. 9370, de 14 de fevereiro rle 1885, art. lOO.)
Art. 168. A amortização do emprestimo de 187\:1 é semestral e
torna-se effectiva em abril e outubro; a das apolices geraes será determinada na lei que interromper sua suspensão (Decreto n. 9370,
de 14 de fevereiro de 1885, art. 101.)
Art. lf\9. O sorteio far-se-ha pBrante a. Junta Administrativa
da Caixa de Amortização, tres mezes antes de ser devido o resgate.
Os numeras sorteados serão publicados no Dim·io Official por seis
dias successivos, e communicados ás Agencias do Thesouro Federal,
ás suas Delegacia:J Fiscaes nos Estados encarregadas do pagamento
de juros. Estes estabelecimentos e repartições farão por sua vez
os precisos annuncios na gazeta de maJor circulação (Decreto
n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885, art. 102).
Art. 170. Os .iuros das apolicea sorteadas nos termos do artigo
antecedente cessarão desde o dia marcado para o resgate.
No acto do pagamento de apolices do emprestimo de 1879, sorteadas ou compradas, descontar-se- ha a importancia equivalente a
qualquer coupon de juro ainda não vencido, que tenhn. sido cortado
(Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885, art. 103.)
Art. 171. Os títulos resgn.trtdos serão golpeados e incinerados
na Caixa de Amortização.
CAPITULO VI

Art. 172. A opposição, quer ao pagamento dos juros, quer á
transferencia das apolices nominativas, só poderá. ser feita pelo
possuidor.
Não gozarão deste privilegio:
1a •. As apolices que se acharem garantindo a respJnsabilidade
de pessoas que tiverem a seu cargo dinheiro ou quaesquer valores
pertencentes á Fazenda Nacional, Estadoal ou Municipal.
2•. As que representem bens dolosamente convertidos para
fraudar a Fazenda Publica e illudir execuções fiscaes.
3•. As que o possuidor houver c~ucionado ou dado a penhor,
tendo depois fa.l tado ás condições pactuadas (Decreto n. 9370; de
14 de fevereiro de 1885, art. 105).
·
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Art. 173. A opposição ao pagamento dos juros e capital doB
titulos ao portador só poderá ser admittida si o opponente provar
que é delles proprietario (Dacreto n. 9370, de 14 de fevereiro de
1885, art. 106.)
Art. 174. Terá logar a opp.Jsição :
Por simples petição ao chefe:da repar~ição onde se achar o assentamento, partindo ella do possuidor dos titulas ;
Por aviso ou officio da autoridade competente, quando se tratar
de cauções ou garantias á Fazenda Nacional, E~tadoal ou Municipal;
Por acto do Poder Judiciario, si o caso estiver comprehendido
nos§§ 2° e 3° do art. 172 (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro de
1885,art. 107).

CAPITULO VII
DA SUBSTITUI<,JÃO DOS TITULOS EXTRAVIADOS, DESTRUIDOS OU DILACC·
RADOS

Dos titulas das apolices nominativas

Art. 175. Extraviado ou destruido o titulo de apolice transfe·
rida no registro da Caixa de Amortização, ou de qualquer Delegacia
Fiscal do Thesouro Federal nos Estados, o possuidor; por si, ou por
procurador com poderes expressos para esse fim, depois de haver
annunciado durante 15 dias seguidos, em uma das gazetas de maior
circulação, a prJrda ou destruição do titulo, mencionado o anuo do
emprestimo ou o padrão do titulo, a taxa de juro que vence a apo•
lice, o valor e a respectiva numeração, requererá ao chefe da repartição em que se achar o registro, a entrega de novo titulo.
Esse funccionario mandará repetir o annuncio por cinco dias
consecutivos, e, não apparecendo reclamação, remetterá ao Ministro
da Fazenda o requerimento e gazeta, afim de que seja deferida a
parte.

Cobrado desta meio por cento do valor da apolice, entregar·se-lla
o novo titulo, cujo talão será enviado á Caixa de Amort1zação para
ser co !lado no livro competente (Ducreto n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885, art. lOS).
Art. l iô. Si o titulo estiver dilacerado, o possuidor apresental-o·lm, requerendo a substituição, que se fará, pago meio por
.cento do valor da apolice, como no artigo antecedente.
Art 177. Si o possuidor da apolice ou o seu representante
parder o cheque mencionado no art. 142, dará disso conhecimento
á repartição pagadora, que lavrará uma nota á margem do Papel
do apanhamento de juros, caso a importancia esteja ainda por satisfazer. Um mez depois, não se tendo apresentado outra reclamação,
extrahir-se-ha novo cheque em favor do interessado. Si se der, porém,
contestação, será ella resolvida perante o juiz competente.
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Dos titulas ao p01·tador e respectivos coupons
Art. 178. O processo de substituição dos titnlos ao po1•tador e
respectivos coupons correrá pelo Thesouro Federn!, e dependendo
das formalidaJes exigidas nos :_trts. 168 a ! 7,1 da 5a Parte do deereto
n. 3084, de 5 tle novembro <ld l8D8 (Arts. lll ~: 114 do Decreto
n. 9370, tl · i 4 do fevereiro de Icl8:í).
Art. 170. O proce.S3o de substituição dos titulas das apolices
nominativas dos emprostimos anteriores a 1897 não permutados
pelos do padrão cre:1do pelo Decreto n. 4330 de 28 de janeiro de
1902, contimmrá a ser feiio de :1ccordo com o disposto no art. 108
do Hegulamento <:e 14 de fevereiro ce 1885, eobratlo 1/2 °/o do
valor nominal da apolicc
CAPITULO VIII
DAS PROCURAÇÕES

Art. 180. l':o3 actos de transferoncia da propriedade de apolices
ou da transferencia do seu assentamento de um:1. pctra outra rep~l.t' ..
tiçã:o, recebimento de juros, ou substituição dos respectivos titulas,
só poderfio ser acceitr,s as procurações que conti \·erem poderes expressos para cséos tlns ('\'ereto n. 0370, de 14 de foverciro do 1885,
art. 115).
Art. l8L A; procm\tções pal':1 vcm:la cu c•1mpr:1 de apolice:c·,
para transferencia do sou assenta.,rnonto ontl··e as r3pD.rt.ições, ou parr~
o pro~esso do sub.' 'jtuiçao de títulos só poder?: o vigorar num aeto,
que satil;f;;.ç~t o um nollDi< Gê:p·csso, e n.;; rL roc::bimonto d.ejuro:\nnm
exorcicio.
·
Art. 182. As procmações para c recebimento de jnros ou para
a substituição de titulos extraYi~,dos. c'2strui lc s ou dilacer:tdos, em·
bora contenh[un poLl01os cxprcs:::os, n~cl lJodePfiu sor acceitas pa.rv, 03
outros acto.~~ rL1llas especificvilos ~
Art. ~~~~:. r·75.o poderí'í,o fel' aclmittillos trasla.Llos ou certid.ão das
procurações pussadas elo proprio punho (Decreto n. 9370, de
l-i de fevereiro elo 1885, :crt. 115).
Art. 184. Sómente pcderão comprar êcpolices e averbal·as em
nome de k;rcciros, independ.entomente ele procuração ~-os maridos,
para as mulLoros, na c()nstancia do nmtrimonio- os paes, para os
filhos, durante a regm~ciü, dos bcms destes-·o, nos termos do art. 21
l1o regulD,m:•nto qna bê1.ixou com o clcct•cb n. 0738, rle 2 de abl'il de
1887, a Crd:m Economic:t, p tra os s8ns d;;pooitunte:> (Decreto n. 9370,
d.e 14. de fen?reiro do 1885, art. 1!6).
Art . 185 . .c'\s procul\~tcJÕCs quo, úc confor1niU.a..de eo1u as dispo~
sições vigentes, forem d~:.das ror bm:lileiro.: em pêtiz extrangeiro
serão legalisadas de accordo com o Aviso n. 341, de 24 de setembro
de 1873,e ns r1uo forem pas.~::tdas por subL!itos U.e nações c>xtrangeira:,
terão, além U.a forma! idade:: oxigidr. nossJ Aviso, a assignatura do
consul ou ctg-ontc cl:nsu1a.L~-reconllccü1a pela Secretaria das llolações
Exteriores.
O Innni1:J.~o conf'?rido crn lingua, e:~trangr~.h·a devcr{L ::;er ~~presen
tado com a r c~ pectíya traducçfio ( l:ecreto n. 9370, de H de feYcreiro
de 1885, c.rt. 117).
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TITULO III
Do se>•viço do papel-moeda

CAPITULO I
DAS ESTAlllPAS

Art. Wô. Recobiüa.s as estampas na tlwsuuraria, proceder-se-ha
em presença do chefe da secção do papel-moeda,. ao exame dos
caixões, e organizar-se·htt nma relação do seu conteúdo afim de ser
enviada á directorie, da contabilidade do Thesouro. A relação mencionará o numero de ordem elo caixáo, a quantillade e o valor das nota~.

CAPITULO li
i>A ASSIGXATUltA

Art. 187. Deverá oxistil' sempre llitS casu.s fortes da repartição
uma quantidade do notas prcpandas e assignctchs pam acudir á exigencia do troco ou da substituição (Decrete; n. 9370, de H de fevereiro
de 1885, art. 120).
Art. 188. A assig,J~\tln·n, ~er:~ feit,, }JOlO:J ompr2:gatlos da caixa,
U.opois da hora do expediente, recoiJenclo estes umo. gratificação, 11xade, em lei, por milheiro das notas que a~signare.m ..
Art. 180. A ussi."'nntm'D, dcvertl cccupar fô mú.ÍOl' petrte doesllaço para ella clestin:ulo ( i;ccreto 11. n::r:-u, de 1:1 do fevereiro ele 1885
art. 122).
,~rt. 190. Os :1s.,;lg!J2.G:trios iudemnizarão c'o Fa.zendn. o valor déts
notas que oxtraviaY8rí'. o o custo das que inutilizarem. Não poderão
ter as notas em sou pcller por mD.is de :W horas (Decreto n. 9370,
do 14 de fevereiro de l83:í, a,t'G. nq.
C.\.PITULO li!
fü EMiSSÃO

Art. 101. Selll aui/~:rizQç~o legislnJtivn.~ uf[o se crnittiri.i. papelmoella, salvo si for cn1 troco dG notr,8 Ltilact3rad::t') on en1 snbsti ...
tuição cl:1s que csti n::'cJn r::é:olhendo. O run:;ciontwio que dm· s;Lllid,,.,
ou consentir quo ~iiJ.l:)_. da Caixa elo .A.rnortizr;.ção qualquer irnportancü~
em pa.pel-moeda. 3Gll1 rqnollu. autorlzaçito, ou para outi'o.s fins quél
não os supril.mcncionados, lncotTe:'[t nc1S lWllêlS do art. 2-H do Co·Jigo
Penal.
r\.rt. 192. si~lU)l'G qao so ernittireln notas noYTt8} enviar so LiUo
:.ts Delcg:.ccias Fiscucs :
-Um exempb.l', si a e,ti1m)a ainctn. niio fm· co 2hec:da ;
- Uruct relação das fi2n1·1s <los assign~ttarios;
-Uma. relação impl'ess:J. dos numero3 das nota.s com a indicação de quem o.s ::cssignou (Decreto n. 9370, d,:; 14 de fúvereiro
do 1883, ::tl't. l '25).
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CAPITULO IV
DO TROCO E SUBSTITUIÇÃO

Art. 193. Na Capital Federal, a Caixa de Amortização encarregar-se-ha de trocar as notas dilaceradas e de substituir as de
estampa que, por apparecerem falsas, ou por qualquer outro motivo, a Junta mandar recolher.
Não será permittido o troco de notas novas do grande valor
:por outra$ do pequena importancia (Decreto n. 9070, de 14 de
fevereiro de 1885, art. 126).
Art. 1\:14. Nos Estados, incumbir-se-hão desse trabalho as Delegacias Fisc:aes, sem augrnento, porém, de despeza.
O troco ou a substituição será ahi realizada cum o proclucto da
renda ordinaria, e, si não bastar, com os supprimentos feitos pelo
Thesouro (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885, art. 127).
Art. 195. As estações de arrecadação não poderão recusar o
recebimento de notas dilaceradas, ou das que, estando em substituição, lhes forem apresentadas 1té o dia em que terminar o prazo
para o seu recolhimento sem desconto, comtanto que taes notas
sejam vm·dadeira,s, achem-se completas, não se componham de pedaços e não tenham cn.rimbo ou marca que difficulto·lhes o exame,
ou as inutilize (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885,
art. 128).
Art. 196. As repartições pagadoras não deverão lançar em circulação cedulas que estiverem dilaceradas ou em substituição
(Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro do 1885, art. 129).
Art. 197. As notas dilaceradas e em substituição, recebidas ou
existentes nas repartições de que tratam os artigos antecedentes,
serão apresentadas, em massos separados, á Caixa de Amortização
ou ás Delegacias Fiscaes, para que se proceda ao troco e substituição (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885, art. 130).
Art. 198. A nota dilacerada, em um ou diversos fragmentos,
tendo mais de metade de um só lado, será trocada na Caixa de
Amortização, ou nas Delegacias Fiscaes, por outra de igual valor,
si fôr t'econhecida verdadeira.
A que tiver a metade ou menos da metade e a, que, tendo mais
de metade, for composta dos dons lados extremos, só poderá ser trocada, ainda que reconhecida genuína, si o portador justificar, á
satisfação da Junta Administrativa da Caixa de Amortização, que
por força maior foi consumida ou extl•aviada a porção que falta
(Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885, art. 131) .
Art. 199. Os feagmentos de notas, que se não puderem trocar,
Sél'ão restituídas ao portado!', depois de marcados com o signal
~em ualo1·. (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885, art. 132).
Art. 200. As notas falsas ou falsificadas apresentadas ao troco
serão de igual modo inutilizadas com a marca indicativa e entregues ás partes, quando se entender que não devam ir á autoridade
policial.
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Si for caso de intervenção da. policia, lavra.r-se-ha termo, assignado pelo chefe da secção do papel-moeda, pelo fiel encarregado do
troco, pelo portador da nota o pelas testemunhas (Decreto n. 9370,
de 14 de fevereiro de 1885, art. 133).
Art. 201. A' medida que o fiel for fazendo o troco, as notas
serão immediatamente inutilizadas, por um instrumento cortante
com signal determinado, ou picotadas com a marca inutilizada,
trabalho esse que será feito junto ao fiel trocador por um empregado de confiança do thesoureiro.
O carimbo ou outro qualquel' meio de inutilisação das notas
terá a largura ou comprimento fixados a juizo da Junta ou do
Ministro da Fazenda.
As no·~as trocadas por moedas de prata, nickel ou bronze terão
no anverso o carimbo supramencionado, e no reverso, o signal
troco de prata, nickel, bronze (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro
de 1885, art. 134).
Art. 202. Na Caixa do Amortização, duas horas antes de terminar o expediente, os fieis incumbidos do troco ou da substituição
prestarão contas aos conferente::J, recolhendo â casa forte o saldo em
seu poder e n. importancia substituída ou trocada.
Nos Estados, os thesoureiros organizarão as relações do resgate
diario, e as entrP.garão, datadas e assignadas, ao escrivão do caixa
para a competente escripturação, devendo a sua importancia figurar
no saldo da Delegacü1 Fiscal, emquanto não for remettid<1 á Caixa
da Amortização (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885, ar L 135).
Art. 203. Resolvida a substituição de qun,lquer estampa,
marcará a Junta o prazo em que deverá ser ella effectuada sem
desconto o tornará publica a sua deliberação, por meio de editaes
inseridos nas folhas poriodicas e de circulares expedidas ás Delegacias Fiscaes.
Si dentro desse prazo, não se puder concluir a operação, a
Junta o prorogarâ, mandando fazer os precisos avisos (Decreto
n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885, art. 136).
Art. 204. Por nenhum motivo os DelE-gados Fiscaes espaçarão
o termo fixado de conformidade com o artigo antecedente.
Si no mez em que findar o troco sem desconto, o cofre da De·
legacia não ti ver fundos necessarios para a operação, dar-se-hão
aos portadores das notas recibos nominativos, resgata v eis com o
producto do mez seguinte ou com supprimentos obtidos do Thesouro (Decreto n. 0370, de 14 de fevereiro 1885, art. 137).
Art. 205. As notas em substituição que não forem apresentadas á Caixa de Amortização ou ás Delegacias Fiscaes, dentro do
prazo determinado, soffrerão o desconto do que trata o art. 13
da lei n. 3313, de 16 de outubro de 1886, isto é: 2 "/o nos 3 primeiros
mezes que decorrerem depois do prazo marcado pela Junta para a
substituição sem desconto; 4 •J. nos outros 3 mezes; 6 °/0 nos
outros 3 ~ezes seg~intes; 8 •f. nos vutros 3 mezes; 10 9 /o no I• mez
que segmr-se e mais 5 •/. mensaes dahi em diante.
Exceptuar-se-hão as que forem recebidas até a ultima hora
pelas estações de arrecadação, devendo, porém, os respectivos
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chefes declaWü' ao Thesouro ou ás Delegacias Fisci1es, em officio
registrado no dia em que findar o prazo, a quantidade, Vi1lor, esta;npa, e numero das notas quo estiverem em seu poder (Decreto
n. 9370, de 14 de fev.'reiro do 1885, art. !38).

C_H:>fl'ULO V
DAS IlE'.IESSAS

Art. 200. As

rGlll(\S.3as

As DELEGACIAS FISCAES

d'J

papct-mocclc~

pa,ra n,s Delegacias

Fiscn,ca serão realizatlrrs dircct:nnente prJl:t Ca,ixa da Amol'tização,

á yista de aviso do Ministcrb da Fazenda, quG indique as classes
ou valores das notas, ;le qu3 cllns se rl,evem com]Jôr, e a repartição
a quo se (lesUn3,m (DrGl'<:to n. 9370, de H rte fe?creiro de 1885,
art. 139).
Art. 207. Sm·ão s;~cal~:d0_éÜ1S na }lresenç1, d.o thesourelro da

Ca.J~a

e dos cJnfere:'lÜJs r:ue cxEuninarani. e rott1.laro.1n os respectivo:1
1nassos.
Essos ernprege.dos inclu;rQc crn cn,da volnnlo 1:n1a relação, pol'
ellos dat:.:,cht e assign:~:i~1~, cliJ.c~ n:Jt~~i [L}ü cont~~:Ias, cinta·ão e selLtrão, quer .a C!lixa dG zi.nco inte:·iol', quei' a do mad.cil'a, em quo
es:crcvo~·ilo o nun1oro cL~ ordem d~ rtnnessa e c non1e d:1 r·.:.partiçãu
,Jo~ti;1Pts"ria (Decrot•J n. '.!370, de 14 ch fevereiro de !885, art. 140) .
.A.Pt. 208. !:.. S

CU.~X~ 8

collllUE:.ndvJntes, cu á:3

C:t::-~SÍ1Il p~ ·3pa,rad.1S 88I'7lo cn 1fl~O[;~I~S t108
1J3-3';ois co':lpotenü~n1c:.nto a.utJrlzi:Llas peJo

Idinístro dá Faze:nd:\ r~:;rr-·J c Jndnzil<tS.

l·~u acto ~._~o rece1Ji~Úcutu elos vulull188,CX<tnlin:JJT'ão o.s C·_)nductore.c~
c~ ssl_los c-sü'Lo 1n t2_ct{~H e ?n1 or~_1:.:'~11', o dccl:~l',J.l'2"o, Do
OU euohe;:I_ril~'-llt'J rlílG ;_t';_;igntk1 UlTI~ O c~)GftO.O Gill rlUG OS eD~

si as cintaJ
tGl'lTIO

.:untJ'arcnJ.

F~lJ.>;).S··h:;; cru.
;to Th(\)ouro düus

tri:~·lL·~L·t r) LGPt'·:.o c:~. conhc:ciru.cnt:J, 1'8ll1Gttendo·:~e
CGC.~~-l:~,!:_r· c·.)
·,o n. D3/0, d:j l-1 J2 L:·:er-3iro de

])335, art. 141).
A.rt. ~20'.).

C;~ vul ·!~11:~;-; á
vGriGCGl1 ~so-b.a Ln:-L0J.i:.tt~Ul1'Ju.t~ ;Ji cxi.st:n1

violados.
Si n5.o
:~o·ltl

c:-~i::,ti:,c:-t1,

tt cont·-lgGnl dcts

d8.:.·

L~t

rcp:t.l'tit;flo

inrlicic: ~\ de

d:.:s~i:~:ti.~tria,
Il~~':e:'c;·:J: :-:ido

rol't:l)Ju:·~ o procJJ.:Jr . .
D:3leg~J.,do Fi:~cal, ou clf;
I~-~:l.',~n{(o.,.sf- te~·ntG o n;n:;.rl:..tndo·SD

dcSC;J,l'[S'i1 no
pr:_\S3ll~~u., do

aln cinp·:·egL'...I.LO p.Jr clto
involucros, cast; .'~(:: d:!.
Si existil'Gln t:::.J:.::; i~1
f;\r-~c-lla, coPJ. <:~ssistcn~i:lJ do con··
~lnctcJr o tlG. .JuutGt cL~ DoV:.Q·2ciLt, o ex;Mne rninucluso do contoUdo,
L1vrandÓ·S8 o ti3rmo o cc,Jíserva.oJo.sa as caix<ts e os involucros,
em c:u:o de L~oltCL (D3Cc'''to n. D37,\, de H do fevoreiro ele 18S5,
~Js

art. l4B).

Art. 210.
:1presentarem
rotularam os
n. 9370, de 11

Resporr·;c;rá pcht i'aJta o portador, si o.s

volume~

indicio de haver :;jjo -viola,dos, c os emprego,dos quo

IN&.ssoo, si os \'olumes chegn,rom intaetos (Decreb
de .fcvDrciro de 1885, .li\Tt. 143).
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CAPITULO VI
l>AS

llEl\I8SSAS DAS DELEGACIAcS FISC,\ LS

Art. 2ll. A' mcdid:c que se fàr realizando o trôco ou a subBtituição, as Delegacias Fismtes envi:trão dit•cctctmcnto <i C:J.ixa de
Amortização as notas dilcweradas e substituídas, rlcvid<tnLmte inuti-

lisadas.
Disposbs por estampas e valores, form<trão lll<t';so.> cobec·tos
com papel forte, Ia.cra.dos., UlllllOl'<:vJos c rotuhdos, com indicação
c\a ouaütidar[() d3 nota;J que con'.ÍV0l'<'ffi c a SL1<1 imporsa,ncia
em réis .
.\s notas trocJ.das por moedas rlc beonze sci'ào separadas das
c-ue o forem por conta da. renda gm•a.L
:i
Ainda que occorrftro. dnvidtJ3 sobcc a. VGl\1.eid~;.J'lo zL; (1LW.~lquer nota
rec•J!hirla pcJ!aq ropal' lições sulJordi oada.s ás Dele;::rrc>s s Fisca,es, sJrtt
dl'' carimbach e renwttUa; mas o f;hesout'eiro fará om sua escripturaç1io e nas relêcÇÕ3S, que vierem <1. CaiXêl, da .-1.mol'tiz·tçüo c fl.O Thesouro, as necessnri::t~ obsc,rntçõcs ( Oc:m'et::> n. 9370. do 11 <ie faveretro de 1885, art. 11,1).
A1lt. 212. A.s rcme.~~.-.;fL~3 SJllão cxa.r~t~na.duJs c GilC~'lixo!a~ ]ns on1
presenç't do \lwsoureiro O\.~ seu frei, c Lcü OSC;c'i Vlt'J lo cD.ixa ( Cíl'cuhn' de 17 de jcweü·o de 1848).
No volume, aus tc1·ú o numero de Oi'tbm, 03 nonw.s tl:J. C;,.ixv, de
.A.nlí.n·tizttç.ão e tfrt Delcgaci:.~ Flse~l exp.)'JLloru... inG~:jc-s:J·h;_t nrna
gu.in. do c_~ue co:1:=rte: 1o, a quantic!etde üe ~:!a,ssos e a >3{L-:lr:QJ. .ncncs
con~üht; 2°, :1. dat2. cl_o ofiieio em c1ue S? c~!l1ll1Unl_ca a: rJ:n~r:s}.·~
.A. pessoc.t IncuJulndr~j du tL'Lt:t:cr o caiXC)L:2 prucí~J."Jl'i.t c.~; ri _,L~~l-13 se
ü1Jtca no ru:t ..20~J e n:J.J::::s::i.Pá o rocihv cu1n as d-Jvicl~tl-i !l~s(:.:_·1..ra/·~õe.3
( b:Jeroí~o n~ 9370, do 11 l~G i'0YGri:il)o LLd8·5G, ::u:t. l~L:S).
- ~
"\rt. 213. Dc\: -(:;C-lli1 ~V·,"iS"~ dG relTL!2-SSJl ú DiroctzL•Lt .1') c.:::1tJJJ.t1

1

1

1~ ~i'~~;1>t·;i~:~"r·i;f:,t~:~~;t~~~t~
·t1~~~~1~~~,~r~>~~~~~~~~:/,;~:~[~~·i~S~~:~;
pa.1·ciu,es e a
..
..
tot~tl. ~

..:\. rehl.,ção J.CV8l\~ ::l:JP ch~_t:t/l:_l O B.SBig:Hl:.h~
G~llj!t~.':Y·~lliOS flU;,
conftll'Íl'Ltn1 e prclJrrrc.u•fun ::1 ren1e2sa.
i. o Pal·a :.::..~ not::ts ll'1_;ccuL:·_.-) q~y;_~ rno.;~l;~_ts
pr~t.L~-~-, E:ck-:::1 v,J
bl'Onze~ fru~-- SJ-háo oflic1os e relr;.cÚo:~
§ 2. o 2\fc.ts co1n~11ttuie2(i~·õeçJ ctil'igiüa.~;
:.ntf~tHidatl·J
~;10~~~~n~~l:-s0~~1~~ tlo -~~-;~:.1-~!o L,(lJ (~t~e J~:~_l·· t·,;nc.,:, a r:;luc::>~(' ( Jc·~~\}~J
,., [) . ,70, Je 1-, (l~ f,~, ü.ullL (," l8c,;J, ,(, .,, ,
,
Art. 2.1PL Ntt sDcç~o d:) pitp~;l-~·-.\oe~}_.~-:. ;l.u rccobcr·S0 ?.J r-:::·l-::.lf;J:~~:,
L1.~_r-.se-h0 en1 pre.Jençn, do cooduct~Jt' e d:J ·rhe:soureiro o :;rcel;;o

s

ü?t~ln~, ~x(Jn~ra.ndo-SJ o con:Juc~or, :~~i o c·ll~·:ote ·~1ão apl\~~::J-r,<~~r ·vef ·
tlgw uo ter Bldo atJorto e ·h,.vra.n(lo-so os nec:::s.;wws termos e couss;·.
v:mdo-Be os inYoluct'os, qua,ndo se reconheem' alguma fctlta.
Dt;ndo·se esta, •seréí. r>espor:srwet o condnctor, si o volume tive;o
indícios _de •ter .~ido violado, o .o Thesoureiro que ·preparou a remessa, si o ca;rocote .se achelir rnt::wto (Decreto n. 03/u, r:Je 14 ·da
feveeeiro •de 1885,

l11't.

147).
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Art. 215. As remessas dos saldos das repartições e as notas
para se converterem em outras de pequenos valores continuarão a
ser dirigidas com as formalidades do estylo á Thesou1·aria Geral do
Thesouro Federal.
CAPITULO VII
DA CONl''ERENCIA

Art. 216. Disf.ribuir-se-hão pelos conferentes as notas novas
assignadas e as trocadas e substituídas, afim de que sejam examinadas, postas em ordem, emmassadas, rotuladas e selladas.
A conferencia das notas novas poderá ser feittt por um mesmo
empregado; mas a das trocadas ou substituídas ntt Caixa deverá
sel·o alternadamente por todos os conferentes (Decreto n. 9370,
de 14 de fevereiro de 1885, art. 149).
Art. 217. Logo depois da conferencia as notas substitui das e trocadas serão passadas ao carimbaclor, que as golpeará, dando-lhes um
talho horizonta1no lado direito ou inutilisará por meio de perfuração
ou outro processo determinado pela Junta ou pelo Ministro da Fazenda (Decreto n. 9370, de 14 de f0vereiro de 1885, art. 150).
Art. 218. Golpeadas ou perfuradas as notas, preparar-se-1m. o
massa, em cujo rotulo, assignado e sellado pelo conferente, indicarse-ha o numero da remessa e a data do officio da Delegacia Fiscal, ou
o dia do troco, a quantidade, valor e impor·tancia total das notas. Na
mesma occasião o conferente organisará a tabella demonstrativa da
conferencia, e lavrará os respectivos termos. (Decreto n. 9370,
de 14 de fevereiro de 1885, art. 151.)
Art. 219. Do resultado da conferencia das notas vindas das
Delegacias Fiscaes uar-se-ha. aviso á directoria da contabilidade do
thesouro, enviando-se-lhe os termos e mais esclarecimentos precisos
para escripturação (Decreto n. 9370, de 14 de feverei!•o de 1885).
C.\.PITULO VIII
DA QUEIMA

Art. 220. Em dia designado reunir-se-hão os membros da Junta
e o director da contabilidade do Thesouro afim de proceder-se ao
exame da.s notas que deverão ser consumidas.
A secção de contabilidade apresentará um mappa explicativo do
numero e valor dessas notas e os documento.; referentes ao troco e
remessas (Decreto n. 9370, de 14 de .fevereiro de 1885, art. 153).
Art. 221. Verificar-se-ha a existencia de todos os massas conferidos, abrindo-se e reexaminando-se os que forem indicados pelo
director da contabilidade do Thesouro ou por qualquer mombro da
Junta (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885, art. 154).
Art. 22.2. Finda a verificação, e encerrados os massas em sa.ccos
ou caixotes devidamente sellados, serão em acto continuo, ou no dia
immediato, conduzidos ás fornalhas. A queima realizar-se-ha na
presença das mesmas pessoas mencionadas nos dous artigos antecedentes (Decreto n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885, art. 155). ·
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Caixa de Amortização
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······························
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2
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...........
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12:000$000
18:000$000

ao:ooo.,ooo
··········
·········· 2-í:000$000
18:000~00
.......... 21:600
9:600 000
3:600$000
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··········
2:200$000 ..........
52:
2:400;000
7:200,$000
1:600;)000 ··········
19:200.\;000
2:20 $000 ··········
. ......... 52:
1:200$000
3:600$000
1:80,1$000 ··········
27:000$000
1:21J0$000 ··········
a:eoofooo
700$:00 ··········
4 :ouo 000
········ ----

5 4:000$000 2:000$000
5 3:21lC$000 1:600$000
5 2:400 <000 t:~00$000

2 7: z,·o.sooo

PAPEL

OURO

••••••• » ••

~00<000

oOO.~OOO

~OIJ$000

303: 400~000

Rio do Janeiro, 7 do novembro de 1907.
David Campista.

DEClWTO N.

671.2- DC 7 DC NOVE~IBRO DE

19!}7

Abre ao ;'.linisterio da Justiça o Nogocios Interiores o credito
especial de 1 :500.) para occorrer ao pag-amento de ajudas
de custo a que tem direito o rlcs.,mlJargador Cassiano Candido
-Tavares Bastos.

O Presidente da Repnblica doo Estdos Unidos do Brazil, tendo
ouviilo o Tribunal de Conta,s, nos termo.s do art. 70, § 5°, do regulamento a,pprovado pelo decreta n. 2400, do 23 do dezembro de
l8!JG, resolve, á vi$ta do di;;po.>t) no al't. 15 dtt lei n. 1617, de
30 de dezembro de !90G, abrir ao Mini-:tel'io da Justiça e NogcJcios
Inter1ore.; o cre:lito especial do I :5008, para occorrer ao pagamento de ajudas de custo reln,ti v as ao; ano o:: de 1891 (sessões ordinaria e extraordinaria) e 1892, a que tem direito o desembargadar Cassiano Candido Tav,tres Bastos, na rrualid:tde de senador
pelo Estado das Alagôas.
Rio de Janeiro, 7 do novembro de 19)7, 10° cl0 Republie<t.
AFFO;'i!SO AUGUSTO MOREIRA PE;'l!NA.

Augusto Tavm·es ele Lyra.
Execativo - 1907
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DE NOYEi\Il1RO DE

G7 l3 - m: 7

1007

A l!!· e ao Mini s t e ri o d a J n s t iça c Neg ocias I n ter i ore s o cr e dito üc
9 : 657$7 50 , o: n pplc m e n ta r

ú vcrha

c ~erci ci o

Yi g·c n t.e .

or çamen t o <lo

JJ .

30, do a r t. 2° tia le i de

O Presid.ente d.~ Republi ctl dos Estado::: li !littos <'o Bhtzil, ueaod o
con Gcclida pelo docl'Cto legisl<ttivo n . 17G2, de 31
uo outubro fi. ;ub, resolve abrir ao !\[inistr~r i a cb :r ustiç:.t c Negocius Intcrio ~·es u C:l'Cuito de O: G57;~.7 3 0, snpplomcntar á v orb ~t
n. 30 uo a rt. 2" d:1 lei lle orçamento <lo cxol'cicio vigente, pal'it
occorrsr , elo acconlo c o ;~l a demonstra (·\0 i <arin., no a ug ;,:e:nto de
vencimen tos conc::.tli<lo ])Oio eitad'.:> llo:·reto <t va1·ios funcci .mari os
do Instiblo Naciontü <fo i\Ius'c;1 .
·
Rio do .Ltnoir,) , 7 üc ;;ovom1wo de l f:07 , lfJ> Lh llo:puU iea .

ue<

~u toriz::tção

AF F ·)~so , \.t'Gl." ''T O

:·.IoR:, IR,\

PE:\i\':1. .

.D·en1 onstr açJ.o d.?. des):::~:::. co1n o n.,_,:rn.lJ.ell·to de v encin1ento.:; CO.ll cedido pelo de~!... e t o laglsla·Gt·;r:) n . 1 ";-'62, d0 31 de outubro
findo, [l. vario:; fu n.cciona rios elo I nst it-:_·rto !.Jacion al de JVIn'3iC::l-,

no p eriodo deSde novembr o a 3 1 elo clezemln' o ele 1 90'7
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-:; Q) ~
~ ~ ,.:;,

ti.> _; ~
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d e J 00'7

p ~ ~

<:

::;l "'
r;::_.

Do

~

c~d a

llt n cci onari ~:'

De cada
c !:Isso
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1 !lir ec}Ol:: ....... ........
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20 pro fc;:sores .. ... ... , . . . .
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soo..;;ooo 1

S00$000 1
1 : 200;;;000 1
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Primcil·:t ~:·ou:·fi,) d::t. Diroctori<t de Contabilidade il<t ~~c crctilr h
o :·~egoc i os Intor ioL'C ', 7 ilo novcmlJro !lO lfl07 . -Can; allw
c Sou::a , 1° o'ncia.l. - Visto - Rodrign ;s B u ;·bosn , dil'ector ela
~ u;q:to . - Yi::;to - J . B ordím: , dit·cch r g0raJ .

([:,.

.T u~ti r;1
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DECRETO N. 0714- DE 7

DE NOVE:>IBRO

DJ::

1J07

Approva os planos e orçamenlos,na importancia total elé 327:481$1'13,
para a construcção ele um plano inclinado com destino ao
armazem n. 8; elo um fluctnantc para esse plnno inclinado e
de melhoramentos rlos mesmos armazens, no porto de Manáos.

O Presirlento dct Hepublica dos Estados UnitlcJ'; do Hrazil,
:1ttendcnclo ao quo re1nercu ct companllict Manâos Hai·!Ja,,;·, limited,
'l.cvidamento represenbd~t, doceota:
Artigo unico. Ficam appl'ovados o.:; pla,nos e ot·çamcntos quo
com este baixam, competentemente rubrieu.dos, p Ll'a a eonstrucção, no porto de .\IanCtos, de um plD.no inclina,clo C•Jm destino
ao armazcm u. 8, n::t importcmci::t do 93:201$713; rio um iluctuante junto a esse phno inclinnuo, na impol'tanch de 20,1:7~ll$3l0,
r) de mclhuran1entus de qne carece o referido armazem n.
8,
n<t importancict do 20 :542$5!0. A respectiva tiespez::t· 1n iül1Jortancin. total de 3'2/::WJ8173, .-crú opportuGctm,:·nlc lcv2.r.l<t ~t conta
do capitctl r.l::t Jl:Tanúos Hrt;·úw;·, limited, nos termo:> d<L cl::tusula
XVI do decreto n. 3.7.'25,. do 1 de agosto ele 1900, Q,ltm::tcla pela
lei n. fU91, do ::él do outubro do 1906.
Rio de Jancit'cJ, 7 do novem1n·o do IO::J7, HJ 0 d<t H.c;public<.

AFFo:·;so

i\TGU:;TO ]1,1 •REIR.\ PENNA.

Jfigucl Calmon du Pin e Jtl,;wicla

DECR1·:TO N, 6/15-

DE

7

DE

c.;oYtmnRo

Ni

1907

ApproHl o 1ocJl c o projoclo ger::tl para a construcç5o de uma
ponte sobre o rio ?aranahyha, destinada a facilitar as communicações entro os municipivs elo Triangulo Mineiro c os do
sul elo Estado ele Goyaz.

O Prcsir.lcntc ela HepnlJlica. tloJ l-:.,;tttclos Unidos tlo Brazil
decrete.,:
Al'tigo unico. Ficam ct]Jl1l'OY<1U03 o local e o pmj.~cto. geral
p<n~a n, construcqã.o. de uma ponte s:Jbrc o rio Parccn<thyba,. <wm, o
lim de facilitttr as communic:cçõG.3 entre os municipi&s d.& Triangulo
Mineiro e os d,o sul do Est::tclo de Go:v-ctz, de rwcôrJo, eom 0s estudos
o plantas ap.IlesentélJ>los ]Jela rospectivEI comcuissão e que eo.m e&to
lJaixé~m, rnbricrcdo:> ndo diroctor gr1-:Ll (b Socretttrút lle Els1Ltc!.o· da
Iudnstria, Yiaçflo c Obras Pn blicas.
Rio do Janeiro, 7 de novemhro ele 1007, 19° tlé1 Roptthlic::t..
AFFOKW An,USTO

1\Icn.BIRA PENNJ.,

J.liiguâ Calmon d11 P.iii e Almeida.
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DECRETO

~-

GilG- DE 7 DE

:'i'OVE~IB!l<J

DE 1907

Approva o projecto, o orçamento e o local para a estação em S. Pedro de
Itarare, ponto terminal da linha-norte da Estt·ada de Ferro S. PauloRio Grande, e dá ou~ras providencias.

o Presi<lente da Republica, do~ E.;tados Unidos do Brazil, attendcndo ao que requereu a Compaullia Estrada de Fer1·o S. Paulo-Rio
Grande, de conLrmidade com o art. 3° do deceeto n. 5720, de 10
de outubro de 1905, decreta :
Art. l. o Ficam a pprovado3 o Pl'<1ject::>, o orçamento e o local
para a estação em S. Pedro de Itararé, ponto terminal da linhanorte da Estrada de Ferro S. Paulo·Rio Grande, os quaes com
este baixam, rubricados pelo director ger<tl de obras e viação,
devendo a importancia total das despezas com a construcção do
eüficio, plataforma e explanctda ser dividida em pa1·tes iguaes
entre a referida Estrada de Ferro S. Paulo-Rio Gr<tnde e a Sorocabana, ·segundo o accortlo eiTectuado entre as respectivas administraçõe;,
Art. 2.° Fica, outrasim, approvad<t a suppressão proposta de
duas estações entre .J:tgnn.ri.Jhyn e Itarar(,, constante do pro.iecto
approvado pelo rc:'eeicb (lC,~l·eto n. 5720, de lU elo outubro
Lle 1905.

Rio de Janeiro, 7 de noYembro de 1007, lD" üa Rcpublica.
AFFO:c\SO AUGUSTO

MOREIRA PE:-11\.\.

Jliguel Calmo<! (l/t Pin e "1/meida.

DECRETO N. G717- m-: 7 DE

NOVE~IBRO

DE 1907

Publica a adhesão do Protectorado inglez de Ouganda ao accôrdo
relativo ao Trafico de Mulheres Brancas, assignado em Pariz
em 18 de maio de 1904,

O Presidente da Itepnbli;n. dos Estados Unidos do Brasil faz
publica a adhesão do Protcctumdo inglez de Ouganda ao accôrdó
relativo ao Trafico de Mulheres Brancas, assignado em Pariz em
18 de maio de 1904, segundo communicou a Legação da Republica
Franceza em nota de 25 de setembro do corrente anuo ao Ministeria da.s Relações Exteriore.;;, cuja traducção official a este acompanha.
Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1907, 19° da Republica.
AFFO:\'SO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Rio-B1"anco,
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Trad ncç.ão.
Legação da Republica Frauceza no Brasil.
Petropolis, 25 de ~etembro de 1907.
Sr. Ministro.
De conformidade com o artigo VII do Com-enio relativo ao
Trafico de Mulheres Brancas de 18 de maio de 1004, tenho a honra
de levar ao conhecimento de Voss:t Bxcellencia que o Ouganda
adheriu ao acto precitado.
O Secretario da Administraçii:o do Ouganda, (Secretary of the
Administration of Ouganda) fic<l. designado 1mra assegurar nesse
Protectorado, como já estava indicado na minhn, nota de 5 de julho
ultimo, a applicação das clisposições previstas no artigo 1° do referido Cúnvenio.
Posto que as eolonias inglezas das Bermudas e dos Straits Settlements não tenham adherido ao accôrdo de que se trata, ellas
têm a intenção de concorrer, como preecdentemente, para a applicação do seu artigo 1o.
Queira, Sr. Ministro, acceitar as seguranças ,l,a minha mui
alta consideração. (Ass. )-d'Anthouard.
A Sua Excellencia, o Sr. P11ranhos do Rio-Brn,nco, Ministro das
Rela.çõefl Exteriores no Rio de Janeiro.
DECRETO N. 6718- DE 14 DE NúVEl\IDIW DE 1907
Abre ao Ministerio da Fazenda o credito ele 156:200$, supplementar
á verba-Alfandegas-do exerci cio de 1907.

O Presidente dn, Republica dos Estados Unido> do Brazil, usando
da autorização contida no art. 8° do decreto n. 1743, de 3 de
outubro ultimo, resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito
de 156:200$, supplementar á verba 17" do art. 45 da lei n. 1617,
de 30 de dezembro de 1906, para occorrer ao pagamento da despeza.
do pessoal e material n::t Alfandeg::t rle S~\lltos, Estado de S. Paulo,
::tté o fim do corrente exercicio.
Rio de Janeiro, 14 de novembro Je 1907, 19° da Republica.
AFFONSO At:GUSTO MOREIRA PENNA.
Davicl Campista.

DECRETO N. 6719-DE 14

DE l'\OVE~lBRO

DE 1907

Abre ao Ministerio da Fazenda o crettito extraordinario de
4:415$770, para o pagamento devido a SilVa Mattos & Irmão, eJil
virtude de sentença judiciaria.

O Presidente da Repub1ica do.> Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização contida no decreto legislativo n. 1755, de 24 do mcz

2W~

proximo findo, rJ;oh·u ~tbt•ir ao i\IinL;terlo d:.t Fn,zonda o credito
oxtr:wdin:tl'io 4:415$770, p:tt'ét ocJorret' ao pag;:unento de Silvn
Mattos & Irm'ío, em virtude 1la. ctrt.t pr;:;ca.toria expcllid.t em 26 de
janeiro ele WCl7, pelo juiz fedm',Ll da ;.ecç'io do Cear,t.
Rio (lo .J:uwiro, 11 !lO wrrcmbro de 1007, 19' ci:.t Ropublica.
AFFO::-ISO AUGUS'l'O :1ÍORElíL\ pg~;\l,L

D•rvid Campista.

DECRl~TO

X. 6720- DE; l·±

PE :"OVléniBRO DE

1907

Abre uo Miuistcrio ela Fazenda o credito especial ele 05:021$287
para pagamento ela divida ela EsLracla de Fcl'ro Central do
Brazil ao Estado de :Minas Gcraes.

O Presidente cl<t Rcpublica dos Est<.trlos Vnülos elo Brazil,
usando ela. autoriza.ção conti1!a no a,rt. 46, n. 5, ela lei n. 1617, ele
30 de dezembro de 190 i, e tendo ouvido o T1•ibunal ele Contas, na
conformidade '1o art. 2", § 2o, n. 2, 1cttri1 c, do decreto logislati v o
n. 3U2, ele 8 de ontnbrJ tlo 1896, resJl\~e abrir 110 Ministerio dn,
Fazenda o credi'o especial elo 0:>:02lB387 pam occorrer ao pagamento, devido ao Es!;::trlo do ~Iin'l.s Geme.';, cl::t differenç11 ::t seu
favor verific::tdot no a,;nst:.: do contn,s rcL\th"as n,o serviço do
accordó c·~lobr11 'o co:n o n1esmo ,,;sta lo pela, Estmdi1 de Ferro
Central do Dl':tzil pctl':t "' 0,lTec:tdr.tção do impostos est::tdo11es.
Ilio de .T:1ll0Íl'O, l-1 d.c noyem1Jl'0 de l\.:07, 19° da Rcpublica.
,\FFONSO AUGl:STO MOREIRA. PE:\NA.

DEiJl<ETO N. 6721--mo; U llE :\0\"EJlllRO JJE l9J7

Abre ao Mié1isl0rio <la JLlstiça e cJcgocioll Interiores crcditos supplcmentnres, uJ irnportancia Lle 10:470$809, r;cndo 759$677 á
verba 15', e 9:711$192 á vcrha 16' do ort. 2° da lei n,
de 80 de dezembro de HIOG,

10!7,

O Presidente da Rcpublica dos E$taclos Unidos do Bra,zil usando
J11 aut.Jrização concedida nelo decreto lerrislêttlvo
1776, clest<t
data? resolve abrir av ~Iinisterio tht .Jnstlç:t 0 Nego~ios rnteriore~
:.:rJq1~,9~ _supp~lem~nhros!.
in~porhncL1 do !0:470$869, sendo
,.J0!) Jl7 <L \"Gl'iJa h"· c 9: ilhl02 a vcTb:l, 16'" do art. 2° d<t lei nu-

11

11\
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nlei'ü lGl7, <le :30 do deze;ui;eo do 1000, p:.w <t oel:t·l'l'·Jt', dn :.tec,:.l'•.lo
eom a dcmonstl'<t(•ão junta, o,o :.w g!il!)Jlto (te t1es;JCZ<t r o ~ultanti_) üa
6xecüção do decreto iL 1678, de ~5 elo julho dc ;te anno.
Hio de Jan eiro, 1c! de !10VCi'1ln'O clr. l\J07 ' l!J 0 d l, R cp'tll)licit.
:\.Fl·· )~'~: u : ~LGUSTO :,l,)J:.EIÚA P E~:<A .

.·l 1'!7HS l o

Taum:s rle Lyra .

Demonstração da de;peza com o augmento de veuciineiÚ;bs
administrador da Casa d ~ I' etenç'i.o e co r:1 o a qjiilento
vencimentos e das diarü>,s de cli.verEos empregados da Casa
C'G>'rrecção, concedido pelo cl eci·ato legisht ivo il. '16'78,
25 de julho ultimo, -11 0 período de 3 0 de julho a 31
dezembro de 1 S07 .

do
de
de
ele
de

DlP<JUil'A:\CIA RELATIYA AO PEIÚODO DE
;lO DE .JULHO A 31 DE
DE~:i<i:<\:t llRO DE 101) 7

· n o c arlo
f !.1ne~iona -

De cada

class e

l'io

I

Casct de Detenção
::tüminish'a<lor ., . .. . . .

1,

soo.;~oo ....•... ,

Casct de CotTecçii.o

. ..

.. . .....

3:000;1;000
1 :200;:5000
med·ico .
cho f'o <los guardas . .. .. . .
..
l aj nda. a te ... . . . .. . ...
. . ..
I gurt.l'lli.t do expediente. . . .... ..
:20 gn[1rdas i ntm•nos .. . . . . . ... .
8 guardas externos .. . . . . . .... . . . .
!' enfer .neiro .... . . . .
300$000
clir ucLr.

•

•

• .•

,

~

•

•

•

•

•

•

•

•

o

•

.

•

< •

. ... ....

..

I

. ..
1 ~:800

l$Si :O
1 ~0 0

1S800
1$200

... . . .

1:2nG::;I29 l :2GG;j;J.20
506$451'
5CiG$451

2798000
7$79$000
l <li'l$000

. :279~)00 0
n~c~~ooo

l 2G8tW?

279~000

279$000
186$000
5 :580~000

l : -188;$000
120~~612

9:711;iil92

l'r imeir:J. secção <lct Dir ectori~t ue Cont:ohili<bde da. Secrehl'Í<t
da. J ustiça. e Negocias !ntel'Íol·es, 14 elo ;10Yombro ele 1907 . C'a r ~a llw c Sou.:;a , 1° officiul.-Visto - J. L'o n H. ,; i, dü·cctur g:eral.
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DECRETO N. 6722 -

DE 14 DE l'íOVEMBRO DE 1907

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, por conta
do exercício de 1907, o credito supplementar de 618:750$.
sendo 141:750$ á verba-Subsidio elos Senadores- e 477:000$
á verba-Subsidio dos Deputados.

O Presidente da. Republica. dos Estados Unidos do Brazil,
mando da autorização concedida pelou. I do art. 46 da lei n. 1617.
de 30 de d·~zemhro de 190li, e ouvindo o Tribunal de Contas, nos
termos do art. 70, § 5° do regulamento approvado pelo decreto
n. 2,109, de ~3 de dezembro de 1896, resolve abrir ao Minsterio da
Justiça e Negocias Interiores, por conta do exercício de 1907, o
credito supplementar de 618:750.$, sendo l-H :750$ á verba.- Subsidio dos Senadores- e 477:000$ á verba.- Sub.,;idio dos Deputados-, afim de occorrer ao pa.gameut J do subsidio aos membros
do Congresso Nacional, durante a prorogação da actual sessão até
ao dia 3 de dezembro do corrente a.uno.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1907, 10° da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MoREIRA PENNA.
Augusto Tavares de Lyra.
DECRETO N. 6723- DE 14 DE

NOVE~IBRO

DE 1907

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, por conta do
exercício de 1907, o credito supplementar de 57:500$, sendo
24:500$ á verba-Secretaria do Senado-e 33:000$ á verbaSecretaria da Camara dos Deputados,

O Presidente da Republica. dos Estados Unido> do Brazil,
usando da autorização concedida pelo n. 1 do art. 46 da let
n. 1617, de 30 de novembro de l 9()6, e ouvido o Tribunal de Contas,
nos termos do art. 70, §5°, do regulamento approvado pelo decreto n. 2409, de 23 de dezembro de 1896, resolve abrir ao Ministeria da Justiça e Negocias Interiores, por conta do exercício de
1907, o credito supplementar de 57:500$, sendo: 24:500$ á verba
-Secretaria do Senado-e 33:000$ â verba-Secretaria da Camara.
dos D.~putados-afim de occorrer ao pagamento elas despezas com
os serviços de tachygraphia, impressão e publicação dos debates do
Congresso Nacional, durante a prorogação da actual sessão legislativa até ao dia 3 de dezembro do corrente anuo.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1906, 19° da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA !J:I:!;NNA.
Augusto TavMes de Ly1·a.
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DECRETO

~.

6724- DE 14m:

NovE~mno

DE ID07

Abre ao Ministerio da Justiça e 1'<e:;ocios Interiores o credito
especial ele 2:500$ para occorrer ao pagamento ele ajudas de
custo a quo fe?. jus Antonio Jus tinia no Esteves Junior.

O Presidente da Republicn, dos Estaclos Unillos do Drazil, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°, do regulamento approvado pelo decreto n. 2109, do 23 do dezembro de
1896, resolve, á vista do disposto no art. 15 da lcl n. 1617, de 30
de dezembro de 1906, abrir ao .Ministerio da Justiça e Negocios
Interioi'es o credito especial de 2:500$ para occorrer ao pagamento
das aj11das do custo, relativas aos annos do 1890 a 1899, a que fez
juz Antonio Justiniano Esteves Junior, 1n qualidatlc de senador
pelo Estado de Santa C<ttharina.
Rio do .Janeiro, 14 de novembro do 1007, 19° da Hepnblica.
AFFONSO A-cGUSTO MoREIRA PENNA.
Augusto Tavw·cs de Lyra.

DECKETO

~.

6725- DE 14 DE

NOVE~IBRO DE

!007

Abre ao ~linisterio ela Justiça e Negocios Interiores o creclito
especial de 750$ para occorror ao .pagamento ele ajudas ele
custo a quo lom direito o Dr, Manoel I:;nacio Belfort Vieira,

O Presidente da Republica dos Estados Unidos uo Beazil, tendo
ouvido o Tribunal de Conta,s nos termos do art. 70, § 5°, do
regulamento approvado pelo decreto n. 2409, de 23 de dezembro
de 1896, resolve, (t vista do exposto no art. 15 da lei n. 1617,
de 30 do dezembro do 1906, abrir ao Ministerio da Justiça e
Negocias Interiores o credito especial de 750$ para occorrer ao
pagamento da ajuda de custo, relativa ao anno de 1898, a quo
tem direito o Dr. Manoel Ignacio Belfort Vieira, na qualidade
de senador pelo Estado do .Maranhão.
Rio do Janoieo, 14 ele llOVJmbro de 1907, 19° da Republica.
AFFONSO AI:G"CSTO

1iOlU:IRA

PENI\A.

Augusto Tavares de Ly1·a
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DECR~1'0

.N o 67.~6 -

])8

H DE l\OVEM!lHO DB 1007

Abre ao ~l i nist e rio ua Ju s ti ç<l c !\iegocio s i nter i ores o credito
espe ci a l d e 4:200$, ouro, para pag·amelll:o do premio de vi;:~gen}
no Dr. F;:~usto Al ves ll e Brito ,

O Presidente da Republi ca dos Esta.dos Unidos do Bt•tt.zil, usanclo
da autorização concedida pelo decl'cto legislativo n. 1655 , de 13 de
junho do cor r ente anno, resolve abrir ao Mi.nisterio da Justiça e
Negocias Interiores o cl'ecli to especial de 4:200$, ouro, para pagamento do premio de viagem concedido pel o citado decreto ao
Dr. Fausto Alves de Brito.
Hio de hneiro, em !4 de novemlJro de !007, 19° tla. Rcpublica.
AFFvNSO AUGUSTO jfoREdU PE:\';'-!A.

:lugus!o Ta•.,ru·cs de Lyra .

DEmv;ro l'< . G'i :2i ' - n::: 14 nE

1'\ov : :~rn;:o

DE

!007

Alll' c a:o ~ lini s terio da Jus!.iça e Negoc ies In teriores ereditos suppl emcnt ares, na importancia de G:5428 200, ás YCrbas n s . 22,
23, 24 , 25 , 2G, 27, 28 c 29 d o ar\. 2o lb lei d e or-:ame nto do
r.xc r ci cio de 1007 .

O Presidente da Republica dos Estados t:ni<lo :: do Brazil, usando
(la a u tori~ação concedicla pelo art . 2° elo decreto legislat ivo n. 1773,
ele 7 de novembro cor l'ente, r esol ve abrir ao l'vlin isterio da Jus tiç<•
c Negocias Interiores, por conta do e·;crcicio de 1907, Cl'Jditos supplemei1tares, na iinpertancia do 6:6-12$206, sendo 381$1 10 a ca,d<t
uma das verbas ns . :2i! , 23, 21 , 25, 26 c ~~7; l: OS838Séi (L de n . 28 c
3 :266$GGO á ele n. 29, para occorrcr, de accôrclo com a demonstraç,ão junta, á dcspeza com os augmentos couceelic!os pelo citado
decreto , elos vencimentos dos profes':orcs de sciencÜli:! da Escola
Nacional de Bellas Artes e das gratificações do; directores das faculdade> e escola; superiores e do Gymnasio Uacional.
Rio de Janeiro, 1-1 de novcmlJl'o de HJ07, 1\)" da Republica.
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Demonstração {ia despeza com os augment;s concedidos pelo decreto legislativo n, 1773, de 7 de novembro corrente, dos
vencimentos dos professore3 de sciencias da Escola Nacional
de Bellas Arte3 e das gr~tificétções dos directores elas :Faculdades e Escolas Superiores e do Gymnasio Nacional, no
periodo dê 12 de novembro a 3:1 de dezembro ele 1907.
L\IPORTANCIA RELATIVA ao PEl!IJDO DE l2
D8 l\'OYmiBRO A 31
lJ E DEZE:\IlmO DE ] 90/
o
!!'é

;:......

"Cl"'

"'
o oo;

'8

o"' "o;
.B
22-Faculdctde de Direito de São
Paulo:
l llirocto~·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2: 8008<JJO
23-Faculd:J,de elo Dir;oi.to elo Rc·
cife:
l dircctot• .... , ................ . 2: 800':;uOO
21-Faculclade do i\Iediciln do
Rio ele hnoü·o :
l dil'cctol' ..................... . 2:8)08000
:?5-Facnldade de MoJkina d,
Dahia:
l llil'OCtOl' .........••.•.••...•.. 2:800$000
2<3-~sco!n, Po1ytcclmi.ca:
l director ..................... . 2:8008000
27-Esco1a do :\linas:
1 clirGctor ...................... . 2: 80~):~\)00
:?8-liymntsio Nn,c:ional:
In tcl'lW.to :
1 di.rcctor.. .. . . . . . . . . . • . . . . .. . . 1:000 :OOO
Externato:
1 clirccto~·...................... l:üOO,.;OOJ
20-Escob Nacional do BelJ8,s
Artes:
lO professores de scien ..irt8....... 2:400:~000

:<8]0110

I

3818110

3818110

381$110

3818110

;};31$110

3Sl$110

3818110

38L)Il0

381$110

381~;! lO

3818110

544~oi431

514$<143

32G.~G661 3~~~!3G

I G:642::;2J(l
Primeira Socçi'lo dt Directoria de Contcl.bi!illadc d1. Secrctarin,
da .Justiça c 0fegocios Intoriore-;, 14 do novembro elo !907 .-Carvalho e Sou,,a, ]o oflicictl.- Ro'f;·igl'es Ba;·bosc~, diroctor de secç;'io.J. Bo;·dini, directo1· ge1•al.
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DECRETO N. 6728-

DE

14

DE NOVEMBRO DE

1907

Ahre ao Ministorio da Justiça e Ne gocias Interiores o credito
especial de 9:000$, ouro, para pagamento dos premias de
viagem á Europa as alnmnas do Instituto Nacional de Musica
Suzana de Figueiredo, Helena de Figueiredo e Maria Isabel
de Verney Campello,

O Presiliente da Republica d o~ Estados Unidos .do Brazil,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo n. 1774,
de 7 de novembro corrente, r esolve abrir ao Ministerio da Justiça
e Negocias Interiores o credito especial de 9:00:l$, ouro, para pagamento da importancia de 3:000$. ouro, concedida pelo citado
decreto, como premio de viagem :.'L Europa, a cada uma das
alnmnas do Instituto Nacional de Musica Suzana de Figueiredo,
Helena de Figueiredo e Maria I sab ,~ l de Verney Campello.
Rio do Janeiro , 14 de novembro de 1907, 19° da Republica.
AFFONSO AcGUSTO MOREIRA PENN A .

A!'guslo Tavares de Lyra.

DECRETO :\'. 6729-

DE

14

DE l\üVE:I1BRO DE

1907

Abre a o Minist erio da Jus tiça e Negocias Interiores o cre dito de
50:000$000 , pa ra ser entregue á commissã r; incumbida da
erecção de uma estatua em homena ge m ao benemerito consolidador da Republica o mar ec hal Flol'iano Peixoto, como
auxilio.

O Presidente da Ropublica dos Est ctdos Unidos do Brazil,
usando dn. autorização concedida pelo art . 2° do decreto legislativo n. 1772, de i de novembro corrente, resolve abrir ao Ministeria da Justiça. e Negocias Interioro > o credito especial de 50:000$
para ser entruguo á commissão incumbid:.t da erecção de uma ostatua em homenagem ao benemerito consolidador da Hepublica o
marechal Floriano Peixoto, como auxilio.
Rio de Janeiro, 14 do novembro de 1907, 19° da Republic::t.
AFFOl'iSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Augusto Tuvares ele Ly,·a.
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DECRETO N. 6730 -
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DE 14 DE XOVE)IBRO DE 19J7

Crea mais duas brigadas de infantaria de Guardas Nacionaes na
comarca de Ilheos, no Estado da Bahia

O Presidente da Republic<L dos Estados UnidJS do Brazil, para
cxecnç'io do deceeto n. 4431, de 14 de dezembro de 1896, dc-;reta:
Artigo unico. Ficam creada; na Guarda Nacional da comarca
de Ilhéos, no Estado da Bahia, mttis duas brigadas de infantaria
com as designaçõe; de 157a e 158a composta cada uma de tres batalhõos do serviço activo sob ns. 469°, 470°, 471° e 472°, 473° e 474o o
um do da reserva sob ns. 157° e 158°, os quaes serão m·ganizado,.;
com 03 guardas qualificados nos distrlctos da rcferrda comarca ;
revogachs as disposições em co.1trario.
Rio de J<weiro, 14 ele novembro de 1907, 19° ela Republica.
AFFO)ISO AUGUSTO ·MoREIRA PEi'iNA.
Auyusto Tavares ele Ly;·a.
DicR;;;To N. 6731 -DE 14 DE :-;ovEMBRo DE 1907
Crea uma brigada de artilharia de Guardas Nacionaes na comarca
de S. Sebastião de Cal!y, no Estado do Rio Grande do Snl.

O Presidente ela Repu1Jilco. dos Esti1dos Unidos do Brazil, par<t
execução elo decreto 11. 431, de 14 ele dezemhro de HUG, decreta:
Artigo uni co. Fic.t creado na Guarda Nacional da comarca do
S. Sebastião de Ca,hy, no E"ta,do do Rio Gmnd l do Sul, uma, briga,cla
de artilha,ria com a designa.ção de 8a composta de um batalhão de
artilharia ue posição ~ob n. 8, e de um r·egimento de artilharia de
campanha tambem sob 11. 8, a qual se organizará. com o; guard:.tf>
qualificados nos distl'ictos d t ref'erida comarca ; revvg<1cla~ as disp isições em contrario.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1907, H)o tl·a, Republica .
•~FFO:\SO AUGUSTO i\IOREiR,\ PE:\':\A,
A1tgusto Tavares de Ly1·a.
DECRETO .N. 6732- DE 14 ele 1\0VEllmRo DE I 907
Approva o plano e a planta da linha de· tran·<missão de cncrg·ia
electrica da usina Gninle & Comp,, em Alberto Torres, Estado do Rio ue Janeiro, e declara ele utilidade publica a
desapropriação dos terrenos e bemfcitorias comprchendidos
na referida planta.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,,
attendendo ao que requereram Guin1e & Comp., o para o fim de
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habilita i-o;; a, fornecer energia bydro- cleckic(t ao; serviços publi ~ os feueraes, decreta :
Artigo un ico . Ficam approv;ulo', de conformida.dc com o
disposto nos decl'etos n. 5G4ü, de 22 de ag0st.o tle 1905, c n. 6367,
de 14 de fcvOl'Ciro du corrente anno, o plano e a planta da linba
de tra t.smiss!Lo para o Districto F.;der·a l <il<L energia electrica derivada cl(t usitm de Gninle & Comp . , em Alberto Tort·es, Est<tdê
do Rio de Janeiro, c bem as <im fic~t docial'aJa de utilidade public:1. a desapl'0'pr·iação dos torre:10s c bemleit01~i;.ts cornpr ebendülcs na, r eferida planta .
Rio. d :! Janeil'.) , !4 elo nov Jmbro de ID07, 19" da Reptthlica ,
A FFONSO AUGCSTO ~fo ;tEIRA P J:.':'1"1A •

l!!iguâ C<I!;;wn cht Pin e Almeida .

DECRETO· N.

G~33

--

01,

H

DE NOVE~IDRO DE

l9J7

Decla r a c omprehcn ,lidns no pl ano geral d as obra s do porlo ele Belem,
do Pará , as i nstallaçõcs c oh:-as acce.>sori as construidas em « Val
de Cães " •· e. approva a planta r.lo rcspccli'.'O ter r eno.

O Presidente dlt RepulJlic(t dos Esktuo> Liniuos do Brazil, attendendo ao que requer eu a Comp~tnltia. Po ·-t of' Pa;·â, ces.sionwia elas
obr<1s de rnellwrame11tos·clo JlOl'to de Belém , d-ecreté1. :
Artigo unico . Ficam com p relH~ndüla s ru plano ge;:a.J das obras
do porto d3 Belém, do Par<i, as installações c obr .L·:> accGssorias. const ruídas na localida i.:: « Val de Cães » poLt r•e !eri tb. comp:111hia, e
fica, outrosim, approv:vla , p::.ra. os cfi'oi tos da desapropr iação pc-r
utilidu.de pulJlica , a planta elo terreno r espect ivo, de :occôdo com
os desenhos que c e~ m este baixa,m, rubeicn,dos pelo di rector geral ele
obi·as e viaçào da respectiva Secretaria, de Esta-do.
Rio de Janeir o, 14 de novembro lle 1007, J!Jo cb Republ ic:a .
AFFO:XSO AUGUS'l'i) iiiOJm!RA PENNA.

,1Jiguei Calmo ;t

dt4

Pin e Almeida .

A.utori za o c ontracto pa ra a c ons Lr nctão d o

p rolon g am en to da

Estr a da di! Perro de S.obral, a p :.: r ti r d a cicbd c de I pú at~
villa d e Gr a th t• ÚB.

·

à

O P resident e da Repu1Jiic.1. dos Esia do.;; Unirlos do Bra,zil,

~teud endo: <.i necessitbde dn. construc~no d·o prolongamento da

Esin:a'.la de Ferro de Sobra l e usando. da; autorizaçãíl que lhe con-
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fere o n. XX do al't. 17 d::t lei n. 1145, de 31 ele dezembro de 1903,
revigorada pelo art. 17 da lei n. 1-153, de 30 de dezembro de
1905, e 11clo art. 3G Lla lei n. 1017, de 30 de l'ezembro de 1906,
1lecrcta:
Artigo unico. Fica autorLoada a celebração do cJntl·acto com
Saboya, Albuquerque & CJmp., cessionario.-J do contra.cto de arrendamento da Estrada de Ferro de So1Jral, pa.ra a construcção do
prolongamento da mesma estrada, a partir da cidade de Ipú até
t~ villa de Crathm't~. meJiant•J as clausulas que com este baixam,
ass~gnadas pelo Ministro e Secretario de Es~ado da Inclustrla,
Vin,ção e Obras Publicas.
Rio de Janoil'•l, 1,1 de novembro de 1907, l!J 0 da Repttblica .
. \FF JN."O Al'GUSTO

i'.!OREIRA PENNA.

Jfi!JUCI l'•lliilon du Pin o .<i!mc·ida.

Prolongamento oa fstraoa oe Ferro oe Sooral
Ola\mJ.las

fi

qtie se l'efel'e o il.ec~eto ll. 673'1 d.e H cl.e novembi.'o de 1907

O Govemo p.tgarú. ~w~ contracütnics a importancia de trinta
e sei.-J coJltt..s de rêis (3G:OC08), por kilometro ele linha singela
entregue <:to trafego ; comprohcndcndo-sc sob esta rlesigmtção não
só a linh t fcl'l'ea propri<J.mentc dita, como tambem todas as obras
ue arte dcllnltivas, Cllilicios c clcpcndoncias, linha telegraplüca.
com cbus fios conüuctol'C3 c rcspecti vos apparelbos, c bem as;im
o matm·ial rodante, tudo de <J.ccôiilo com as espccific~v;:õ2;-; constar,tes do m•çt~mrnto qn:l ;1, c~tas clél.tBulas acompanha.
H
Os co.Jntl·nctautcs itdvptin·:to o;:; o,o;tuclos feitos em l8D5, sob

n.

tlil·ecç,flo c;o engenheiro Antonio üe Scunpcüo l'i,·es Fenei1•a, a
:pal'tir clu, citbde ele IpCt até '~ cdaç~:o de Jatobtt no kilomotro 94,
com clS modillcaçõos nclles introduzidi1s pela commibsão a cargo
do engenheiro Armcnio do Figucircüo, Llcrcndo os contr;:cctantcs
n;"\o so e.,m]Jletar estes c-;tuclos ;~t<i LL villa de Cratt1eüs, como
;;,\ubem pc·oc:eclcr á revisão elos p1·inwiros 9-1 kilomctros.
lii

Os c:unt:c'<tcL:cn Los uLri:.::am-so <1 ~te! untar ·na linha a cons ~rnir as
eontliçue:; teclmicas ilCgriíntc~: 1\tmp,t maxima tm,s % (lm,so po1~
100 metros); mio minimo de curva lS'J metros. A pltttafórm<J. dtt
linha tere~~~. largura ue êlm,co, quer seja 0111 corte, quer em
aterro. Os typo:-l do obl\ts de arte, correntes ou nã;o, estações,
eclitkios c clcpomleneias serão os d~t linha em trctfego, com as
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modificações que o Governo j ulga.r convenientes. O trilho a. empregar será de aço e do peso de 22 1/ 2 kilos por met t·o corrente,
e sua fixação no> dormentes será, nos alinhamentos rectos, por
meio de grampos, e nas curvas, por meio de Urefonds c cJ·apaHds,
colloca.dos nos lados externos das duas filas de trilhos.

IV
Os contractantes deverão submetter ú. approvação do Governo,
não só o projecto 1lefiniti vo do ei ' 0 dot estrada, de accôrdo com o
disposto nas duas cla.usuht ~ anteriores, como t<tmbem os projectos
de obras de <trte, correntes ou não, estações, cdificios e dependencias,
espec1ficações para a fabricação dos trilhos e accessorios, e para
.o material roda11te.

v
Os pagamentos devid os aos contract antes, em Yir·tude do presente contracto, serão feitos em apoliccs da dlvilla publica, do juro
papel de 5 % ao anno, pelo respect lYo valor <\ O par, ou em dinheiro,
a juizo do Governo.
"\'1

O GoYemo fará aos contract::wtes pagamentos proYisorios
pelos tra.lxtlho3 execubdo.; em cad~t me:.~, mediante a.tte ;bdo da
lisca lização, no qual ,er .'to especificados os referidos tNlnlhos.
Será pago tambem a titiilo prJvisorio to .lo o materia,i importado
do estrangeiro pelos contractantes, mediante a cxhibição da factura
consul tr e attestado do engenheiro llsc,tf de ter desl)mharcado em
Camocim o referido ma,teri a,l.
VI!

Para os pagameatos pro visorios. de qae t rata a primeira parte
da clausula anterior, tomar-se-hão por lJ,tse os pt•eços elementares
do orçamento · annexo. EstC1 ot·çamento obriga igualmente os
contractantcs a proverem a estrada do mat ·ri<tl rodante nelle
especificado, não influindo, entretanto, o> })reços orçados para. esse
material no pêtgam mto provisorio üe Clitr trata a segumht parte da
clausula anterior, o qual será sempre fe ito em vista dCJ. fuct ura
.consular, calcu l ~,da. ao cunbio do 15 dinheiros por mil réis.
YIII

Os desvios necessarios ao serviço das estações, armazeu;; e
depositas serão compubuo::: <i. parte, c a sn<t extensão total puga á
r 0,zão de 15:00)$ por kitometro.
IX

A liquidação definitiva, far-se-lta em relaç,ào a cada trecho á.
· medi~a que forem estes entregues ao trafego e inuuguradas 'as
estaçoes entre as quaes fica.r o mesmo trecho comprehendiúo. Por
esta liquidação os contractcwtes receberão a di1ferença entre os
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pagamentos provi$orios, que lhes houverem sido feitos, por serviços executados no trecho em questão, e o preço ajustado por
kilometro. Si houver material rodante importado, será· o preço
pago por elle levado integralmente á c0t1ta do trectw inaugurJ.do ;
quanto ao material fixo e telegraphico, computar-se-ha apenas o
preço relativo ao que tiver sido effectivamente empregado.
X
De todos os pagamentos provisorios feitos aos contractantes
ser{t deduzida a importancia de 2 °/o, que ficará em deposito como

reforço da caução que os contuctantes houverem feito para gai•antia da execução do presente contracto. Esse deposito será liquidado
á medida que cada trecho for entregue ao trafego, conforme se
acha estabelecido na clausuh anterior.
XI

Os contractantes depositarão no Thesouro Federal uma caução
de cincoentv, contos de réis (50:000$) em dinheiro ou apolices da
ui vida publica, antes da assignatura do contr,tcto, para garantia de
~ua tlel execução, obrigando-se a integralizai-a no prazo de 60
dias, quando desfalcada por multas que lhes forem impostas.
XII

Os contractantes obrigam-se a conservar arsuas expensas cad<1
tre~ho construido, emquanto não for julgado em condições de ser
entregue ao trafego definitivo, podendo, entretanto, manter no trecho referido tra,fego prJvisorio, sujeito a c.mdições e taxa8 de velocitla•le approvadas pelo Govemo.
X!II

De accôrclo com a clausula VII do seu contracto de arrendamento, os contractantes obrigam-se a, logo que seja inaugurado o
trafego definitivo em cada üecho novo, incorporai-o á re:ie geral
sob as mesmas bases de arrendamento.
XIV

Ficam estabelecidos os seguintes pmzos :
l. o O elo tres mezm, contados da assignatura do presente contro,cto, para serem inicia,dos os teabalhos de revisão de estudos da
linha.
2. 0 O de oito mezos, contados da mesma clata, para serem iniciados os tr.tbalhos de preparo do leito.
3. 0 O de 30 mezes, contados da mesma data, para a conclusão
li e todo o trecho a constrnil'.
.
XV

Por quftlquer infracção das clausulas do presente contr:tcto
que niio estiver sujeita a pena e;;pecial, poderão ser impostas ao~
l~ontl'aetantes multa,s ele 20:)::;; a 2: 000::';, e do dobro nas reincitloncias.
Exeauti1"o -

1007

134
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XVI
A rc::~cisão·uo presente contl'acto terí~ logar ele pl eno ui rei to ,
independentemente de iutc•rvenção ou iutcrpellaç~o jncl icial, em
cada um elos seguintes casos :
1o, si os contl'actantes deixarem de iniciar 0 3 serviços ele reYisão de estudos dn. linha. o lle preparo do leito, deni,ro dos prazos
fixados na clausula XIV ;
.
2°, si suspenderem os tra.balhos de con>trtlC<;ão p or mais de
tr es m ezes, scin o o(')nsentimento ·do Gov-erno ;
·
3°·, si 'não hi:tegralizMem no pi•azo do 60 dias, contado.;; <la. n.otifieação do Gove'l'no, a c:~nç'ão de que trata tt clausula :\.1, qumulo
t!esfalcadtt por multas ;
4°, si deixar em de concl uir as obras no pi'a.zo de tl'inta m ezes.
fixado na claumla XI V, Sct!Yo cctso de forç:t m :t ior, a. j uiwJ tlo
lioverno.

XYH
Verificada '" rescrstw do contracto, nos t e1·mo~ da cla.usa la.
precedente, nenhuma inde mni ze~ç~o sm·tí. devida aos contractantes.
além da que corresponder :t importancia das obras reali%<1.d:ts c
mn.terial importado, cujo pagamento n~o tenha sido eiTcctu::tdo,
perdendo os contra.cbntes orn ftwor da União a importancia dt1
caução e do"! dcscJnt•)S de ·que t rata t1. clausula X .
X 'dil
Verifi c ~tda a fiel execução tlo conha.cto, ser <
i. r cstitui Lla. ao:>
eontractanLcs, por· occasião do se fazer o ulti mo pagamento definiti I ' O, a caução depJsita(la no The.3om·o Fecteral para garantia da
cxr:cnção do m esmo contraeto.

XIX

Os contradantes, como <ter endatm· ios da pal'to da Estrada. de
Ferro de Sobral em t.r ,tfo.;o, farão gra.tuitarnentc o transporte do
mater ial desti.l1ado <'L constrLtccão do prolongamento, de quo tru,ta ó
prcse·n te conti'acto . O pessoa l empregado na construcç·ão ter<'[,
quanllo em serviçoo, pa~ se grat nit:.J nos trOfls da estrada., m ediante
requisição do engenheiro-chefe da, construcção.
As requisiçõe .' , não :;u para tr-ani!;_:> orte do m<~.terial, como parã
passes aos emprc.:;a•los da cons tr ucção, sel'ão viEa las nclo fisc.ü d~
const1 ucrão.
XX
Os co~lt.l'fl:cta,ntes gozarão .do favor de desapropriação por utilidade publtc::l, na fô rma das lms em vigor, e da isenção de direitos
r•nr:1. o mn.t:'Jrial importado pal'a o serviço da constl'ncçiío. Para
, ''~ ff~zer efl'e.ctiv<t a ÍS8~lÇ[O de direitOS, ObSel'Ytl-1'-Se-Jlão <tS di:;:pOSi•
"'' oes r cspcctt 1 a-, dt~.s Ims e regul amentos tlscaes .
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XXI
O fôro para to(las as questões em que forem partes 0 8 contra- ctractantes, e que se referirem it execução do pre J<mte cfJntr acto ...
será. o fôrc federal .
XXII

Os :coutractante;;, de accôrdo com o or~amentél annexo, concorrerão com a quota annual de dezoito contos de réis (l'B: 000$)
para as .despezas de fiscalização, emquant0 durarem os trabalhos de
construcção . As entradas serão feitas por semestres adea.niados .
X XIII

O sel!o proporciona,! do presente co.ntracto sei"á. cobrado no
Thesouro Federal por o.c.casião dos pagamentos das contas dos contractantes, a que se referem .as clausulas Vl e IX.
Rio de Janeiro, 14 de noYembro de 1907: - llliguel CMlrnon du-Pin e Almeida.

ANNEXO

l'll

Orçamento a que se refere a clausula VII das que a companham o decreto n. 6734, de 14 de novembro
de 1 9 07 , que auto r 1za a contractar a construcção do pr olong amento da. Estrada de Ferr o de
Sobr al, desde a estação de Ipú a t é á v illa de Cratheús (extensão a pproximada 110 kilometros).
IMPORTANCIAS
lJES!GNAÇÃO DOS SERVIÇOS

Parciacs

l

T otaes

CUSTO KILOMETRICO

Pa r cial

I

T otal

... ... ..... . ... .........
o . . . . .. .

.

.....

44 :000$000

........... .

............ .

400$000
600$000
400$000 1:400$000

~

~

l'.l

H
~

~

II

Movimento de te1·ra
Excavação em córtes, emprestimos, valletas de pro·
tecção e explanadas; admittindo 5m3: por metro corrente
de linha e incluindo o transporte nos preços de excav::tção,
t eremos:
l ,05m3 (21 %) em pedreira a 6$000 .. .. .. . ........ . ...
l ,05m3 (21 %) em pedra. solta <t 3$ .. . .. ... . ... .. .. . . · .
0,70ro3 (1 ,1 %) em piçarra a l$200 .. ............. ....
2:·~()m~ (·1-1 ~:. ) Pm trn:t ~. SROn.•.. . . ....• ... . .... , .• •

~

8

I

T1·abalhos p1·epar-atot·ios
a) Revisão de estudos e trabalhos de escriptorio . ... . ....
b) Locação do proj ecto . .. . ... ... ... ... .. .. . . . . ....... . ..
c) Roçado em capoeirão de machado: 2 .2oo.ooornz; a $020

~

o$300
3$!50
$840
1$760

............
··· ···· ···· ·
············
............

6 :300$000
3:150$000
', 84,0$000
·1 :7b0$000 12:050$0( o
-

-·

--

UI
Obras de arte
a) Pontes:
de 5 metros de vão a 5:000$000 ...................... . 25:0ú0$010
de lO metros de v~o a 10:000$000 ..... , .............. .. 20:000$000
de 20 metros de vao a20:000$000., •. , ............... .. 20:000$000
de 60 metros de vão a 100:000$000 .................. .. 100:000$000
b) Pontilhões e boeiros (obras de arte corrente) ..... . 275:000$0001 440:000$0001··········1 4:000$000
--·--IV
Edi.ficios e dependencias
a) Estações :
4 de 3"' classe, com residencia separada para o agente, a
10:000$000 ..........•......•••.......•...•••....... 40:000$000
l de 1"' classe, idem .•..•• , •. , •.....•.•.... , ......•..••• 30:000$000
b) Diversos:
l armazem •.••..••...•••••.........•....•..•..••..•••• 15 000$000
l deposito de machinas com officinas .......•............ 60 000$000
20 casas de turma a 1: 000$000 ........................ .. 20 000$000
3 tomada~ de agua com instalh1ções a 2:000$000, ... ,.,.
6 000$0001 171:000$0001··········1 1:554$545

5
2
l
1

v

i8

i
t:o:l

I

Superstructura

a) Trilhos:
.
220.000 metros de trilhos do peso de 22,5 k. por metro:
4.950 tons. a i:- 7-10-00 (120$) c. i. f. Camocim ...•... 1594:000$000
b) Accessorios :
3l4 tons. a i:- 14-00-00 (22-i~) c. i. f. Camocim............ 70:336$0001 664:336$0001 6:039$414

~

~

N.i

!Ml'OBTANC!AS

CUSTO KILOl\IETRICO

t .:l
~

DESIGNAÇÃO DoS SERVIÇOS

Parciaes

Totaes

Parcial

Total

c) Dormentes :
143.000 a 1$500 ........................................ ·I 214:500$0001·· .......... 11:950$000
d} Descarga dos trilhos e accessorios no porto de Cct-

mocim:
5.262 tons. a 5$000 ..............•.............•••...•••
e) Assentamento da via permanente comprehendendo
o lastro ordinario ...................................... .

26:310$000, .......... ..
............ o ••••••

~

••

o •

o •

239$182
1:400$0001 9:628$600

>-

;:j

:;;;

g
~

~

:z

VI

t<J

?I

M

.Material 1·odante

"'::!c:

a) Locomotivas:

4 do typo «lO rodas» a \:2.000(32:00055000) ............ Jl28:00{)$000
b) Carros:

3 para passageiros de I a classe a ~~ 700 ou li :~00$000 ..•.
3 para passageiros de 2a classe a ~ 600 ou 9:600$000 .... .
~ para correio e bagagem a ~ 500 ou 8:000$000 ........ .
lO para ca,rga, fechados, a ~ !50 ou 2:400soob •........••.
lO para animacs a ·.S 150 ou 2:400$000 .... ·...•...........
lO para. líkliltl'o a-s;; 200 ou 3:200$000 .•..•......•..........

33:600$000
28:800$000
16:000$000
24:000$000
24:000$000
32:000$0001 286:400$0001:·········1 2:603$636

d

VII
Linha telegru.phicct
a) Postes :
1.650 a 4$000 •. .. • . •• . • ... .. ... . .. . ... .. ... . ..... . ... . ... ..•.
b) l~>o ladores :

6:000$006.

3 .300 com braço ,P<tra postes de nlMlcü'a a 3$000 . . . •.•.• ·~

9:900$000

c) Fios :
>
o
o
o

220.000 metros de fio de ferro galvanizado de 4 mjrn ou
2.2 tons . ~ 250.$000 ....•... ...• . .• . .. ... . . • . . • . •... . •
d) Appare1hos :

5: 500$000.

4 para estações intermediarias a 400$000 ... . . . .... . .......

1:600$000

.,o

600$000

r-1

1 para estação terminal. .. .. . . . ... ... .. . ..... .. .. . .... ; .'
P .ilhas .c .acceEsorios . . •.•. ... . .. .. . . . . . . ..... , ••. .• .• . . .·
e) Assentamento da linlia . . ...... . ... . .... . .. . . .... .

vm

750$0Q(
5 :500$000

-----,. ;._.

~

cn

o

~

30: 450$0QO I • • • • •

••• • •

- - ---

276$818

10:000$000 , .... . .. . . . . .

Total. .... . .... .. ... ... , ... ..... ..
14.580 ts,
Percurso médio 55 k.ilm. <t 100 r@; pol' tou. kilm .. . ... ! . I 80: l9Q$9QOJ . .... . .•.. . ·I

~

2
~

Dive1·sos
o) Desapropriações . . .. . . . .... . .... . .. .. . .... . ...... . . f
b) T1'ansporte de material na linha em constl'l!cção:
'frilhos, etc. ... . . . ...... .... ... . .. . . . . .. .
6.000 ts.•
Dorment.es .. , .. .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
8 .580 ts,

1:>1

90$909

7~!)$Q,OOJ

8.l9;i;901}

~

~

·--

·-

~~-·

-;-----;:

·-.----,-~.~--~---~~----

---..

DESIGNAÇÃO DOS SERVIÇOS

Parciaes

IX
Ji'iscalizaçao e Adrninistmçao

I

!::

~

ll\1PORTANCIAS

Totaes

CUSTO lULOMETl2UCO

Parcial

I

·I

~

Total

:.-

a) Fiscalização .••.................... , ............
45:000$000, ............ , 409$091
b) Administração................................... 358:314$120 . . . . • . . • • . • • 3:257$4011 3:666$492

~
o

tQ

t:J

o

I

"ó

g
t;l
~

RESUMO DO ORÇAMENTO

(Por kilometro)
Trabalhos preparatorios .........................•.••••.............
H Movimento de terra .........•.............•........................
III Obras de arte ..................................................•.••
IV Ediftcios e dependencias ...............................•...........•
V Superstructura ......•.........•....•..............•................
VI Material rodante ..............•.....................................
VII Linha telegraphica ........••.•..............• , .................... .
Vlll Diversos .....•..............................••.....•...........•...
IX Fiscalização e administração ••.•....•..............•.....•..•......•
1

1:400$000
12:050$000
4:000$000
1:554$545
9:628!600
2:603.636
276 818
819$900
3:666$492

----36:000$000

Rio de Ja.neiro., 14 de novembro de 1907.- Miguel Calm()n du Pi1oe Almeida.
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lJECRi~TO

='<. 6735-

DE

l-1

DE ?\OHDIDRO DE

Hl07

Approva o projeclo e ot·çamento para a construcç:io de um ediflcio em
frent~ ás officinas, destinado ao almoxarifado da Estrada de Ferro
S. Paulo-Rio Grande.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bru,zil, {l,tf,endendo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro S. Paulo-·
Rio Grande, decreta :
Artigo unico. Ficam approvados o pro.:ecto c orçamento que
com este baixam, rubricados pelo director g~ral de obras e viação
da respectiva Secretaria de Estado, para a construcção de um
edificio em frente ás officin<1s, destinado ao almoxarit'ado central
da Estrada de Ferro S. Paulo-Rio Grande.
Rio de .Tanoiro, 1·1 de novembro de 1907, 19° da Republica.
AFFONSO AUGUSTO ~10REIRA PEXNA.

Jliiguel Calmon dl! Pin e A.lmeida.

DECRETO 7\. G.736- DE 14

DE KOYE:.IBR.O DE

1007

Concede autorização á SociJtJ lnte1·natwnale de Yoies l'cl'/'ees et de
Travau:.; Publics para funce-ionar na Repnblica.

O Presidente da Repuhlica dos E:;tados Unid03 do Brazil, atten·
dendo ao que requereu a Société In!et>nationale de Vaies Fen·ées et
de Tt·avaux PHblics, devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedid<L autorização á Socidté lnternationale
de Vaies Ferrécs ct de T1·avat<:c Publics pará funccionar na RepnlJ!ica com os estatutos que apresentou, mediante as clausulas que
à este acompanham, assignadas pelo Ministro de Estado da Indus-tria, Viação e Obras Publica.s, c ficando a mesma sociedade obrigada
~' cumprir as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio ele Jmwiro, H de novembro de 1907, 19° da Republica.
AFFONSO AUGUSTO ]\'fOREIRA PENNA.

Migttel Calmon du Pin e Almeida.
Clausulas que acompanham o decreto n. 6'736, clestot data

A SocietJ lnte1·nationale ele Vaies Fen·ées e de Travaux Publics
é obrigada a tm' um reprtlsentante no Brazil com pienos e illimi-

tados potlerc~ parJ. trata.r c definitivamente resolver as questões
que se suscrtarem quer com o Governo, quer com particulares,
podendo ser demandado e receber citação inicial pela sociedade.
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Todos os actos que pmtícar no Brazil ficarão sujeitili> unicamente ás respectivas leis o regulamentos e á jul'isdicção do seus
tribunaos jucliciario.3 ou administrativos, som que, em tempo
algum, possa a referida sociedade reclamar qualquer excepçao
fundada em seus estatutos, cujas disposições não pollerão servir de
base para qualquer reclétrnação concm·ne1lte á execução das obras
ou serviços a que clles se referem.
III

Fica uevendendo lle autorização do Governo qualquer alteração
que a sociedade tenha de fazer nos raspectivos estatutos.
Ser-lhe-ha cassada a autorização -para, funccionar llét Republica
si infringir esta clausula.
IV

Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo do principio de se achar a sociedad,; sujeitét ás disposíções do direito na1lional que regem as sociedJ,des anonymas.

v
A infracção de qnalquei' das clausulas para a qual não esteja
comminada pena especial será punida com a multa. ele l :000$ a
5:0008, e, no caso de reinciclencia, pela cassação chl, autorização
concedida pelo decreto em vietuele do q u~tl baixam as presentes
clausulas.
Rio de Janeit•o, 14 de novembro de J 907. - Jligucl Calmon clu
Pin e Almeidft.

Eu abaixo assignél.do, tra lucbr publico e intCl'Pl'ete commer·
cial juramcnta•lo da praça elo Rio ele .Taneil•o, por nomca.ção da
Meritissima Junta. Commercial da C:tpita!Fcderal :
Certifico pelo pre3onte quo me foi apresentado um documento
escripto no idioma francez afim do o teaduzir paea o vernaculo, o
que ~ssim cumpri em rctzão do meu officio c cuja. tr11llncçã.o é a
;::egumte:
Tl~ADUCÇIO

Société Internationale de Voies I,-,errées et
de Trav.a.ux Publics
(SOCIEDADE IRTERN.I.CIONAL DE VIAÇ~\.0 FERREA E DE OBRAS
PUBLICAS)

Sociedade anonyma em Bruxellas
ESTATUTOS

No_ amw ~e l9Ji3, aos R4 de novembro, perante :\Iaitrc Honnoré,
tabellJao, resrdent~ em Scha,erbeek, assistido do.3 Bl':>. Josoph Polus,
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residente em Schaerbeek, e Guillaume Yer Elst, sem profissão,
residente em Saint Josse Tem Noode, testemunhas da lei, compa'"
receram:
I-0 Sr. Eugime Gentili di Giuscppc, proprietario, residento
em Pari7., AYenue de l'Opéra n. 32, a.gindo:
a) em seu nome indivLlual;
b) na qualidade de mandatn,rio, nos termo.> d·1s procm•açõe~
annexas ao pt'esente, a registrar, de:
l. o O Sr. príncipe Fertlinaml de Belmonte, proprietario, residente em Roma., Via Venti Settembre n. :3 ;
2. 0 S. Ex. o Sr. duque Leopohl Torlonia., proprietario, residente em Roma, Via Boca. di Leone, 78;
3. 0 O Sr . .Tacques Ca:stelbolognesi, b::tnqueiro, vice-presidente
do « Credito Italiano », l'C'sidente em Roma, 4\J, Piazza Santi
Apostoli ;
4. o O Sr. conde I-Ienri tle San Mal'tino di ·valperga, proprietario,
l'esidente em Roma, Falais Colonna ;
5. o O Sr. Fabricio Grcgoracci, advog·a•lo no Tribunn,l, residente em Roma, Via del Gesu n . 55 ;
6. O Sr. Giuseppe Gregoracci, ad.vogadu no Tribunal, residente em Roma, Palazzo Dorio al Corso ;
7. o O Sr. Victor c,wtoni, engenheiro, I'Jsitlente em Roma, rua
Borgognona n _ 12 ;
8. 0 O Sr. Ferdinn.nd Buonaccc•r6i., aclvogado no Tribunal, residente em Roma, Via Campo Mazio n. 69;
9. 0 O Sr. I-Ienri Bousquet, ad.ministrad.or ela Banque Française
pour le Commerce ct l'Industrie, residente em Pariz, 23 Boulcvard
d.es Capucines ;
lO. O Sr. Joseph Hcnri Thors, d.irector geral da Banque d1?
Paris ct des Pays Bas, residente em Pariz, 5 rue Montchanin ;
ll. O Sr. Henri Hava, diree:tor gm·al elo C1·edito Italiano, re~i
dente em 1Iilão, 4 PJacc San Alcss~md.ro.
ll. O Sr. conde I-Ienri ele Bacourt, ministro plenipotenciario
de França, residente em Pctriz, rue ele Rivoli Jr. 208, agindo no
presente acto :
a) No seu nome individual ;
b) Na qualiclad.e ele mand.atario nos tm'mos da~ procut'<Jções annexas ao presente, a registrar, de:
l. o O Sr . .Jules Aghion, ha11queü•o, resitlente em Pariz, ruo
Quatro Septembre n. 9;
2. o O Sr. Aclolphe Ad.ercr, propl'ietario, residente em Pariz,
Villa Said n. 9;
3,o O Sr. barão Charles Aliotti, conselheiro ele embaixa•Ja, residente em Pariz, 25, C111npos mweos ·
. 4. 0 O ~r. Albert Gentili, doutor 'em direito, residente em Vittorw, Italla ;
5.o O Sr. Jean Bettini, proprietario, resid.onte em Pariz, 35,
A venue de l'Opéra ;
0
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6. 0 O Sr. Renê AYogli Trotti, proprietar:o, rcsitlcnte em Pa1·iz,
Avenue du Trocadora n. 3;
7. 0 O Sr. Charlc.> Leboucq, deputado, pro}Jrietario, residente
em Pariz, rue du Banquicr n. 4.
lii. O Sr. Ernest Tadros, engenhcircJ, residente em Ilruxdlas,
rue Juste Lipse n. 53, agindo no presente acto:
a) Em sou nome individual;
b) Na qualidade de manüaülTio, nos 1crmos das procm·aç:ões
.aqui annexas, '" registrar, do :
1.0 O Sr. Louis Dclln. Torre, banqueiro, residente em ~Iiliio, Via
San Josepe n. 4;
2. 0 O Sr. Mareei Razsovich, lmnquciro, residente em Pa1·iz, rue
Vivienne n. 42;
3. 0 O Sr. Paul Gers, 1mnqueiro, residente em Pari~, rne ViYiene 22 ·
4. 0 OSr. De~ire ItenJ dcl Sarto, capitalista, residente em
Pa,riz, Boulevard de Courcelles n. SS ;
5. 0 A Sra. Philippine Bourdillart., vim•n. do Sr. Franr;ois Fangeron, proprietaria, residente em Parih ;
6.• O Sr. barão Uino de l\Iorpngo, proprietario, residente em
Conegliano, Italia, ;
7. o O Sr. Josepl1 Tardr, nego<.:iante, residente em Genova, l'll[l
Vinte t'eptem lJre n. 33 ;
8. 0 O Sl'. Attilio Gentili, doutor em medicinn, residente em
Vittcrio Voneto (Italia).
IV. O Sr. Piene No lasco, engenheiro, residente em Pa1·iz, ruo
d'Antin n. 17, agindo:
a) Em seu nomo individual ;
b) Na uualidade de mandatario, conforme se vê tla~ lJl'ocura·
ç,õ.es annexns étO presente acto, a registrar de
I,• O Sr. Bel'traml Artigue, empreiteiro de obraspublic<t~, rc"
s.idente em Pariz, 6G Avenue du Eois de Bonlognc;
2. o O Sr. Frrcleric Gentili, engenheiro, residente em Roma, GG
Via due Macelli;
3.• O Sr. Albert Delpoi'to, banqueiro, residente em Pariz, 10
rue Chauchat;
4. 0 O Sr. marquez Lonis Torrigiani, industrial, residente em.
Florença;
5. 0 O Sr. marquez Ridolfo Ridolfi, proprietarlo, residente CIUFlorença, 13, Via, Maggio;
G. 0 A firma Singcr Frercs, banqueiros, residente em Pariz,
rua Ménars n. 8 ;
i. o O Sr. Edouard Dnchesne, capitalista, residente em Ln. Va~
reune Saint Hilaire;
8. 0 O Sr. Angelo Levi~, propriotario, residente em Veneza,
Chio Verre San Roccio ;
0. o O Sr. IIenri Lacroix, capitalista, residente em Pariz, rue
Claucle Lorraine n. 8;
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lO. O S1'. Georges Sablng, proprieta.rio, resiJeute em Ale::nn.
dria. (Egypto) ;
li. O Sr. Gabriel Faugeron, industrial, residente em Mon.
toreau;
12. O Sr. Augusto Pillepích, negociante, residentJ em Pariz.
Avenue do !'Opera n. 16;
13. O Sr. marq noz Jean Mazzacorati, propt'ietario, residente
em Nova York, Fifth Avonue n. 11.
V. O Sr. Fernand Boosten, empregado, residente á rue Dinnúe
n. 20, em Saint Josse Teu Node, agindo na qualidade de mandatario, em virtude das procurações annexas ao presente, a registrar, de:
l. o O Sr. Raul Wilkinson, proprietario, residente em Alenndria (Egypto);
2. o A senhorita. Louise Faugeron, proprietaria, residente em
Pariz, rue Jean .Tacques Rousseau n. 16;
3. o O Sr. Edmond F<tye, engenheiro, r2sidente em Pariz.
53 bis, rue de Chateaudun ;
4. o O Sr. barão Felix Opp3nhoim, proprietm·io, residente em
PMiz, rue Vernot n. 27;
5. 0 O Sr . .Tcau Silvcstri, industrial, residente om "'lilão, 1&
Corso Vonezia;
6. o O Sr. Luci eu Plessis, inriLtstrial, residente em II<:tut Bay
(Oüloni:l. do Cabo) ;
7. O Se. Angelo FrancJ, contador, reddJnte c:n Pariz, rnc
0

Clmucltat n. 10.

Vl. O Sr. Fcrdínand Etionne, contador, residente e n Ixolles-,
ruo Yan Vols3 n n. 18, agindo na qualidade do nutHl<:>,tctrio, em
-virtwlc da.s proctu•açõcs aqui ctnnexas, êt registrar, de:
1. O Se. Hid1ard Lorvillc & Comp., bauqneiroa, ruedn Pont
:\L.:J1 n n. 6, om Pariz ;
8. O Se. Gioclllno P;mso, lmnr1ueiro, residente om Pariz;
3. 0 O Sr. Artlme Lcvi, Lêtuqneíro, reside;tto em Pêtriz, l'l!C
TlHJoclulc Rilnt n. Hi.
Os quctc~ poilit'êWl a:} hbcllião, ahaixo-assignaclo, (lllO lctvra,ssc
•J }Jresente aeto dos eshtutos do nnn sociedctde que Ol mesmos dcc':cr.~m constituir sob o rcgimen dct lei de 18 do m:.tio d<l 1873, moilífkcvh pela de 22 ,[e maio do 18~6, sociedade e.sta q::e scr\i. regitlci,
pela.> llisposi<;':íes seguintes :
0

0

CAPITULO I

1.° Fica constítniLla, pelo presente, uma socidade aoo:1ym;t,
sob a do.wminaç,lo de SociJt, 1 In!eí'WI.tionale d<J VaieJ Ferrdes et da
TmV!mx: P11blics.

2. 0 A S(\L!e social tí em Bnrxollts.
ct ,,,::;·glomcrcv;ão bruxellon~e.

E.~h

expressJ.o cJmprelwndc
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A sociedade pôde ter Sllccursae.', agencias, sécles administrativas na Belgica ou no estrangeiro, nos logaros que a d"irectoria
determinar.
Art. 3. o O prazo de duraç<ão da sociedade é fixado em 30
anno,s, cont:.tdos da data do presente. Todavia, a sociedade pod.erá
nssumir responsabilidades por prazo que v<t além desse espaço do
tempo.
A socidade poderct prorogar o prazo da sua dm•ação ou ser
(lissolvida antes de expirar o mesmo, em qualquer tempo, mediante resolução da assemlJiéa. geral.
Art. 4. 0 A sociedade tem por objecto: estudar, angariar c
obter qu~1esquer concessões e cmprezas de caminhos de ferro, vias
fcrreas ou commmJicn,çõos por· terra ou por agua, obras publica,;
ou construcçõcs; Ya!orizae, empreitar, execul;ar, explomr por si
mesma ou por meio de terceiros. ou em participação qua.esqner
concessões ou obras, consirucção, arrendamento e lbrnecimento de
materütl.
Poder<.i, em geral, comprar, ceder, vender, transportar no todo
ou em parte est:.ls concessões, cncommendas emprezas de con;-;trucç[o ou de exploração, tmnsferil-as a sociedades especia ·s ou
outras, a:10nymas em commandita ou quaosq_uer outras, belgas
ou estrangeira::, faZCJ' rus:l.o com estas sociedades ou com quaesquer; poderá comprar, subscrever, vender, negociar ou emittir
c1uaesq ner títulos rle sociedades tendo por fim exclusivo, principal
ou accessorio executar, favorecer ou desenvolver as empreza:> de
ohms publicas, cC~minhos de ferro ou outras via8 de communicação
de portos; fazer-lhes emprcstimos e adeantamentos e, em geral,
fctzer todas as operações que se relacionem d1rectt ou indircctamente com os fins acitna ou as que lhes possam favorecei' ou facilitar.
A s0ciedarlc eífectn<1rá. e-Stas opcraç3cs tanto na Belgic}t como
no estrangeiro.
CAPITL'LO li
CAPITAL S0CIAL, ACÇ~Í.CS, PAGA:\IE:XTOS, Ql'OTAS TRAZIDAS PARA A
SOCIEDADE

Art. 5. o O capital soci:1l fica fixado na q uantin. de tros milhões quinhentos mil francos, representaria por trinta e cinco mil
acções úe ciJm francos cadlt uma. Serão cre<~dos titulas rcpresent<~tivus do cinco lWções. Estes títulos poderão ser divididos em
mlidades a pedido do.~ portil<lores, que terão, n:·ste caso, de supportn,r as despezas do sello e ontms resultantes dct divisão.
Destas trinta c cinco mil acçõe.s, quinze mil são emittidas em
titulos L1teiramcnte liberadc1s e ~co portador, para pagamento das
(1notas teaziclas fl sociedade, conforme fica dito no artigo :'letimo
abaixo :
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As acções restantes são subscriptas da segaintJ fôrma
Pelo Sr ..Tules Aghion, supracitado, até 100 acções ......
Pelo Sr. Bertrand Artirme, supracitado, até 500 acções.
Pelo Sr. Castelbelognesi, supracitado, até 250 acções ..•.
Pelo Sr. Adolphe Aderer,snpramencionado, até 100 acções
Pelo Sr. barão Charles Alioti, supracit<Ldo, até 50 acções.
Pelo Sr. conde I-Ienri de Bacourt, supracitado até 100
acções •............................................
Pelo Sr. Joseph Ilenri Ttwrs, supramencionado, até 500
acções ..........................••................•
Pelo Sr. advogado Ferdinand Buonaccorsi, supramencionado, atü 50 acçõos ..•...................•......
Pelo Sr. Hcnri Bonsquet, supramencionado, até 100 acçõe,s
Pelo Sr. Albort Gentili. supra mencionado, até 250 acções.
Pelo Sr. príncipe de Belmonto, supramencionado, até
100 acções ....................................... .
Pelo Sr ..Jean Bottini, 100 acções ...................... .
Pelo Sr. Victor Cctntoni, 25 acções ..................... .
Pelo Sr. Del porto, banqueiro, supramencionado, até 250
acções .....................................•......
Pelo Sr. conde Avogli Trotti, supramencionarlo, até 100
acçõos .............•........•.••....•.....• • •.• · ..
Pelo Sr. Hcnri Lacroix, supramoncionado, por si o por
um grupo que afiança, 450 acções ..•.•....••.......
Pelo Sr. Louis Dell<t Torro, 200 acçõe.> ...•.......... , ..•
Pelo Sr. Paul Gers, 250 acções ........................ .
Pelo Sr. Mareei Razsovich, supramencionado, 250 acções.
Pelo Sr. Desiré Real D2l Sarte, até 100 acções ..•......
Pelo Sr. Honri. Rava, 200 acções ..................... .
Pelo Sr. Frederic Gentili, até 250 acçõ3s .............. .
E até 1. 900 acções por um grupo por elle garantido ...•
Pela Sra. vi uva Faugeron, até 50 acções ..•...........•
Pelo Sr. barão Morpurgo, até 150 acções ..............•
Pelo Sr. conde Henri de San Martino di Valperga, 100
acções .....•...........................•.......•..
Pelo Sr. advogado Gregoracci, 100 acções ...........•.
Pelo Sr. Pedro Nolasco da Cunha, até 200 acçõos .....•
Pelo Sr. M. Richard Lenille, até 100 acções .......•..
Pelo Sr. duque Leopoldo Torlonia, até 100 acções ...•...
Pelo Sr. Eu gene Gentili di Giuseppe, até 6. O10 acções
Pelo Sr. Joseph Tnrdy, até 100 acções ............•.....
Pelo Sr. advogado Fabricio Gregoracci, até 20 acções ..
Helo Sr. Dr. Attilio Gentili, até 250 acções .... , ...... .
Pelo Sr. Arthur Levi, até 100 acções" .................•
Pelo Sr. Je::m Silvestri, até 100 acções ................ .
Peio R1·. barão Felix Oppenhen, até 50 acções ..•.......
Pelo Sr. Ennemond Faye, 150 acçõcs ......•............
Pelo Sr. marquez Mazzacorati, até 50 acçõos, por si e 950
por um grupo pelo qual responde ........•.........
Pelo Sr. Gioachino Penso, 200 acções .................•.

100
500
250

100
50

100
500
50

100
250
100
100

25
250

100
450
200
250

250.

100
200

250
1.900
50
15.\)

lO{)

10(}

20D
100

100
6,010
100

20
250
100
100
50

150
1.000
200
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Pelo Sr. Marquez Torrigia.ni, 50 acções ................ .
Pelo Sr. Edouard Duchesne, por si e por um grupo que
·
garanta, até 380 acções . .. . . ................... .•..
Pelo Sr. marquez Ridolfo Ridolfi, 50 acções .......•.....
Pelo Sr. Georges S<tbbag, por si e por um grupo, pelo
qual r esponde, 950 acções •........... .. ........ .. •
P<lla senhorita Faugeron, 100 acções .................. .
Pelo Sr. Raoul Wilkinson, 100 acções .... . . .... .. . ... . .
Pelo Sr. Auguste Pillepich, por si e por um grupo que
garante, 500 acções .. ........ , ..... ,_.•...•.. .• . ...
Pelo Sr. Charles Leboucq, 25 acções .•.... ·........ ... , ..
Pelos Srs. Singer Freres, l UO acções ... ....... ... . . . . .. .
.Pelo Sr. Lucien Plessis, 250 acçõe3 po t· si e 1.140 acções
por um grupo p elo qual responde . . . ............•.•
Pelo Sr. Angelo Levis, 20 acções por si e 480 poe um
grupo que garante ......................•.......•.
·Pelo :::ir. Angelo Franco, até 50 acções ... .. .... . . ... .. . .
Pelo Sr. Ga.briel Faugeron , por si e por um grupo pelo
qual responde, até i50 ::tcçJ eo; ... ... . ........ , .... , .
E pelo Sr. Ernest Todross, até 100 <tcçõcs ., ...... .. , ... .
ou seja.m, ao todo, 20.000 .. , ........ . ... . •.......•.... .

. 50
380
50
950

100

100
500

25
100
1. 390

500
50
750
100
20 . 000

Sobre cat.la uma destas acçõcs foi pago inunediata.mente, em
cspecie, ua. presença do tabel!iã? e das testemu_nhas abaixo assiO'uada ,, 10 ~F do seu valor, i! em VIrtude disso, a unporbncia total
âeste.> pagf.l,mentos montando á ql~anti:J. ele 200.000 francos, acha-se á.
uispos1ção da socieda.de, como aswn reconhecem os comp;trecentes.
Art. 6. o Os p:1gamentos complementares deverão sm· fe.itos mediante cham:1das determinadas peltt di rectoria c os a.ccionistas
serão a. visados por meio de carta registrada .
No caso de falta de pagamento na <lata, csLabelecida, serão cont:tdos juros, de pleno Jircito e mediante i ntimação, <\,taxa de 6 o;o
ao aono, a contar do di::t da exigibilid.ade.
Qu[tlqucr a.cciooista terá. o uireito de l iberar os seus titulas
antecipaua.mentc, nas condições que a dircctori<1 estabelecer.
Si a chamacht não for paga na ch\ta marcada, a sociedade ter1t o
direito, ue·pois de intimação feita por carttt r egistr:v !a, que não
s tJrta elfeito <lurccntc 15 dias, de decl::trar caducas (cahidas em
eommisso) as acçõe.:; em atl'azo, ou do mandar Yonder os titulas
cujas eJÜ'(Ldas se acham atrazadas,. ou ttinda, ele exigir po1· via judiciaria o p::tgamento destas qua.ntw.s ou ele r ecorrer, pa.ra esse
fim, a todos os meios de direito .
Si <t dirnctoria se servir elo <lireit.o ele <le~brar ca hidas em
commissJ as n.cçõc.:; em atmw de pagamentos de chamttdas, fará
constar essa. decL1l'açã.o 0 111 acto <J.a-thentico quo ser<í pn blic<tdo no
JfoniLttl' Be!ge. Por dir,1 ito o cn,pital socültlci.tr à reduzido do cal)itnJ chs acçõe:> ca.lliclas em cornmisso.
'
O;; pagamentos offeetmulo.:; sobre e>b.s acções reverterão pam
n, sociedade sem prejudicar o direito que lhe assiste de rcclama1·
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dos subs.wiptores ou cossionarios destas acções as mais amplas
perda ~ e damnos:
.
_
Si a directot•u:t achar prefertvel man ·lar vender as acçoes em
atrazo de paga •nento do chamadas, fat-o-ha por intermedio de corretor, na Bolsa de Bruxellas, como si estivessem inteiramente
liberadas, e os subscriptores ou cessionarios destes títulos ficarão
sempre obrigados pela differenç:t entre a importancia da totalidade dos pagamentos liberatorios chamados ou não em principal,
juros e gastos, e o producto da venda realizada .
Os certificados nominn,tivos que houverem sido entregues aos
accionistas em commisw ou executados ficarão se m valor, desde a
data do commisso ou da execução, em mãos dos mesmos.
A declaraçi o do commisso e a venda das acções em atr azo de
pagamento de chamadas não darão lagar a formalidade judicial
ou extrajudicial alguma.
Em qualquer caso, os direito3 de voto dos accionistas em atrazo
de pagament o:> de chamadas serão suspensos até que effectuem o
pagamento dn,s entradas estipuladas pela directoria.
Art. 7. 0 O Sr . Eugone Gentili di Giuseppe, agindo em seu
nome indi vidual c no nome e na qualidade de director de uma
sociedade em p n,rtic ipaçlio verbalmente constituída entre elle e
diversas pe3so ~ts, pela qual elle resp onde, sob a denomi-nação de
Syndi cat Jtalo-b1·Jsif.ien , expõe e lembra aos comparecentes :
·
1o, q no o Governo dos Estados Unidos da Republica do Brazil,
pelo decreto n . .S62, de 16 de outubro ~c 1890, outorgou a concessão de uma estrada de ferro, que, partmdo nessa época de Catalão, considerado então ponto terminal da Estrada de Fe1•ra Mogyana, e3tendc r-sc-hia em llemanda de Palmas, terminando em
um ponto a determinar-se na parte navcgavel do rio Maranhão
no Estado de Goyaz ;
2°, que totlos os direitos á alludida concessão foram transferidos, especi<1lmcntc, pel .t Companhia Estrada de Ferro Alto Tocantins, societia'lc anonyma com sédc no Rio de .Janeiro a uma
socied Hle belga, constituída aos 25 d3 janeiro de 1896 sob 'a denominação de Compagnie eles Chemins de Fer Ot·ientaux du Bt·ésil
conforme acto lavrado por Ma.ítre Ma.urice De Doncker, tabellião
em Bruxellas, c publ icn,llo nos annexos do Ilionilet'-1" B elge de 13 de
fevereiro de 1896 (Acto 11. 452) ;
3°, que, devido á rlemora que teve a Companhia da Mogyana
em terminar s1.m linha até Catalão, a Companhia Estrada de
Ferro Toca,ntius solicitOLt c obteve do Governo Federal, conforme
o decreto dato.do de 18 de outubro de 1904 (n. 5.349), a modifica·
ção do traçado primitivo pelo q_ue, partindo. da linha da Mogyana,
pert o de Araguary, vae em d1recçao a Goyaz, onde termina na
capital do mesmo nomo; que depois dessa. modificação a Companhia
Estrada de Ferro Alto Toca.ntins mudou de denominação passando
a se chamar Compagni.e du Chemin de Fet· de Goyaz;
4°, que o Uovorno rla Republica dos Estados Unidos do Brazil
Executivo -

1907
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.çanfi..rmou,_em là vor desta n:ova linha, tlc unn CX't.e"l&'io- de eer.ea
de 600 kilonntros, entre outro ~ privilegias:
a} tJ da garilintia de 6 ~; de juros por anno, durante 30 aru1os,
~'bre o eap1tal a lixar .c omo sendo nccessario para a conBt mcç>.ão
e ~"qui·pameilto tl<~ linha, sem CF! e o capital prusa. cxcuder a 30:000$
por l;:Homctl•o, qu .tnth co>sa cgw :.tJ eo,mbio admiLtido pelo Go vct'no.
dle 27 d . esterlinos p:ll' I::;;, J·cprcscnca. 3. 375 lihras estcrli11as ou
S-5. 200 frMcos, si os c:tpitaes forem leva.nt<l.lh3 no o_;t.rangeit'J ~
b) isGnção de direitos de import:.tç:ão sobre os trilho~. matería.es
~3 illstru mentos ilost.inado.s á cons trucção d cts r._,fcrith ; linha:.,; e ao
s.gu equipamento, j <i em nnt.m•ittl fixo, já roda-nte;
;>o, t1ue em Yil' tn .:le de convenções c a ccol'tlos Yer'u:J,es fei tos, que1' com a CornpautJ.ia Estrn.da de Feri'O de Goy::t.z ( a.ntcriorlll<eJltc Companhia Estra-Ja dz Fm·ro Alto Tocal'ltins }, quer com a
Compag11ie dcJ ChcmiHs do F'er Orientat<X dtt Hrisil, o e;:poente c o
Syndicttto lta.lo -bra.zileiro obtiveram destas , pa..ra s.i mesmos ou em
lxmeflcio das pPi'>'SO(t ·: qnc tlcsigJnrem ou qtlO os sub.~tit.uir~m, a

~'mpt·ez'

da. construcção c do equipamento da linha supraJn.enciouada, com a J'l'cu ld <tdc exclusi V<t de constrni t• u:ts mesmas condi ções todos .os prolongamentos ou

cC~ncor dcw e ias

d c linhas,

{t~

q mws

conceilet' a. garanti:1 d e O % , nos ter .no >o:n IJ.Ue se 1!,Ch;~
:previsto no deel'eto tle 18 de ou t.ulJro ele l Uv ! ;
(}o, ctue em virtl.tde d .3 accordo vm·h.1l ce!e·b r,t .ln Cllt .·c O:': mesmos e a ;;oci:.da.de <t1onvm.\ «Hanúo Constructor do Ut\tZil» f:st::t s·e
obrigou a construir c equip.o.e, por sua c mb\ ou p ela da p3saoa ou
soei e !ade que constitu lr e011, ;~ um preço (hteemin:1,t!o a foi 'f'a.it, a
!inila. fcrre<1. que constitue o objccto d a emprez .~ snpra. nwnciOU<\th
.no Hem 5• .
lsto exp J~to e de cont<.n·mid•1dc com o.> aceot·Jo; o coJvcnçõcs
verMes jCt citados, o St• . Eu Jme Ocntili di UiusLJp_po, agindo como
íliem1 c:ito :1cimn, dcc:arc~ tl·awt• par.L éL prese nte suciedade, (·m um
o Gover no

i · ~ div isi,·e l , os clil'c lt :s, vancagcns e ohJ•igaçi.i3s re .a.ti vos ü
·-~lll.pl·o:~a p:·ec[taU.i1 tl;:; c Just t'tLçã.o o do WJ.nipam cnto r! J Caminho de
Ferro lie Goy~.z e <i :::ub-c mpl'<~itada rl::t re le rüh' co n;;tr;w<:''lo c equi.-

t,odo

1-!;.tmento. pelo Brmc.J C'onstrnctor do Br;tziL
A pre:>ente socia:!a:lc g vw,r <i. ·.le tol:ts as n.llk:,g.J:u c lttcros
rf!snlta.Jltes tle.;s;,ts emp;·cHa.<bs, depois de cumprJ d,,s L' ~; encar gos o

,;ún.'igaçues neUas e.'lta!Jclechl '" .
O foi· necatlor dc;tn. p1etc elo e ~Jpitn.l s ~ ohpi gn, ~ fl1rze r l'C.:onher:ee pela. CompttnhL1 K;!,rttd:L de Fcr t•o de 0\·Jya.z, peh
Compa,r;nic d : s Ch ,•min s de J• •.:;· O;·ienlau.e d u Brési! e pela socie•ii<t!e Banco Ccmstl'llc tor tlo Bt'.l. d l, e~d :t um<t Lle li-<1.s no qu e lhe
<'l'iz res :;>elto,. - a pt·cs;utc soeicda .le com o :; nhdl:1bel eJüla nos
bencfic ~ <tl'ios actu~t.e.;; p;t1·a. a o.wcução das l'iJ ft:ricl~,s om f}re.zas
~ Sllo~e!llpl' eilé~daB C titulc<.l'O;:i ÜOS direitos O vanhgons di ~SO
;:esuttctl'lte~ , co ;no si ella o.; tiYesse obtido dii·eetam e.lte .
·Obri•.ra.- so a fa.z.c:r estipuu1.r, em f<wor ua rll'esente sociedade,
a titl:ücr de remu nera.çã.<> d<" empreitada. que oll<~ toma, a entre•"<ll
.. re· obrigaçõ~.s uo valiir nomin~l de qu~nhentos. francos cad<t urna.
?,101' kilomeko c1nstruido, numerv este que S(:H'<~ defi nitivamente
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<lstabelecido .pcb .assembléa geral <Üt presente sociedade e sor<i,
consi(J'oado em um accordo a celebrar entre cl!a c a Sociev'hulo
Óomiftwh:ia Estmda de Fem•o :de Goyaz.
·
Esüs ohl'igações deverão ser do typo de cinco ll0-1' -cento,
amortiza,y;;ís em .no:vení<L anno>, cmittühs pela companhia Estr::tda
FmTo tle -Ooyaz, Compagilie rlu Chemin de Fer de -Goya.z.
Pitra maior segu r::tnça, ser{L é\ffccb a estas obri gações a
,:arant icL ün trint•.t <tnnos, concedida, pelo Gover no do Brazil c,
·l tém disso, ellfL:> gozarã.o cvnjHnctamentc com todas as obrigações
cr•.;o,das, •lc u;na hypothoca sobre todos o:> btms lbS oociedades
mencionada. ~ . situado.> no Brazil.
Como rcmunoraç:'io dessa quota tr-:tzid:t pJ.r<>.. a sociedades ,
recebe o forncced.m' lla mesma. quinze mil acç,ões de cem fr<1ncos
ci1da. UIH<l. , int;eiramcntc libenulas . Ellc <Ü$trih ni l-as~ha a quem de
direito O terá :liml<~ ue pn gar OS SCl'YÍÇOS daqueUcs a. qucini tiver
r ecorrido .
A pre~üntc socieJ : ~Jc nYio ter:~ de intervir nesta distrJbuigão,
e ílcD.r(~ YD.li damentc desobrig<uhL dv, entrc$él· des.;;n.s a eções p ela
simples :.\S:>ignatur-a do St' . J•: ugêuc Gemili a i Ginsoppe.
·
Todrt vüL, cstn entrega só tcrJ, logar depois <la assembléageral
ter fixal1o ou acceito :1 cifra <las obrigações D, r eceber dr. ;Cou1p:whia ~:str~<d::t de Ferro elo Uoy<cz, como prcr.:o c!a empreitada
·e depois de l1 a·ver sido provado o seu ::tssentimento soht'e es~c
ponto .
Os forncccclm·cs de -:ta. l'arte (quota) ni•J :podCL':'io vota,r sohre
est e CJ,ssnmpto na asscnible::t gcra;L
Art. 8 . As a.cções ficaeão sondo nomin::tti vag ::ti.é serem com-·
·plebm cntc li horadas.
As <•.cç<ie:> completamente liberadas serão a o portador . f:erão
assignn.rlas pm· dous d.irectores ; um t\ das a ssignn.turas p óde ser de
dw.ncelh . .\. cc:são ser:~ rclta. por si mplJ:J tra.diç:to do titulo.
j_rt. !l . o O e<tpitd s··H:in.l po tlr.i'<~ sor au"gmcnt:ulo u ma ou mais
vez es p cl ~t a :~~cn1 blü1. f.!Or'.l.-l , q nc tl e lilJcl~~rü. con1o nos casos de rno-

-de

0

fli-ticu.l)Ues r::o ; <~ :;t.J,tl!!; us .
.A direc to rL~ tlcterrn inrtr ú. a~~ r.ontli<::Vo~~ da o1nissão das acçõ~s,

.-:r·e;;>,tl:l -; -para n.n_:.;monta t• o capitrd .

Nio roJcr-sc-!la cmittir :wçõc.; G,h:J.ixo do

iH,l' .

gm•;ú poder(• l'csolver attribuir {ts acçoões <t er e[tL'
t.lo t;Q._pit~·c l ~ vel '-:Hcgios on Yant:;. gon.s partienlLtros.

A a ssembléa

,p ,w::t augme.nto

O e ~1. ~_:üt1l ~o c i:.1l póLi o t:trnbcnl sor rcdu:-:;do .
A l' G~ l O.
Os :1ce:0ni.s t:1-:; :,ú sc1·ão ohrig.t<lo.;; lJOh impol'tlnda
dat: ~~Jc;0:JG S q uc pos::nuren1 .
,\ soelcéln.dc s0 reconhece mn propl'iet:tri ,; por tiLulo , acção ou
co··~?JO·>. do neç "o
.
.
',_si' h on~~ér';,,;rios propricta.rios, a sociodo.de tom o .(\ h•eito 'd e
.SUS}1<lild(! i' o c-xcr cicio dos direitos iL el !es a;Jferrmtcs a;té ser de3i~néd a unlét sú pc~s.xt , como lWoprieta:ria. desse titulo, ac\).(i;) .ou
cowpan ode ac.-,ho .
. Os ttíreitos~c ollri~ações lnhcrcutes a um titulo :.tcomiJa;ll'ham-no
SeJa em que m a~'.'> :estl vor .
·
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A posse de um titulo importa adhesã.o aos estatutos da sociedade.
Os herdeiros ou credores de um portador de acções não poderão,
seja que pretexto for, provocar a apposição de sellos Iios bens ou valores da soc.iedade . Devem, no exercício de seus direitos, reportarse aos balanços sociacs e ás deliberações da directoria o da assemblêa
geral.
CAPITULO UI
AD~:!INISTRAÇÃO

Art. 11. A sociedade será administrada por uma diroctoria,
composta de tres membros, no mínimo, e de sete no maximo.
A assemblêa geral fixará o numero dentro destes limites.
Os primeiros administradores serão nomeados por um prazo,
que expirará depois dn. assémblén. geral ordinaria annual de
1908.
Nesta assembléa ser·á renovada a directoria.
A partir desta data sahirá cada anno um administrador (dire·
ctor).
Si houver mais de seis directores, esta.belecer-se-hão os tueno&,
de modo que com a sa.hida, uma ou mais vezes, de dons directores
ao mesmo tempo, o mandato de cada um dolles não exceda a seis
annos. A ordem de sahida será, estabelecida por meio de sorteio.
Os directores retirantes poderão ser reeleito.;; .
Art . 12. Além das porcentagens eventualmente prevístas no
art. 34 e do r·eemboho das !lespezas de remoção, a assembléa
geral poderá est tbelecor ordenados fixos aos membros da directoria.
Cada director deverá prestat' uma fiança de 100 acções &m
garantia da sua gestão.
Esta fiança não poderá se;·-lho devolvida sinão depois da quitação dada pela approvação do balanço do exercício, durante o qual
elle terá exercido :os sYas funcçõe ~ .
Art. 13. No caso de ficar vago um logar de director, os dircctores remanescente; e os commis;arios reunidos poderão preencher provisoriamente essa vaga.
Neste caso, a a"sembléa geral, na sua primeira convocação,
procederá á eleição definitiva.
O director nomeado, em substituição de outro, desempenhará
as suas funcções sómente até a terminação do mandato que tinha
sido conferido ao seu predecessor.
Art. 14 . A directoria elege um presidente entre os .~eus
membros.
No caso de ausencia do presidente, a directoria dilsignará um
de seus membros para snbstituil-o.
Art. 15. A direotoria, a convite do seu presidente ou do administrador que o substitue, reuoir·se-ha quantas veze; o exigirem
os interesses da sociedade, no logar que será indicado para. esse fim i
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Ella deverá ser convocada em todos os ca,sas, quando dous
a-dministradores pelo meno& o pedirem.
.
·A directoria poderá decidir. que se reahze1p reumo~s em datas
fixas, independentemente de aviSO de convocaçao esp~mal.
Art. 16. A directoria não poderá deliberar sinao quando a
maioria de seus membros estiver presente ou fôr representada,
sa.lvo os casos especiaes que ella determinará em um regulamento
interno nos quaes poderá ser exigida uma maioria mais elevada
.~em que os terceiros possam disso prevalecer-ss.
Cada director pôde, mesmo por carta ou telegramma, delegal'
um outt'o membro da directoria para substituil-o e votar em seu
Jogar.
Nenhum director, porém, podedL tlispor de mais de dous votos,
inclusive o seu.
As d:,cisõe3 são tomadas por maioria de votos. No caso de empate, o voto do presidente da reunião será preponderante.
As dc~cisões da dit'ectoria serão constatadas por meio de actas,
inscriptas em um registro especial gua,rdado na séde da sociedade,
e assignadas pelos membro .~ que tomarem parte em a delibera-;ão.
.
.
As cópbs ou trasl::tdos dessas a.ctas, que elevam ser apresentadas em juizo ou em qualquer outra circumstancia, serão
assignadas por um dus dtrectol'es.
Art. 17. A dil'ectoria fica investida dos mais extensos poderes
para administração e gestão d11 sociedade.
Ella representa a sociedade em tolêtS as eircumstancias perante terceiros.
Tudo que não for expressamente reservado pelos estatutos êt
a.ssembléa geral, é de competeacia da dh·ectoria.
Especialmente :
Poderá fazer toda sorte de compra e venda. de iJens moveis e
immoveis, realizi1r quaesquer emprestimos, mesmo mediante
emissão de obrigações ao porta.dor, fixar as condições, taxas e modalidades desse.> emprestimos ; colbtitnir quacsquor hypothecas e
outras garantias, renunciar a qualquer direitoreal, e consentir no
cancellamento de quaesquer inscl'ipçõcB, trauscripções, opposições
.f\ seque;tros, com ou sem pa,gamento, tom11.r compromissos e
transigir sobre todos os interesses sociaes.
A directoria póde delegar poderes especiacs ou determinados a
um ou mais de seus membros ou a. qualquer outra pcs.;;oa, marcando os honorarios inherentes a essas delegações.
Nomeia o revoga o director ou dircctores, e repre;;ontantes da
.sociedade, agentes e empregados, determiru suas attribuições,
.fixa os honora.rios, o, Ci1SO for nccessario, as respectivas fianças.
Os dircctores c representantes podem set' escolhidos no seio da
directoria.
A directoria pôde estabelecer os honol'arios dos directores e
representantes por meio de ordenados fix:os ou de participação dos
lucros annua.es.
Art. 18. A directoria poderá nomear uma commissão technica
para. cada uma das snas em prezas; cst<\S com missões compostas de
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um ou ma.is m(3mbros .terão· a incumbencia. de dai' os seus conselhos,
todas as vezes que forem req l1isitaclos; a dircc&oria. estabelecerá . as .
attr_ib.nições de cadCI. eommissio e fix<1rá os ordena{los . era seu s
membros .
..$-S. fun cções de m •mhro da;s. c1mm i:>s3es techui ca.':l não'- sfto
ineo1l_lfl1);tíveis com as de 1i iroctor .
Póde. nomear um agento respons:wel ou r epr csontllint.e legétL
com pl enos noderas p:n'Cl. r evre:,;Jntar a sociclade nos pa.i zes em
que o func ciona mcnto lbs sociedades lJelgcts. é subordinndo a ess&,
o b1•iga,_çjio .
Ar,t ., 19. Salvo es casos de dcle.ga r:ão· ectrmcia,l <• um. on. mais.
m embros do conselho ou d:t di rcctoria on a terceiros, todos os a.alio81
que envoLvem compromisso p :11~a a soeietla,dc·, a não ser os do
expediente diario, serão as~5 ignad o;; j)Ol' dons 1lirectores, os qu rtes,
perante terceiros, n:io serão o l!rigaLlos a .iustitic<ll' qn:dqncl1 deliberação que tenha sido tomad:.:, pela dircctoria .
CAPil'UL0 lV

Art. 20. A fi•caliz açXio da sociod;Ldo (,) confhula a 11 m on mai s
delegados.
O seu numero é fixado pela (l"ssembléa, geral.
Os fisca es teem os direitos e exe!'ce m as functões CJU C a lei
lhes -confere.
Os prime iros fi $c<tcs deseraponh:u·ão su<ts ftt ncções ntú tlopois
da assembléa geral annn:1 1 ele 1908 .
Nesta as;;emblélt proceder-.>e-ha, ;i, ,:ua r eeleição ou á suu. snbstituição, c depois disso, todos os a nno ;, nm do; físcaes scr<i. sub mettido· á reeleição de coaformid'tdc co m unu ordmn de sahi.da estabelecida por meio de sorteio.
Ar t . 21, A asscmhléa get'a l póclc estabelecer par a o:> fism es,
a.léi:n do reembolso das dcspezu.s de vü1gem c da }Jcr contagem eventualmente prevista no art. 34 dos pl'w;cutcs estatuto .~, um oi•clenado fixo, que niio podm•;í ,. por cada 1lsral, cxcarle t' ~~ t.Ewç n. part e do
orcfena;do de um director.
Cada fi>cal devel'<i pi'O;Ü l" fictnç::l. de 30 acçõe:j da sociedade em
garantia de suas func,:õe .~ ; as ditas a cçi'ies serito <lcpo ~ ita• l::l.s no
cofre social ou em rrn·~_ l •tu ce ouh\l !ogn,r· i !ld i<::n.tJq p .; l:1. asscmhléa

geral.

A dih fiança nilo lJ:Jci :ni ;;e;' ;~c '; ulvid:L si nã o depois da rp itn.ç:Io
dadé\ pela approl";:,ção do h ~Ja.u ~·;J do oxcr·c.icio dm·antc o qu :-:;! ,,
1l8cétl exerceu suas f'nncçõcs.

C,\PIT CLO V

Art. :?2 . A assembié<t ge ral, regu larmcnt::J Cél!l.s t it uid it , rep t'esenb a müvCl'salidade dos nec ionistas .
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Compõe-se de todos os acciolllstas

(lllO

tiverem cumprido com

as estipulaçõc1 do art. 2,1 rlo.s pc·escntes estatut::>s.

As doc:isões da assem bléa obriga. m ·n, todog, inclusive os ausentes
o os dissilleat<Cs.
Art. 23. o~ avisos d:e convocar·ã·J a toL~S a1g as3ertulb!-éas de-verão <C.mtcr a, ordem do clia.
·
SeH·ão feitos pelo mmws chms ,-e~es ·com oito dhs de intervaHo
e oito dias ante,; d:1 assombléa no 11fomteu;· Belge e em dons .io·rna.ns
de Bruxellas.
Oito tlin,s ~mte.> cln, o.~somhlú.t ~:erã;o r:·mettidr1S earta,s •pelo
Correio aos accionistas, süm haver, :uwr\J::n, UGcc2sldade de êc)':npi'ovar esta fOl'fllalidaere.
Art. 24. Os possuidores do aeçõcs :nomit1Lttivas inscrlpto.s lttc}
dnco tiias lntri.eos antes lli1. assemblt.\:1, &erão allmitti.!llos a ost:{
medeanto apresentação do seu certificado üe iuscripçio nmwünativa.
Os possuit!oro.s de <:tcções ao portador serão aclmtttidos me!liantc aprosontaç-Iio do um certificado di.l deposito de seus. ütulos
feito em nm dos logar.Js quo deverão ser indicados ·no a viso de
com·oc:t<,~ão ; este deposito devorá ser feito cinco dias in.teir.os antes
da. assem blt;a. geral.
E' ]Jormittitlo fi•zc:;r-se ropresontJ,l' na a3semblúa geral.
Os m;wdattrios dcYem bmhcm ser accionistas e ter cumprido com as cndiçõos estipuladas para serem ad.nittLlus á
assemh;éa.
i\.$ pr cm•.u;:õe,, cujas formas u condiç-ões podem ser dotm'minadas polcl, diroctori::t, devor:1o ser !lop::>sibda~ pelo menos trrs dia,:;
inteiro' ante.> (lo di'" ela, a··s:;ml.>lúa..
As senhoras casadas, os menores, os interdi.ctos., os estabelecimento.; pal.lllcns que toem o clireib de f<tw~· JXH'te d;1 a;;semhl0a
gerJ.l po!.lOl'ão SOl' ropros~ntados polo> respcdivos maridD, tutor,
euraclor ou clircctor.
Ü'; compropeiebrios, llSufruetu:\rlo.> e os nus-proprietarios, os
crelloro> o cln·mlores por direito pignorctticio devel·ão fcczer-~e roprecm;Jtitl' por mna só o nnicil pessoa.
Art. 25. As assembléas geracs terã0 logar em Brnxellas 0:1:1 em
uma dtt'l com111lHl<tJ rb <J.gglomeraçiíGJ, no logwr imdl.caclo por o:rdom
rla dit·odoi'ia.
A asscmbh'·:t ger:d annnal rounir-se-h(l. elo di11eiilo na 1Jell~cei,ra,
torç·a-foir<l. do moz do maio, (LS 2 horas.
A ]Jl'imeira assen1blêa geral annual re:tlizar-so-ha em l·9'J8.
Os accioni,t:ts poclori1o, em qualquer tem110, ser CJHYOC<'tdos em
ítssemblén, gorai pel<1 directoria o a pelo:> cmnnütJiiarios. B!e~em
sel-o meclLwtc u viso escripto ele acciorriotas .,iustifican:lo que .'flOSwom nm quinto do nunWI'O total ditS acç-)cJ. A directoria .den:t
reunir <1 assomblúa :1ssim poclicL1 de:1tro de um pra.zo quo nfio po(lor(t eXCOélOl' ele 50 dl;t.S.
. Art . 20, A assomhllla gera.I sJr:i presidida pelo presidente da
thrcetorta ou, na. ausoncla deste, pelo dircctor quo <1 diroetoria indicar.
O prosiclonto cln, assemblea nomeàrtí. o secretar.í0.
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Designará como escrutadores dons dos accionistas presentes.
Art. 27. A assembléa g0ral não poderá, deliberar sinfto sobre
as proposições q ne constarem da ordem do dia.
Ne,lhuma proposição feita por accionistas será submettida á
deliberação si não estiver assignada por accionistas que provarem
representar um quinto, no mínimo, do numero total das acções e
si não houver sido communicada em tempo util á directoria para
ser inserta no a viso da con vocaçiio.
Art 28. Cada acção dará direito a um voto. Ninguem poderá
tomar parte na votação com um numero de acções superior a um
quinto do total das acções emittidas ou aos dons quintos das acções
com as quaes se vae proceder á votação.
Art. 29. Ficam reservadas á as-;embléa geral as questões relativas aos pontos seguintes:
1•. Approvação annual do balanço conformo ol rel:Ltorios da
directoria e do conselho fiscal (college eles commissaires).
2•. Determinação dos dividendos a distribuir.
3•. Fixação do numer·o, nomeação dos membros da diroctoria,
do conselho fiscal e seus ordenados.
4•. Nomeação dos liquidantes e determinação de seus poderes
e vencimentos respectivos.
5•. Modificações nos estatutos.
6•. Fusão com outras sociedades.
7•. Prorogação ou di~solução antecip:vla da soci~dade.
8•. Augmento do capital ou reducção, salvo o caso previsto no artigo sexto, em que a reducção é de direito.
Art. 30. De modo geral a assembléa deliberarà, sej<t qual for
a quantidade de capitalropresentalo, e as deliberações serão tomadas por ma,ioria de votos.
Todavia, quando ella tiver de resolver sobre as questões de modificações nos c.statutcs, fusão, prorogação ou dissolução n.ntecipada
da socieJa.de, augmento ou reducção do capital social, só será validamente constituída quando aquelles que assistirem á reunião representarem no mínimo a metade do capital.
Si nesta Drimeira convocação nKo for preenchida esta condição,
será necessaria nova convocação e a segunda assembléa resolverá
validamente seja qual for a porção de capital representada pelos
accionistas presentes.
Nestes mesmos casos, nada será resolvido si não estiverem representados tres quc.rtos dos votos. Todavia, si a dissolução for provocada em virtude da perda de tres quartos do mtpital, poderá ser
declarada, si for votada por um quarto das acções representadas.
Art. 3!, As decisõss tomadas em assem blL\a geral constarão
de actas assignadas pelo presidente, pelo secretario e pelos dous
escrutadores.
Estas actas serão, depois, transcriptas em um registo especial.
As copias ou extractos de6tas actas a produzir em justiça ou
alhures serão assignadas por um director.
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CAPITULO VI
JNVENTA.RIO, BALANÇO, LUCROS, RESERVA,

REPARTIÇÃO E PREVISÕES

Art. 32. A 31 de dezembro de cad~t anuo e pela primeira vez
em 31 de dezembr·· üe 1907, as contas e a escripta da sociedade
serão fechadas e a dii.·dctoria fará os in vmrtarios e balanços e a
conta de lucros e perdas na conformidade da lei.
A dil'ectoria terá a mais absoluta liberdade para avaliar os
creditas e outr03 valores moveis e immoveis da sociedade.
Ella fará essas avaliações do activo do modo que julgar mais
util para as;;egurar a boa gestão dos negocias, a estabilidade e o
futuro d<t sociedade.
Art. 33. 40 dias no mínimo antes da assembléa geral annual,
a directol'ia transmittirá os documento3 com um relat •rio sobre as
oper·ações da sociedade aos «commis-arios» que deverão, dentro ele
25 dias, fazer um relatorio co11tendo as suas proposições.
Quinze dias antes da assembléa, o balanço e a conta de lucros e
perdas serão depositados na, sécle social p<1ra serem examinados
pelos accionistas .
Art. 34. O saldo a favor do balanço, deduzidos todos os en~
cargos sociaes e amortizações, constituirá o lucro liq.uido da sociedade, lucro este que será repartido da se'Suinte fórma :
1. o 5 % destinados á formação do fundo ele reserva. Esta retirada deixará de ser obrigatori<~. quando a reserva legal attingir a
um decimo do capital social.
2. 0 Será retirada em seguida a quantia necessaria para clistribuir aos accionistas um primeiro dividendo ctüculado á razão ele
cinco por cento ao anuo sobre a quantia liberada das acções.
A directoria poderá propor á assemblêa geral que seja destinJ.da uma parte do saldo dos lucros na. formJ.Ção de um fundo ele
previsão ou de reserva extraordinario.
As proposiçõe.> que ella fizer a esse respeito serão consideradas
approvadas si não forem rejeitadas pelos tres quartos dos votos
<.lUe tomarem parte na deliberação.
Si tal reserva não tiver loga.r, retirar-se-ha deste saldo a
quanti<J. necessaria p<1ra distribuir ás acções um segundo dividendo
de 5 % sobee o capital nominal.
O restante será, até perfazer 5 %, repartido pelos directores,
segundo seu regulamento particular, c pelos commissarios, cada
commissario não podendo retirar uma parte superior a um terço
da que couber a um director.
. O s<1ldo se1·á applicado do modo que a assembléa geral deCidir, sem que esta possa, todavia, violar a igualdade entre os
accionistas.
·
·
A assembléa poderá especialmente decidil• que esta parte dos
lucros seja empregatla na amortização do capital por meio de re;gate de acções em Bolsa ou compra das mesmas abaixo do par ou
seu reembolso ao par mediante sorteio.
A assembléa poderá decidir que o titulo amortizado por sorteio
.ao par soja substituído por uma acção beneficiatoria, conferindo os
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mesmos direitos quo este, SD,lvo o direito <tO primeiro dividendo.
A1·t. 35. Todos os clividencll)s de acções quo não houv.erem sUJ.o
cobrados dentro dos cinco a.nnos do Sln oxigibilic!J.clo prc .:crevm;ão
em proveito da sociedade.
O balanço c a couta. do l<1cros e pm•cl<ts serão publi c <tcl <9~ , dentro
da quinzena em que houverem sido approva.dos, <t cusLt éla sociedade, mcdütnte ordem do ~ dircctór os .
CAPITULO Vlf
D!SõOL"C~:ÃO- LICWIDAÇÃO

Art . 36 . Por occasião ela clissolução cl.a sociedaclo, quer por
expir ação do prazo, quer por n,ntecip :tção do mesmo, a liquidação
da sociedade ser<í feita peLa directoriD, quo estiver funcciolk'l.ndo
nessa época, salvo o c::tso em c1nc n, asscmbléa geral nomeio um ou
mM:s1iquidaote:-: para esse fim, fix :onclo~J. Iws os poderes c os emolú-

men·tos.

A assembléa regulamentartí. a fúrm::L do liquidtLçãJo.
Art. 37. O p,roducto liquido da, liqurclação, depoii! da. apuração
elos .onus, será applicado ao r eembolso dn,s acçoos que não ti verem
~>ido amortiz:1das durante n, exis lenoi·n. da. sociedade. Este reembolso
far-se-ha ao pu.r p elo valor pelo qu .d a acção foi liberada.
O ex:cedcute será repartido entre todas as acçõJs ou as n.cções
1Jeneficin,rias, que tiverem substituído as acções amortizadas .
C.\PIT ULO VIU
ELEI ÇÃO DE DOMICILiO

Art . 38. Todos os ::Lccio uist a.s, d'i rec tores ou commis mrios d::t
sociedade quo não sejn,m domioilin,clos na Belgic;t seeã:o obrign,dos a eleger o seu domicilio nn, sé<lc da sociodn,cle, onde 'todas as
communicações, intinmçõcs, citac::ões e notitir:açnes a ell es feitas
serão comiclera,cl::Ls vali elas .
C.\PIT UU )

I :~

DbP OSI !,'Õt::S T r. A:\SlT ORTA S

Art. 3ll . O numero tlo ~ co;1mlis~ 1trios 0 .íl:m clo em tt'Cs parco a
primeira vez .
.
Exeec:'rão ossl1.s fun cçõc3 os S1's . Er nc.;t Todros o Aagelo Franco,
acLma nomel1.dos, o o Sr. Alessamlt'o Lupin;tcci, proprietario, morad{}l' em Roma , rmt Vcnti Sc~temb!l'O n. 4L
Art. 4•J. Logo depois da constituição da presente sod cdade, os
::Lc c i onis t a~ , se m ne co;sicl::Ldc do outra convoc:oção, reun i<'-&e-hão
em asse111blé't geral, pn,e::L o fim elo fi.mr o numero <lo membNs dn,
· primeira (ti.rectorin., prJcecler ct sna nomc:oção, deti:wmi:atu·, si pro-
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ciso for, os seus emolumentos, bem como os dos fiscaes e deliberar
sobre todos os pontos que julgn,rem conveniente incluir na ordem
do· dia da mesma r<mnião.
A dita a.ssmubléa poderá especialmente examinar, fixar e ratiltear as condiçõe.> dos accordos a fazer"se com a: Companhia
Estrada de Ferro do Gbyaz e com o Banco Gonstructor db B1•azH, e
fixar o numero dc1S obrigações p1•evistas no art. 7°, que deverão
ser recebidas em l'Cnnm.entção do prer:o englobado (twfail) da om]lreza de construcção e equipamento.
E para constar passou-se o presente conforme minuta, em
Schaerboek-les-Bl'Uxellos, no cartol'io do tabollião abai\o assignad'o,
na data abaixo indicccda.
Depois do foit'' a leitura, ~"' partes, as testemunhas c o t<J.belliiio o assignaramo
Seguem as assignaturas.
Registrado pelo l'eccbedor abn.ixo assigmtdo·, ll folhas, cinco
ohama.das, em Sa,int Josse-Ten-Noode, aos 28 de novembro de 1906,
volume, 296 folio 85, columna 9.
Recebidos 9 francos e 40 ccntimos.- E. Cm·ne::.
Pl10'CliltA~~ÕES A~N8XAS

N. l

O aba.ixo assignado, príncipe Fernando <le Bclmonte, propriehrio, morador em Roma, via Yenti Setternbre n. 3, confere, pelo pre.>entc, todos os poderes ao Sr. commendador di
Giuseppe Gentili, P"'l'a o üm ele concorrer á C(ll1stituição de uma
sociedade anonyma belga, sob a denominação de Sociedade Intemacional de ViaçD:o Fcrrea o Obras Publicas, que será esti1belecida em
Bruxellas.
FOl'mulal' os estettutos, snbscreYer 100 <:tcçõos de 100 francos
cada uma da allmlid~1, sociedade, e[fectuilr por sn<1 conta as e11tr<:tdas
parciaos das <:tcçõcs qne ell'' th·or subscripto na occ(1sião da constituição da sociedade.
TonMr p<:trte 1n nomeação dos allministt·adol·es e dos fiscae',
fixar as remtmerv:çõcs dos mesmo.s, dar toda especie de votos,
tomar parte em todas a,;; doliberações·,discm,Hões e vot<:tçõas, assignru·
qn::tesquer actoJ c act.ts, eleger domicilio, snbstabelBcer· ~" presente
e fct 'CL' em geenJ tudo q uc for ncces::;<:trio.
Pas~aclo em P<tris. aos 13 de novembro ele 1900.
P<:tra servie como prot:nrar:ão. Priucipe Ferdinrmrlo ele Belmunl
t1[onroy.

llegistrado po1o rocebecloe <tbaixo o,ssignalo, uma paginn. som
chamadas, em Sa,int .Joss0-Ten-:"!oolle, aos 23 elo novembeo cte 1906,
volume 59, folio G3 colnmn<J. .'2. Recebidos dons francos e (1 uaren ta
centimos.-E. Carne;.
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N. 2
O abaixo assignatlo, Duca Leopoldo Torlonia, proprietario, morador em Roma, via Bocca di Leone n. 78, cont"erc pelo presente
todos os poderes ao Sr. lfl. Gentili di Giusappe, pwil. o fim de concorrer á c."nstituição de umn. sociedade anonyma, belga, sob a denominação de Sociedade Internacional de Viação Ferren. e Obras
Publicas, que será estabelecida em Rruxellas.
Formular os estatutos, subscrever 100 acções de 100 fl•ancos
cada uma da alludida sociedade, elfectuar por sua conta as entradas parciaes das acções que elle tiver subscripto na o~ca:üão da
constituição da sociedade.
Tomar parte na nomeação dos administro,dores e dGs fiscaes,
iixar as remunerações dos mesmos, dar toda especie de votos,
tomar parte em todas as deliberações, discussões e votações,
assignar quaesquer actos e actas, eleger domicilio, substabelecer a
presente e fazer em geral tudo que for necessario.
Passado em Paris aos. . . 1906.
Para servir como procuração. -Leopoldo To1·lonia.
Registrada pelo recebedo1' abaixo assignado, uma pagina sem
chamadas, em Saint Josse-Ten-Noode, aos 28 de novembro de 1906,
volume 59, fls. 63, columna 2. Recebidos2 francos e 40centimos.E. Comez.

N. 3
Eu abaixo as.signado, Jacques Castelbolognesi, banqueiro, vice:presidente do Credito Italiano, morador· em Roma, piazza S. S.
Apostoli numero 49, confiro pelo presente todos os poderes ao Sr.
Eugenio Gentili di Giuseppe para o fim de concorrer á constituição de uma sociedade anonyma belga, sob a denominação de
Sociedade Intern<\cional de Viação Ferrea c Obras Publicas, que
será estabelecida na cidade ele Bruxellas.
Formular os estatuto~. subscrcYor 250 acçõeB, de 100 íi'ancos
cada uma, da alludida sociedade, offectuar por sua conta as cn·tradi1S parciaes das acções que elle terá subscripto na occasião da
constituição da sociedade.
Tomar parte na nomeação dos administeadorcs e dos fiscaes,
fixar as remunerações dos mesmos, dar toda especie de votos, tomar parte em todas as deliberações, di:;cussões e votações, assignar
quaesque<· actos e actas, eleger domicilio, substabelecer a presente
e fazer em geral tudo que for necessario.
Passado em Pariz, aos 8 de novembro de 1906.
Para servir como pro0nração.- J. Castelbolognesi.
Registrado pelo l'acebodor abaixo assignado, uma folha sem
chamadas, em !Saint Josse-Ten-Noodc, aos 28 de novembro de 1906,
vol. 59, folio 63, col. 2a. Recebidos dons francos e 40 centimos. E. Cornez.
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N.4
O abaixo assignado, Conde Henri di San Martiuo di Valperga,
proprietario, morador em Roma, palacio Colonna, pelo presente
confere ao Sr. commeodador Gentili di Giuseppe todos os poderes
para o fim de concorrer [t constituição de uma sociedade anonyma
belga, sob a denominação de Sociedade Internacional de Viação
Ferrea e Obras PubJicc~,s, que serít estabelecida em Bruxellas.
Formular os estatntos, subscrever 100 acções de 100 francos
cada uma da alludida sociedade, effectuar por sua conta a3 entradas parciaes das acções que elle tiver subscripto na occasião da
constituição da sociedade.
Tomar parte na nomeação dos administradores e dos fiscaes,
fixar as remunerações dos me.:nnos, dar toda especie de votos, tomar parte em todas as deliberações, discusoões e votações, ttssignar
quaesquer actos e actas, eleger domicilio, substabelecer a t·resente
e fazer, em geral, tudo o que for necessario.
Passada em Paris, aos 9 de novembrJ de -1906. Para servir
como procuração. - O. di San 111artino.
Registrado pelo recebedor abaixo-assignado, uma folha sem
chamadas, em Saint Josse-Ten-Noode, aos 28 de novembro de 1906,
volume 59, folio 63, columna 2-Recebhlos dons francos e 40 centimos.
-E. Oornez.
N. 5

O n,baixo assignn,clo, A. Fabrizio Gregoracci,morador em Roma,
rua del Gesú n. 55, peln, presente confere ao Sr. Eugenio Gentili di
Giuseppe, todos os poderes para o fim de concorrer â con;tituição
de uma sociedade anonyma belga, sob i:, denominação Sociedade
Internacional de Viação Ferrea e Obras Publicas, que ~erá estabelecida em Bruxellas.
Formular os estatutos, subscrever 20 acções de 100 fl',mcos
cada uma da allud1da sociedade, elfectuar por sua couta as entradas parciaes dlts acções que elle tiver subscripto na occasião da
constituição da sociedade.
Tomar parte na nomeação dos directores e dos fiscaes, fixar as
remunerações do.; mesmos, dar toda sorte de votos, wmar parte
em todas as deliberações e votações, assignar quaesquer actos o
actas, eleger domicilio, substabelecer a presente procuração e fazer, em geral, tudo quanto necessario for.
Feita. em Paris, aos 4 de novembro de 1906. Para servir como
procuração. - A. F. Grego>·acci.
Registrado pelo recebedor abaixo assignado, uma folha sem
chamadas, em Saint .Josse-Ten-Noode a'JS 28 de novembro de 1906,
vol. 59 fls. 63. columna 2-Recebidos dous francos e 40 centlmos.
·-E. Cornez.
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N. 6
O abaixo a>~igmvio, A. Giuseppe Grogoracci, morador em Roma,
Paiazzo Doriét al Corso, pela presente confere ao Sr. Eugenio Gtmtili ele Giuseppe todos os poderes ,para o fim de concorrer ;para a
constituição .de uma se ci c dado auonyma belga, sob a llcmominaçio .d.e
Hodcdade [nternaciona.l de Vi::oçilo Belga e Ohras Publicas, que serii,
estabelecida ;em Bruxellas.
Formubr os estatutos, subscrever IOO acçõos, ele 100 francos
cada umil., clct alludida sociedade, oil'ectuar por smt conta as ef,ltradas parciaes elas acções que olle tiver sulJscé'ipto por occ:tsião
do ser constituída a s ;ciocbdo.
T.emar parte na nomeação tios directo1'es o dos fisca,os, fix,,r as
l'G;lU.l:merações d&s mesmos, dar tocla'sat•te ele voto.>, tomccr parte
em todas as eleübera.çõe,,:, discussões e votações, assigna.r q uaesquer actos e ac.tas, eleger domicilio, substabelecer a presente JW0·
curação o fazer, em gera:l, tudo quanto nocessario ÜJr.
Passada em Pctris aos .. , de 1906. - P.u<t servir c0mo procuração. -A.. G. Grcgoracci.
Registrado pelo recebedor al;<tixo assignatlo. Uma folha s2m
ch<tm:',tt:w, CHl Saint Jmse-Tea-Xooclc, <tas 28 ele novembro elo l.90f5.
VoL 59, lls. 03, colnmna 2. Reccl!idos clous fmncoo e 40 centimos.
- E. r' orne;.
X. 7

O cclmi;;:o assign::_c:.;, O.:.ntoni Yi Li:ol'ÍO, engcalwieo, mor<ulor em
Gorgogi!O:Ht .!J. U, pelcê pL•sente confere ao Sr. commencladol' :Eu.genio Gentili di Giu.soppe toilos os poderes pa,ra o
fiJUl de C0llC<JI'l'er pctra et c.m:-tituiç[o tlo uma so.·ieclévb anonyrmc
belga sJb .[L donQ;.nitl8Jção do SocicclEtdc Intcrn{)Jcion~tl do \TlaçUa
Belga, e Obras PublicD,s, que ser:'L osta!Jeleeiàa em Bruxellas.
Fonnula.r os eshtuto~, snbscn'c\·er '2:j aeç:íe.'; de 100 fl•tt.uco.s
cada .uma ela alludida :;ocielacle, oil'octwtl' JlOl' su:1 conü~ as entradas parciaes clv,s acções qne clle tivm· suhscripto por occ;,tsiào
ele ser constituiüct a socieclrtde.
Tomar parte mt nomeação rlos clil~ect ores .o dm fisca,e3, üxal'
as rennmm'ctções.dos mesmos, dar tocl<1 sorte ele votos, tomar parte
em todas as ;d<'librn'ações, discussões o Yotaç3es, a,ssignar quae~quer
<'tetos o <tct:cs, .eleger dJmicilio, .substD/Jelecer a pre.1ente .p.rocuração e fazer, em geral, tuclo .qmmto nocessario for.
PassMlo e1n Pads, aos ele rnovenlln'o de 1906. Pa,ra s;rvh·
como procuração.- C. Villorio Cantoni.
Rolllll, ·l'Un.

Registrado pelo reca;Jedar <tlJaixo assignn.'.lo. Uma folha sem
clwauadas, em S:ünt .lo.>se-Ten-Nootlo, aos 28 de novembro de 1~Q6,
V.,zrl;, 59, !k 63, columna :2. 1tcce1Jitlos dons Jrancos e 40 cen:timos.
-

1:. Cu;·ne~·.
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N. 8
O abaixo assiguado, Ferdinando Buooaccor,i, a.tlvoga.ào, me~
radm· em Roma, Vi::t Campo Marzio 69, pelo presente confere ao
Sr. com 11Gi1da.dor Eugenio Gentil i, em Pari;;,, todos os poderes
:para o fim do concorrer para a constituiçfw fle uma sod3dade
anonyma bolc;·a, sob ;:~,denominação do Socied<ode Internacional de
Viação Belg'~ e Obi·as Publica'!, que sor'í. estabelecida em Rruxollas.
Formul<1r os estatutos, subscrever 50 acções do 100 francos
cada um::t, da alludirl::t sociedade, effectuar por sua conta as entradas p:wciacs das acçõer; que elle tiver subscripto por occasião de
ser constitui ela a socieclads.
Tomar p::trtc na nomeaç(í.o dus directores c dos fi;;:caes, fixa~· <1s
remmnra(íes dos mesmos, rlar toda sorte de Yotos, tomctr parte
em todas as deliberações, discussões o v-otações, "ssignar qmwsrmm· ::tctol e <tetas, eleger domicilio, subshbeleccr a presente proêm'"ção e ützcr, em gemi, tudo quanto necessario for.
P(tSSJ.clo em Pariz aos ... novemhl'O de 1906.
Para SOl'VÍl' como procut;oção.-JieJ•dinand Buonaccorsi.
l{egistrado pelo recebedor ab:tixo as'!ignado. l:ma folha sem
ch,,nutdas, em S"int .rosse-ten-Xood:~, ::t<JS 28 de noYcmbro de 1906.
Vol. 59, 11~. 63, column<1 2. Reccbid'J dous francos c -!0 ccntimos.E. Carne;.
N. g

O nJnixo a.s;;i;;·n:vlo Bousctnet H •,u·i, residente em Pm•iz, 23,
Bonlevard dcs Capucines, p3lo prc.cgmte confere .ao Sr. Eugenio
Gentilí tli ninseppe, proprietwio CJ1 P<triz, todos os poderes pal'a o
fim de concorrm· pa1•a ét constif;uição rle nma.sJcimlado ctnonynm
belga, sob ::t clenominetção de f.'·oeied<1de Int1rnaciomt! de Viaçã)
Flelga c Obras Publi~as, que SOl'êL o,;tabelccida c;n Bruxellas.
Formubr os e~btutos, subsceeve1· 100 acçõe.3 ele 100 franc0:
cJ.cla um" dtt nlludicla socicdctde, cffectuar P'H' sua c·mta êts entra·
rlas parci<18S das acç)es que ello tiver subscripto por occ:tsião de:
s~r constituída a sJciecbde.
Tomar parte na. nomeação dos clirectm'es c do: fLcaes, fixar a
l'el1.1UUC1\tção dos mesmos, rlar toda. SOl'b de Yotos, t:Jma.r pa,rte
em todas as clelib'raçõm, discus;õcs e v0taç<:íes, aí3signar quaesquer actos o actas, clegd' domicilio, :mbstabelecer a pros.ente pr.J,;uraçiio c ützer, mn geral, tudo qu:1ntJ nccesi::trio fvr.
Passado em Pariz, ao.~ ... novembro do 1900. Para servir como
prccuraçiio.- BouHfUCt.
Registrado pelo recc bedor a b:üxo :1ssignn,Jo. Uma folha sem
ch;:tmada~. em S:ünt Jo~se-Ten-Noode, aos 28 rb novembro de 1906,
Volume 59, fk 63, colnmna. 2. Recebidos: dou-; francos o 40 centi:mos.-E'. Cm·nec.
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N. lO
O abaixo assignado, ThorR Josoph Henri, morador em Pariz, rua
Mont-Cha.nin n. 5, pelo presente confere ao Sr. Eugenio Gentili todos os poderes para o fim de concorrer para a constituição de uma
sociedade anonyma belga, sob a denominação de Sociedade Internacional de Viação Ferrea e Obras Publicas, que será estabelecida em Bruxellas.
Formular os estatutos, subscrever 500 acções de IOO francos
cada uma da alludida sociedade, effectuar por sua conta as entradas parciaes das acções que elle tiver subscripto por occasião de
ser constituída a sociedade.
Tomar parte na nomeação dos directo,·es e dos fiscam, fixar a
remuneração dos mesmos, dar tod1 sorte de votos, tomar p.1rtG
em todas as deliberações, discussões e votações, assignar quaesquer
actos e actas, eleger domicilio, substabelecer a presente prócuração e fazer, em geral, tudo quanto necessario for.
Pa~sa·lo em Pariz, aos ... de novembro de 1906. Para servir
como procuração.- J. Tho~·s.
Registrado pelo recebedor abaixo assignado. Uma folha sem
chamadas, em Saint Josse-Ten-Noode, aos 28 de novembro de 1906.
Vol. 59, fls. 63, columna 2.
Recebidos dous francos e 40 centimos.-E. Carne,;;,
N. ll

O abai:w assignado, Rava, Henri, director geral do Credito Italiano, morador em Milão, praça S. Ales>andro n. 4, pelo presente
confere ao Sr. Eugenio Gc:ntili de Giuseppe, proprietario em Pariz,
todos os poderes para o fim de concorrer para a constituição de
uma sociedade anonyma belga e sob a denomiuétção de Sociedade Iuteruacional de Viação Ferrea e Obras Publicas, que será estabelecida em Bruxellas.
Formular os estatutos, subscl'ever 200 acções de 100 francos
cada uma da alluditla sociedade, effectuar por sua conta as entrada~ parciaes das acçõe> que elle tiver subscripto por occasião de
ser constituída a soJiedade.
Tomar parte na n)meação dos directores e do> fiscaes, fixar a
remuneração dos mesmo3, dar toda sorte de voto3, tomar parte em
todas as deliberações. discu;sões e votações, as>ignar q uaesquer
acto3 e achs, eleger domicilio, substabelecer a presente procuração e fazer, em geral, tudo quanto neces~ario for.
Passado em Pariz, aos lO de novembro de 1907. Para sm•vir
como procuração.- Henri Rava.
Registrado pelo recebedor abaixo a~signado. Uma folha sem
chamadas. Em Saint Josse-Ten-Noode, aos 28 de novembro da 1906.
Vol. 59. fls. 63, columna 2.
Recebidos dons f'mncos e 10 centimos.-E. Carne;;.
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N . 12

· o abaixo assiguauo, Aghiou Jules, morador em Pariz, rue du
Quatre Setembre n. 9, confere pelo presente ao Sr. Conde Henri de
Bacourt, ministro pleuipotenciario de França, morador em Pariz,
todos os poderes para o fim de concorrer para a constituição de
uma sociedade ant-nyma belga, sob a denominação de Sociedade Internacional de Viação Ferren. e Obras Publica3, que será estabelecida em Bruxellas :
Formuln.r os estatuto'>, subscrever 100 acções de 100 francos
cada uma, da n.lludida sociedn.de, effectuar por sua coJta as entradas parciaes das acções que elle tiver subscripto por occasião
de ser constituída a sociedade.
. Tomar parte na nomeação elos directores e dos fiscaes, dar toda
sorte de votos, tomar parte em tollas as deliberações, discussões e
votações, fixar a remuneração dos alludidos directores e fiscaes
assignar quaesqucr actos e actas, eleger domicilio, substabelecer à
presente procuração c fazer, em geral, tudo quanto necessario
for.
Passado em Paris, aos . .• de novembro de 1906. Para servir
como procuração.- Jules Aghion.
Registr ~~do pelo recebedor abaixo assignn.do. Uma folha sem chamadas, em Saint Jo ~se-Ten-N oode, aos 28 de novembro de 1906.
Vol. 59, fls. 63, columua. 2 .
Recebidos dons francos e 40 ceotimo:;. -E'. Conw.õ.
N . l3

O abaixo assignttdo, Adercr Adolplte,· ~roprietario, morador em
· Pariz, vil la Said n. 9, pelo presente, contere ao Sr. Conde Henri de
Bacourt, ministro ple11ipotenciario lle França, tollos os poderes para
o fim de concorrer pa.ra a constituição de uma socicuadc anonyma
belga, sob a denomina<:ão do s~ciedade Internacional de Viação Ferrea
e Obras Publicas, que ser<i mtab c lecicl<~ em Bruxellas . .
Formular os estatutm, subscrever 100 acções de 100 francos
cada uma da alludilht socicdacle, elfectuar por sua conta as entrada~
parciaes da; acçi:ies qne clle tiver snhscripto por occasião de ser
constituída a societ.lade.
Tomar parte nn. nomc<1ção dos directores e dos fiscaes, fixar a
remuneração dos mesmos, dar toda sorte de votos, tomar parte em
todas as deliberaçõe ;, discussões e votações, aEsignar quaesquer
actrs c a.ctas, eleger domicilio, substabelecer a presente procm•ação, c fazer, em ger al, tudo qun.oto necessario for .
Passado em Pariz, aos 8 de novembró ·de 1906. Parn. servil·
,como procuraç:io.- Adolpho Aderer.
Registrn.do pelo reccbedol' abaixo a~signado. Uma folha sem
chamadas, em Saiut-Josse-Ten-Noode, n.os 28 de novembro de 1907 .
Vol. 58, 11s. 63, columnn.2 .
Recebidos: dons francos c 40 contimos.-E. Cm·ne:; .
ExecuUvo -
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N. 14
ü tthaâxo assigmulu,
~-1t•tmp!S

B.tl\)J'l:{l Ctt.F~0·

Aliotti', nTOi'J.dor em Parit,

Elysés n. 25, pelo p:Nsente confut"(} <.w S1'. G.:mde Henri cle

6aOO<\ll't,. miuish"O pleaipoteuciario de F'i.'fi!H'Ç t, plenos poderes. pa;ra.
de ·~oneorl'et" pal'a a forma~-ã.o de uma soúedadfr a,nO:n:Ji'm~
·neJg&, sob a. denlilmia<tçâo tle Socierl tdit} Irrtenneim1at de Viação
Fcrre.tt. e Obras Publicas, que s·er.t estabel'ecida em Braxe&s.
Formular os estatutos, subsct'CYCl' 50 acções de 100 fr<tneos cada
w.J.DW, da a1hdiala. oocieLlatie, e:ifectuae por· su<.11 conta, as entradas
pa.l.'C"it:Ws dats aoç,J.es que elle tiver sul}scrtpto pOE' occ:1<sião de seT
.Ci.l!lStit.ui:da a. sooiel\hb•l0.
Tomar parte na nomeaçfto dos dil'ectores e dos llsc &es, fixar <t
1'em1meraçãa dio.;; mes1nas, Ebtr tod:a a sorte de voto;, t·Jl!na:JI' pa,rte
-.em. t.o.ú::1s as de-li~Jr:!bçJes. dlscus3ões e Yotaçõe~, assfg,un· quaesqt~.~r
aatos e actas, eleger domicilio, sub ltal:Je.lecer a ])rcsente pru.cm~t~o5,a, e fMJeil?, 0-mD.i geral, twto qtHJ.nto neossstnio for.
Pil.Ssa<lo em P~rb. aDl' •.• de novembro tle 1901. P;wa servir
_.,omo procuração. -C. :4llolli.
RegistNlio pelo rJcd;edor abaixo O.'signn.,lo. Urua, folha sem
.:haJlW;ias, em Saiut-Jos:3o-Tcn-:{oode. \'o!. 59, fls. CU, columna ?.
;ms 2& àenovembro de l9J.6.
H'.ecobidos, dou:s feancos e 10 centimos.- E. ('·n·ne:.
~fim

N. 15

O abaixo assignallo, Dr. Alberto GcnWi, pt'<JlW!Cc::trw, moa-J.!lor em Vittorio, Venoto, Itn..lia, p:·ht presente c:mfere ::w Sr·. Conde
nenri de Bacourt, minist1·o plonipotendo.rio de 1'rG,:lçct, todos o::;
pad.eres par<t o fim de eoneoner 11ar~t a comtltnlr;::lo de um~~
soeieflade annouym<t helga,, sob a ihnwmillt(;.flO de Soeiccladu
Jut.ci'll'.tciOJ.t;'ê! de Viaç;1o Fcrr:':t c Ohl·as Pnl}licas, qne sr;r:t est~t
bclecida

em

BruxeJ.las.

Form11lar os csta.tuto~, sul•screver duzcnta,s o dnc'Jonb. :.wç.i5es
~a allmli<la so0iedado, elt'tcdua,r JXll' ~na cont~ :.t::! entmdOJ~
parciaes llas acções que ellc tiYor sulJs..:ripto por occ::sião do ser
:<:-o;1stituilh1 a sociedade.
Tomar p:uto na nomea~~w do,,; dimctorod (' dos llsc~ws, fixar
:<t re.nluno!'ação elos mesmo,s, d<w tod<t sorte de vo-tos, tomm·
pa~:te em todas as delibcraç·ôe.", tliscu;sõeJ o voht(:i'Je.\ as~ignar
'lua.t-'fi!}l1el' act::>' e acto.s, e:legcr domicilie>, sl!b3bbo:o:·m· a pre-.;ente IWOC!ll'<:tÇ10 c fazer, em geral, tudo rlWl,nto t'u1' nece;;sario.
Passado em P.1.riz, :w!:l novembro elo lDO:i. Pal't K3l'vir como
procuração.- Dr. ,1fbel·to Gentili.
Registrado po1o reeer>cclor <hbaixo assign<1do. rm<t folhrt S8!ll
.:ham.n.da.:;, em St~int-Josse-Te.n-Noode aos 28 de HOYcmlwo de lS\lJ.
VoL 59, fls. 63, colnmn:t 2.

Recebidos dons franc-os e 40 ccntimos.-E.

Uon~e:;.
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N. 16
. O a.haixo ~• ssignado, Bettiui .Jean, moratlor em Pa.ri, Avcnue
tle !'Opera u . 35, pela 11resente confere a.o Sr. conde Héhri de
Bacourt, ministro plenipotenciàtio de Frauç.t, nioràdor e1n Pà:M.z,
todos os poderes ;pn.ra o tim de concorrer para a áoustituiçãa de
urrta socíeçla<le anonyma belga, s:)lJ a denominaç~o de SocienàA.e
Intermtclonal de Viação Fcrrea c Obr:.ts Publicas, qüc será értiibe·
leeida em Brttxellas .
Formular os estatutos, subscrever 100 acções (lo 100 ±hmco.>
cada uma da allüdida sociedade, efl'octuar por stta conta M entradas pa.rciacs dil,S acções que cllc tivei' subsc.i'ipto por ocec.t~ião
de ser constituída a sociedade.
Tomat·yarte na nomeaç'ào do; clü·ectords c dos fisciHi!'S, fixar a
1'ém1mcra;r;u.o do.s mesmos, dar todéL soi•te de Yot<t.~. tontlu' parte em
to~las as dólibci·açõcs. f1iscussüc{ e votaçõef:l, assignar qttaa&quer
actos e <tetas, eleger dMLiicilio o ützoi', en1 gerttl, túd<:J qu~ato iré""
ceEsario fot·, lJcin coiuo stibStâMlcc·e r <t presente· procüraçãd.
Pas .ado em Pariz, aos 20 de rtovcmhro de l9à6. Para seJ•'vir
co111o procurac:ão.~G. Béftini.
..
..
Hcgistl'ado pelo recebedor abaixo assígnado. Uina folha! smn
uhàmadas, em Si.\!Jrt;..,Josgc-Tcn• Noode, Ms· 28 dé li.oY<imbra de l90ü.
Vol. 5!1, fls . G3 , colttmua- 2 .
n e co.bido ~ dous francos c 40 centimO;(;

~

E. Cenle::: .

N. 17
O r.lJai xo a,5~ignado, A Yogli Trotti, propriotario, mon1-dor em
P a riz, A1enn c cltt Trocttdero n . 3, p·ela presente confere ao Sr .. Conde
Hemri de t.! ~;eourt, :Mini., t ro Pleni~oten c iario .. do França, moradm·
em Pa riz , t(}:]o$ os )_)O(leres p::tra o fim de concorrer pa ra a G:CJ<nst-f...
t :Jiçií,:J' de uma sociedade a:no1iymet belga, sob a dcnominaçao de

Soeiedü(le Inturnacümal de \"iaç:ão Ferrca c Ohras Publicas, qye
$Orá ost rt.h clccitla e t11 Bruxellas .
·
formnhr os e statutos, subscrcYcr 100 acçues de lOQ fr(l;nco.:.:
t<:l.cl:t urna tL1 allndicl<"t socieJacle, cíTc:::tm1r por sua conta. as en.tl'a,
das p:w c iaes cla,q acc:õc ; qtu cllc th·er subscripto por occasião d o

ser constitnhh a ;;ocicdn,cle .

Tum a1' ]Jal'te na nomear:ão d us diJ•ectol'es c elos fiscae.s, fixar <t

r omun <' t·~~çii.o

elo::; mesmos, dar tod<1 sorte de votos, tomar parte em
cJ.iscu~s :í es
o votações, as;;ignar q,uacsque1·
: u:ta.~ c actas, eleger domicilio. substabeiccer a presente procuraçfi.o, f•t:t.er- c 11 geral, tudo quanto nccessario fm· .
Pass:1do em Pal'iz, aos . , .. mwemhro de lD06. Pcú•a senir como
pl'tll'Ul'a•;ão. - J ·vogii 2'rolti.

·tod n,s a.B ttiJ !i búl'<lçãe::·,

R·~ gi s tL·ado pelo r ecebedor abaixo
<:h ,;,mada~, em SMnt~Josse- Tcn-Roodc\,
l 00G . \'ol. 59, tls. G~:. columna. 2 .

assigna tlo. Uma foiha sem
aos 23 de :rt.oveíilbl'ct de

llecobido.,; dous rra.ncos c 40 ccntimos . -E. CO?wei .
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N. 18

O <~.baixo n.ssignado, Leboucq Clutrles, deputn.do, morador em
Pariz rue du B<~.nquier, pelo pr<Jsente Confere ao Sr. Conde
Henri' de Bacourt, mini~tL·o pleuilJOtenciat•io do Fra.nça,moradol' em
Pariz, todos os poderes para o fim de concorrer para a constituiçãg
de uma sociedade anonyma belga, sob a denominação de Sociedade Internacional de Vin.ção F .wrca c Obras Pnblicn.s, que sarit estabelecida em Bruxellas:
Formular os e_;tatutos, subscrever 25 <~.cções de 100 francos
cad<~. uma da allu.lida, sociedade, e!fc.;tuae por sua conta as entradas parciaes das acções qne el!e tiver s ubscrlpto por occn.sião de
ser constituicla a socie:l ade .
Tomar p1rte na nomeação dos directores e dos fisc:tes, fixar
os emolumentos dos mesmos, dar toda s:wte de votos, tomar parte
em todas as deliberações, discus>ões e votações, assig nar quaesQuer
actos e actas, eleger domic.ilio, substabelecer a. presente procuração e fazer, em geral, tudo quanto necessario for.
Pas5ado em Pariz aos... de novembro de l 906. Para servi r
como procueação. -- C. Leboucq.
Registmdo pelo recebedor alJaixo ass ignado. Uma folha. sem
chamadas, em Saint-J"sse-Tcn-:\'oode, aos 28 de novembro de 1905.
Voi. 59, fls. 63, columna 2.
Recebidos dons c 40 centimos.-E. Cornez.
N . 19

O ab<Lixo a.ssigna,do, Louis Dolla. Torre, ba-nqueiro, morador em
Milão, via S. Giuseppe n. 4, pelo presente confere ao Sr. Ernest

Todros, engenheiro, mora'lot' em Bruxell::ts, tudo; os po leres para
o fim de concorrer paea a cons tituiçlo de uma so3iedade auonyma
belga, sob a denominação de Sociedade Internaciona l de Viação
Ferr2a e Obras Publicas, que será est.tbelecida em Brnxellas .
Formular os estatutos, subscrever 2)0 acções de 100 francos
cada uma, da alludida sociedade, effectuar por sua conta as
entradas parciaes das acç3e5 que elle tiver sub:;;cripto po e o:!casião
de ser constituída a sociedade .
Tomar parte IH nome:t.ção dos directore ; e dos fisc:tes, fixar a
remuneração dos mesmo;, dae toda sorte de votos, tomar parte
em todas deliberações, discussões c votações, assignar quae>quer
acto~ e actas, elegee domicilio, substabelecer a pre>entc procuração, o fazer, em geral, tudo quanto necessario for.
Passado em Parir., aos ü de novembro de 1936. Pa.ra servil·
como procuração. -Luig·i Delta Torre.
Registrado pelo recebedor abaixo assignado. Uma folha sem
chamadas, em Saint-Josse-Ten-Noode, aos 28 de novembro de 1903.
Vol. 59, fls . 63, columna 2,
Recebidos dons franco; e 40 eentimos.- E. Cm·nc; .
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N. 20

O abaixo assignado, Razsovitch Mareei, morador em Pariz,
rua Vivienne n. 22, pela presente confere ao Sr. Ernest Todros,
engenheiro, morador em Bruxellas, todos os poderes, para o fim de
concorrer pam a constituiçfío de uma socieJ.ade anonyma belga,
sob a denominação de Sociedade Internacional de Viação Ferrea e
Obras Publicas, que será estabelecida em Bruxellas.
·
Formular os e;tatutos, subsrrever 250 acções de 100 francos
cada uma, da alludida sociedade, effectuar por sua conta as entradas parciaes das acções que clle tiver subscripto por occasião de ser
constituída a sociedade.
Tomar parte na nomeação dos dil'ectores e dos fiscaes; fixar a
remuneração dos mesmos, dar toda sorte de votos, tomar parte em
todas as deliberações, discussões e votações, a.ssignar quaesquer
actos e actas, eleger domicílio, substabelecer a presente prcclll'ação, e fazer, em geral, tudo qua.nto necessario for.
Passado em Pariz, aos 21 do novembro do 1906. Para servir
como procuração.- Jlf. Ra~sooitch.
Registrado pelo recebedor abaixo assignado. Uma folha sem
chamadas, em Saint-Josse-Ten-Noode, ao> 28 de novembro de 1906.
Vol. 59, fls. 63, columna 2.
Recebidos dous francos e elO centimos.-E. Come::,
N. 21

O a.baixo assignado, Gors P<1ul, lnnquoiro, morador em Pariz,
rua Vivienne n. 22, pela, presente confere <10 Sr. Ernest Todros,
engenheiro, morador em Bruxella~, toolos os poderes para o fim de
concorrer p<1ra <1 constituição do uma sociedade anonyma belga,
sob a denominaç5.o de Socierlaile Intemacionnl de Viaçfío Ferrea e
Obras Publicas, que sm'á estabeleciLLt em JJruxella,s.
Formular os eshtuGos, subscrevm' .250 acr-,;ões, de 100 francos
cad<J. uma, da. a!luclídi1 sociedade, e1fectnn.r por :ma conta as
entrad<1s parci<1es elas acçõos que ollo tiver sabscripto por occasião
(\e ser constituída <1 sociedade.
Tollli1r parte n<1 nomeação elos directoros e dos fisca.os, fixar os
emolumentos dos mesmos, dar toda sorte do votos, tomar parte
em todas <1s deliberações, discussões e votações, assignar quaesquer
a.ctos e actas, eleger domicilio, substabelecer a presente lH'ocuração,
e fazer, em gemi, tudo qtmnto neccssario for.
Passado em Pariz, aos ... novembro do l90Ci. Para. servir como
procuração.- Paul Ge~·s.
Registrado pelo recJbedor abaixo assignado.
Uma folha sem chamad<ts, em S<1int Josse Ten Noode, aos
28 de novembro de Hl06. Vol. 59, fi.,;, 63, columna 2.
Recebidos duns francos 40 centimos.- B:. Carne::.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

N.

22

O abaixo ;,~,ssiguado, Real Del Sa.rte, Désil'é, Pl'ôprietario, mol'adol' em Pariz, boulevard do Coureelles n. 88, :t~ãla presente eonfure ~;~o Sr. Ernest Toul'JS, en.genhoiPo, moraJur em Brnxellas, todo:>
os ptJdm•es paro. o fim eLe concm'l'Ol' par,, a consUtui~iia: de. mna soeioo:ule a•non)lma belga, soiJ a donornin·t~·ão de Socloda,de Internacional dr, Via~ão Fetro~, o Obms Publicas, 1p~e sor<í ostatJelücida

em

B.rw~\3lla~.

Foa·mular 0í! esta tutus, su hsceover l 00 aeçõog, elo l 00 f't·a,ncos cada uma, da a.llutlilla sociecLtde, eifoetuae por smt conta a.E!
entradas parciaes das acções quo olle tiver subseeipto por occasiiio
<lo !\ler co:1stituida a socieJade.
Tomar parte na nomo<lÇio do; dieectores o dos llseaes, fixar
a Femuner<1ção dos mes no.J, dar tuLla. sor·i,c de vo.tos, tomar
parte em toibs as llelibet'açi.ícs, discuss~e.i e votaçües, assignat
quaesque.r actos e actas, eleger (l ..Jmicilio, suhsta,helocer tt pl'esentc procm'a,;Jão, e faze<', em ger<J.l, tudo qu11nto nocessario for.
Passado on1 Pariz, aos .'21 de novembro do HJOG. Para f?Cl'VÍl'
como procuraçãa,- Ddsi1·J Real Del Sarte.
Registrado pelo reccbmlor abaixo assigna,do. Uma, folha sem
chamadas, em Saint-Josse-Ton-::'fooLle, aos 28 de novembro lle 1900.
Vol. 59, fls. 63, eolumna 2.
Recebidos dons feancos e 48 contimo.s.-E. Col'ne;.

N. 23
O abaho assignado, Faugerrn. propl'i;;tario, mo1·~tdor em
Paris, rua. J. J. Rousse<w 11. 16, pela pcosente confeNJ ao Sr. Ernest Todros, engenheil'O, mo2ado1' em Hruxo!las, todos os poJeres
para o fim de concorrer paea a constituiçlto ele um11 sociedade
anonyma belga, sob <t denominação de Socieclade I11ternacional
de Viação Ferrea o Olmts Publieas, f[HO :,>lJr;1 e8hhelo~ü1a em BrnxeU~,ts.

Formular os eslatcltos. subscrever 50 acções, de 10J fe,uJcos,
da alludida socie laüc, o:fecttnr pot' sua coHta as entradas
paPciaes das acçõo; qno ellG tin:r ~ubscriDta por o0easiào do ser
constituída a sociedade.
Tomar parto na nome~tçàu tlo.-; diecctoro> o elo,; fiscêoCS, fixa,r
a re-mnneraço.ão dos mesmos, rhtr toth Sül'LJ Llc Yotos, tomar
parte em tudas as tlclibL'raç·ões, di.ocn.ssõos o votaçl"ic;::, ~tssignar
quaosf1uer 11cto.~ o adas, eleger domicilio, suhst:J.hlllocor a pre:oento
procuração e fazer, em geral, tudo quanto neco~s::t.rio f'or,
Passado em Pariz, :1os ... de novembro dlJ 1906. Para s:-rvir
como procm'ação.-P. Jií.w.ueron. Registrado poLJ recebedor abaixo
assígnado. Umv, folha ;::em elnm.td:ts, em Saiut .Tosse Teu ~\oodo,
aos 7?8 de noYembro de l90G-Vol. 50, fls. 36, columna 2.
Recebidos dons l't>ctncus e 40 ccntimo'.- L. Corne.~.
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N. 24
O almixo assigna!lo, d.e :\Iorpurgo, propriotn,rio, moraoor em
Concglin.no ·(ttalia), peht prc:'len.te confere :ao Se. 'b;rnost Todros,.
engenheiro, momdor em BruxoUas, t'0003 ·os llod.eres pará o
1im de concorrer plra a c-onstituição de uma sociedade ammyma
belga, s0b a denominaç.iío de Sociedade Iu'ternaeional de Fia'Ção
FerrJa c Obrlts Publicas, quB sct'ê'i. estabelecida em Bruxella;s.
Formular os estatutos, subscrever FiO acçõcs, de 100 fl'anco:s
cada um:1, da alluclida socicdacle, offectuar pl)r Sita conta a-; entradas pJ.l'Ciaes (l;;ts acçõcs que cUo tiver subsct•iptG por üccasiã,o de
~r con,;títui-dct a sociedade.
Tomar parte n t nomeaçã0 do; dir.;ctores ·o dos fiscftes, fi:<:111' a
remtmeraçiio do~ mesmos, dn,r tod~ sorte de votos, tovnar parto
em toda:; as 1leliboraçõcs, discussões c votaçõe:', assignar qu~tesquee
actos e actas, eleger domicilio, substabelecor a presente proClli'açno, c fazer, em g·eral, tudo qrrn,nto nece3S:lil"io for.
Passn,1lo em Paeiz, aos ... de novembN <lre 19:16. Para servir
como procm·aç!íJo.- G. de jfm'pttr[Jo.
Regi>Ü'êtll·J pelo recebedor a.b:tixo assig,lado.
Um:t folha, sem chamadas, em S::tint Josse Teu Noode, :cos 25
lle novombl'O tte !D:)6. Vol. 5~. fls. 63, columna 2.
Recebidos dous fra.ucos e 40 centimos.- !:'. Come::.
N. 25

O ahdxo a~signado, Tardy Giuseppe, negociante, moraclor em
GenoYa (lt::tlia), via, Vonti Sottembre n. :33, pela pre::;ento P-onfere <:~.o Sr. Ernest ToL!ros, engenheiro, n1oradur om Bruxcllas,
todo" os podm·os pam o fi:n do concorrer para a constituição de
uma socioda.•.le u,nonyma belga, sob a LloJomina.ção dJ Sociedade
Internacio:1al de Vi.tt:ãJ Fo!'l'ea c ObrMJ Pub;ic,,s, qu3 será estabelecida em Bruxcllas.
·
Formnhr os estatutos, subscre1·ee 100 acções de 100 francos
cada uma, 1h alludi1la socicd:ulc, effectuar por sua conta as en-·
tradas p .trclacs das ,,,t;çõcs quo ello tiver subscripto por occasião de
ser constitui da a soei c ladu.
Tom<:~.r parte n~ nomeação cloJ clirectoros e dos fiscaos, fixar <t
l'emuncração dos mesmos, d~r toda sorte ele voto.s, tomar p.c1.rte em
t<Jdas as dclilJeraÇ'ões, discussões e votações, assignar quaesquer
i.tctos e acbs, ol2g01' domicilio, suhstabolec<:n· a presente prorura~·ão, c ützet', em geral, tudo quanto necessal'io for.
P"ssado em Pariz, ... aos 1lo noYembro dB 1906. Para servil>
Cc• mo procneação. -Tardv Giuseppe.
Registrado pelo recebedor abai\o assignatlo. Uma folha srm
cl:k'tmadél., om Saint-Jossc-Teu-Noodc, aos 2:3 do novembro de 1906.
Yol. 59, ns. G3, columna 2.
H.ccchidos dons f'I'ctncos c 40 centimos.-E. Co1·ne:;.
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N. 26

O abaixo assignado, Attilio Gentili, doutor em medicina, proprietario, morador em Vittorio (Veneta) --Italia, pela presente confere ao Sr. Ernest Todros, engenheiro, morador em Bruxellas, todos
os poderes para o fim de con()orrer par~t a constituição de uma sociedade anonyma belga, sob a denomina,ção ele Sociedade Internacional de Viação Ferrea e Obras Publicas, que serâ esta,belecida em
Bruxellas.
Formular os estatutos, subscrever ,'250 acções de 100 francos
cada uma da alludida sociedade, e1fectuar por smt conta as entradas pa.rciaes das acções que elle tiver subscriptJ, por occasião de
ser constitui da a sociedade.
Tomar parte na nomeação dos dit·cct Jres e dos fiscaes, fixar a
remuneraçã'J dos mesmos, dar toda sorte de votos, tomar parte em
todas as deliberações, discussões e votaçõeJ, assignar quaesquel'
actos e actas, eleger domicilio, substabelecer a presente procuração
e fazer, em geral, tudo quanto necessario fôr.
Passado em Pariz, ao' ... de 100:1. Para senir como procuração.-Dr. Attilio Gentili.
Registrado pelo recebedor abcüxo assignado. Umêt]folha sem
chamadas, em Saint-Josse-Ten-:\Toode, aos 28 de novembro de 1905.
Vol. 59, fi>. 63, columna 2.
Recebidos dous francos e 40 cJntimos.-E. C'ome;;.
N.

27

O a.büxo assignado, Bertrand Artigue, cmp1•eitciro de obras
publimts, morador em Pariz, avenue du Bois de Boulogne n. 62, pela
presente confere ao S1'. A. Pedro No lasco da Cunha todos os
poderes para o fim de concorrer para a constituição de uma sociedade anonyma belga sob a denominação de Sociedade Internacional
de Viação Ferrea c Obras Ptlblica~, que serit estabelecida em
1'1ruxellas.
Formular os estatutos, subscrever 500 acçõas de lOJ francos
cada uma da alludid<t sociedade,ell'ectuar por sua conta as entradas
parciaos das acções que elle tiver subscriptJ por occasião de ser
co:Jstituida a socie1ade.
Tomar p:trte na nomeaçãCJ doJ dinctorcs c dos fiscaes, fixar a
remuneração dos mesmos, dar tolct sJrtc de voto.s, tomar parte em
todas as deliberações, discusJõcs e vo 1;açõcs, assignar quaesquer
actos e actas, eleger domicilio, substabelecer a presente procuração
e fazer, em ge.ral, tudo quanto neccss:uio for.
Passado em Pariz, aos 7 de novembro de 190'3. Para servir
como procuração.- B. Artigue.
Registrado pelo recebedor abaixo assignado. Uma folha sem
chamadas, em Saint-Josse-Ten-Noodo, aos 28 de novembro de Hl06.
Vol. 59, fls. 63, columna 2.
Recebidos dous francos e 40 centimos.- E. Cornez
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N. 2S
O abaixo assignado, Geutili Frederico, engenheiro, morador em
Roma, via Macelli 66, por si e por um geupo que elle garante,
pela presente confere ao Sr. A. Pedro Nolasco da C11nha todos os
poderes para o fim de concorrer para a constituição de uma sociedade anonyma belga, sob a denominação de Socielale Internacional
de Viação Feerc:t c Obras Public,,s, que será estabelecida em
Bruxcllas.
Formular os estatutos, subscrever !.9JO acções, para um grupo
que eile garante e 250 acções para elle me ;mo, sendo taes acções de
100 francos cada uma e da alludida sociedade ; cffectua,r por sua
conta as entra, das parciaes das acções que elle tiver subscripto por
occasião da consütuição da sociedade.
Tomar parte na norne:tção elos clirectores e dos fiscaes, fixar a
remuneração dos mesmos, dar toda sorte de votos, tomar parte em
todas as deliberações, discussões e votações, assignar quaesquer
actos e actas, eleger domicilio, substabelecer a presente procuração
e fazer, em gera.!, tudo quanto necessario for.
Passado em Pariz, aos ... de novembro de 19013. P.u'a servir como
pPocuração.-J<;ngenheiro Frederico G-entili.
Registrado pelo abaixo assignado. Uma folha sem chamadas,
aos 28 de novembro de 1906, em Saint-Josse-Ten-Noode. Vol. 59,
lls. 63, columna 2.
Recebidos dons fmncos c 40 centimos.-E. Col'!l8z.
N. 29

O abaixo assignado, A. Del Porto, banqneiro, mor3-dOP em
Pariz, rue Chaucllat n. !0, pela presente confere ao Sr. A. Pedro Nolasco da Cunha todos os poderes p:1m o fim de concorrer para a r0nstituição de nma sociedade anonvma belga, sob
a denominação de Sociedade Internacional de Viãção Jl'errea c
Obras Publicas, que será estabelecida em Bruxellas.
Formular os est:ttutos, subscrever 250 acções de 100 francos
cada um1 da alludidct sociedJ.de; c.tfectu tr por scra conta as entradas parciaes das acções que ti ver subscripto, por occasião de·
ser constituída a sociedade.
Tomar parte na nomeação dos directores e dos fiscaes, fixar
a remuneração dos mesmos, tomar parte em todas a.s deliberações, dis?u.s~ões e v,_,hções, assign:tr quaQsquer actos e actas, eleger dom1c1lw, substabelecer a presente procurn,ção e fazer em
geral, tudo quanto ncce3sario for.
'
Passado em Pariz, aos 8 de no1·emhro de 1903, para servir
como procuração.-A. Del Porto.
Registrado pelo recebedor abaixo assignado. Uma folha sem
chamadas, em Saint-Josse-Ten-Noode, aos 28 de novembro de l90G.
Vol. 59, fls. 63, columna 2.
Recebidos dons francos e 40 centimos.-E. Cm·;w;;.
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N. 3D
O abaixo a;ssignado, Tof'rigiani Louis, industl'i.al, morador am
Fl0rença, Pia.zza Massi n. G, confere pelo presente RO Sr. A. Pedro·
Nola&JI'J.. da Gimiln. todos os poderes para o· 1im d& concorrm> pa1~a a
constituição de uma sociedade <monyma belga, sob a denominação
de SOciedl.tde Internacional do Via.ç1io It'.·rrea c Obl'<tS PLtbliclllS, que
~em esbõeleeida em Bruxellas.
Formular os estatutos, suhscreym• 50 acções ele 100 francos
cr1dac uma da aJlnditla. sociella,cle; efi'ectuar por sn1. conta as entrallas :p<Xrciaes: das acções que clle tiv.er sub;cripto por accasião de·
ser constituida a socied<tde.
T0'mar -p:lirte n:1 nomeação dos directores e do:; fiscaes, fixar r~
remuneraçã•) elos mesmos, dar toda sorte de votJs, tomar parte
em todas as deliberações, discu.;:,ões e ,-otruçõcs, assignar qnaesquer actos e actas, eleger domicilio, subst,\belecer 1~ pre&ente pl'<>curução, e fazer, em geral, tudo quanto nccessr~rio fm•.
Passado em Pa1•iz, aos 14 de noYemlJro de 1906, Pa,ra serYir
como procuraçlio.- LHigi T01·rig.fani.
·
Registrado pelo recebedor abaixo assignado. Uma folha sem
chamadas, em Saint-Jos::e-Ten-Nooda,. aos 28 de nove.mbro de 1900.
Vol. 59, fi". a·;, columna sngm:rda.
Recebidos dons francos c 40 centim JS.- z-:. Carne:..
~.

31

O abaixo ::~.s:;ignado, '.\Iarquez Hidolfo lUdolfl, }Woprie.tario momdo.r em Flore~ça, \"ia Ma 2·gio n. 13, pol:1 presente confere ao Sr. A.
Pedro Nolasco da CunhD, toclos o.:; poder2s p:1ra o fim de concorrer
para a e.onstituiçõ:o do uma sJciedade InternaciO!!<tl de Viação Forroa e nbras Publicas, que será. estabeleúda em Bruxellas.
Formular o« estatutos, subscrm-er 50 acçõe.> de 100 francos
c:1da uma da, a,llwlida socieclade; eifectuar as entrauas parciaes por
ilua conta üa,s acções r1ue clle ti ver subscripto,. pm~ occé1sião de ser
constitnidC~ <~ sociedade.
Tomar parto na nomeação dos üiredrJre> e doi! il;:;oaea, fixar a
ron1Juner<:tçiío elos mesmos, da!' t ),l:J, sOJ;te de Yotos,. tomar parte
em todas c.s delibcraçõc8, discus.sões c vot"-ções, a~.>ignar q,uaes.CJ.ner
actos e c~ctas, olegc1· domicilio, snbsbbek>eor :1 1resento rn:ocmaçiio, e fD,.zer,. em g&t·al, tmLo· quêulto neccss::trio for.,
Passado em P~.l'iz. aos 14 de norombra ele !90i3. Pwra. servir
c0mo procur::u;ão,- Rid'@ljo Ridolf"i.
Reg-istrad.o pelo recebedor d:lix.u assignado .. Uma fo.lha. som
chamailias,. em S::tint-Josse-Tcn-Nooclc,. aos :2:::: ele novembro de. 1906,
Vo!. 59, fls. t33, colnmna -2.
Recebidos tl0uU lrancos o ciO co:ltimo8. -0 rocc.hed.or, E. .. Qm:ue:;.
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N. 32
Os abaixo assignados, Singer Fteres, banqueiros, moradores. em Pariz, rue Menars , n. S, pelu. presente conferem ao Sr. A.
Padre Nolasco da Cunha todos os pO<leres para .o fim de conrorrer
para a constituição de uma sociedade anonym:J. l>elga, sob a -denominação de Socied-ade Internacional de Vi.a,ção Fcrroa e Obra> PLthlicas, que ser(L e3bholecida em Bruxo!las .
. Formular os esta. tu tos, subscrever 100 acções- de 108 francos
cll.da uma, da alludida sociedade; e!fectuar as entradas parciaes
por sua conta, cla.s acções que cllc tiver suh8cripto por occasião da
ser constituída a sociedade.
Tomar parte na nomeação dos directores e dos fiscaes, fixar a
remuneração dos mesmos, dar toda a sorte de vobs, tomar pal'tc
em todas as deliberações, di~cussões c votações, assignar q na.esquer
a.ctos c actas, olcgC'l' domicilio, substa.belecer a presente procuração e f<~zer, em geral , tullo quanto necessa.rio for.
Passada em Pariz, al)s 21 tle novembro de l90r:l. Para servir
como procurn.ção .-Singe1· FnJres.
Registrado pelo recebedor abaixo assigna.do. Uma folha sem
chama.das, em Saint-Josse-Ton- Noodo, aos 28 de novemln·o de l 906.
Vol, 59, fls. 63, columna 2.
Recebidos 2 francos e 40 centimo :; . - O recc.bcdor, E •. . Co1 · ne.~.
N. 33

O abaixo assign<LLlo, Ducllesnc Etbnard, capitalista, residente
eln La Varcnnc Saiot I-Iilaire, pela pre~ente confet'C ao Sr. A.
Pedro Nola.sco da Cunlut tollos os poderes para; o fim de concol'l'er
para a consti t,ui('ào de uma sociedade anonyma. belga sob a d.enominação de Sociedade Internacional ue Viação Fcrl'C:\ e Obras
Publicas, que será ostabolecida em Bnnella.s .
Formular os e.>tatutos, subscrever, por ell e o por um
grupo pelo qual respondem, 380 a.cções ela referida, sociedade,
efl'ectt~D.r as entradas parciaes por sua conta das acções qu.e elle
tiver subscripto por occa.sião de ser constituída a sociedauo . · .
Tomar p<J,!'to mt nome.ação dos tlircctorc.> c llos fiscn. ~s. fixa,r
a renmuer:tção rio.; m es mo~, dar toda ::;ortc de votos, toma.r pa.rtc
em tr•das a; de:ib:Jmções, üiscn3;ões e votaç-ões, assignar quaeSllner
actos e <~ctJ.s , eleger domicilio, snb ..ta.bJloc.er a presente procuração o fazer em w~ml tudo qmtntv neces;-a.rio for.
Passado em La Vn.remw, aos . ... de novembro de l90J . Vtt!e por
procuração.- Duchcsnc.
Registrado pelo r ecobJllOl' <~ba.ixo assigna.clo. Uma fol ha. sem
cha.~.na.das, em S<~.int- Jo3se· Tcn-~oode , aos 28 do no.vcmhro do. l90G.
Yol. 59, fls. 63, columna 2.
Recebidos dons frctnc.Js o 40cent imos,-O recebedor, E. Come;.
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N. 34
O <.tbaixo assignado, Levis Angelo, residente em Veneza,
Chioverre San Rocco, pela presente confere ao Sr. A. Pedro Nolasco d<.t Cunha todos os po leres para o fim de concorrer para a
constituição de. uma sociedade anunyma belga, ~ob a denominação
de Sociedade Internacional de Viação Ferre<~ o Obras Publicas, que
será estabelecida em Bruxellas.
Formular os estatuto,, subscrever 20 acções para elle e
480 acções para um grupo pelo qual responde, de 10:) francos
cada uma, d:1 alludida sociedade, effectuar as entl·a.das pa,rciaes
por sua, conta, das acç3es que elle tiver subscripto por occasião de
ser constituída a sociedade.
Tomar parte na nomeação dos directores c dos tiscaes, tixar a
remuneração dos mesmos, dar toda sorte de voto~, tomar p<trte em
todas <.tS deliberações, discus:;ões e votações, assignar quaesqner
actos e actas, eleger domicilio, substa.belecer a presente procuração,
e fazer, em geral, tudo quanto necessaris for.
Passado em Pariz aos .... ele novembro de 1906. Par<J. servir
como procuração, Angelo Levis.
Registrado pelo recebedor abaixo asssignado. Uma folha sem
chamadas, em Saint-Josse-Ten-Noode, aos 28 de novembro de 1906,
Vol. 59. fls. 63, columna 2.
Recebidos dons fl•ancos e40 centimos.-0 ro~ebedor, E. Cornez.

N. 35
O abaixo assignado, Lctcroix, Hemi, capitalista, residente em
Pariz, rue Claude Lorr:ün 8, pcllt presente confere ao Sr. A. Pedro
Nohtsco da Cunha todos os poderes para o fim de concorrer para a
constituição de uma Sociedade Internacional de Viação e Ol>ras
Publicas, que será estabelecida em Bruxellas.
Formular os eitatutos, subscrever 450 acções, de 100 francos
cada uma, por elle e por um grupo pelo qual respondo, da alludida
sociedade, effectnar as onka·las parciaes, por sua conta, das acções
que elle tiver subscripto por occasião de se!' constituída a sooiedade.
Tomar parte na nomeação dos directores o do> fiscaes, fixar a
remuneração dos mesmos, dar toda sorte de votos, tomar parte em
todas as delibereçõe.s, discussões e votações, assign:1r quaesquer
actos e actas, eleger domicilio, substabelecer a presente procuração
e fazer, em geral, tudo quanto necessario for.
Passada em Pariz aos ... de novemb1•o do 19013. Para servir
como procuração.- B. Lacroix.
Registrado pelo recebedo1· abaixo assignado. Uma folha sem
chamadas, em Saint-Jos;~e-Tcn·Nood, aos 28 de novembro de 1906.
Vol. 59, fls. 63, columna 2.
Recebidos dous francos e 40 ccntimos.-0 recebedor, E. Cornez.
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N. 36

O abn,ixo n,s>ignn,do, Sabbag, George, por um grupo pelo qual
responde, residente em Alexandria (l~gypto), pela presente confere
ao Sr. A. Pedro Noln,sco da Cunha todos os poderes para o fim de
concorrer para a constituição de uma sociedade anonyma belga, sob
a denominação de Sociedada Internacional de Viação Ferrea e
Obras Publicas, que será estabelecida em Bruxella~.
Formular os estatutos, subscrever 950 acções, de 100 francos
cada uma, da alludida scciedade, effectuar as entradas parciaes
por su::t conta elas acções que elle tiver subscripto por occasião do
ser constituid::t a sociedade.
Tom::tr parte na nomeação dos directores e elos fiscaes, fixar a
remuneração dos mesmos, dar toda a sorte de votos, tomar parte
em todas as deliberações, discussões e votações, assignar quaesquer
actos e actas, eleger domicilio, substabelecer a presente procuração
e fazer, em geral, tudo quanto necessario for.
Passada em Pariz aos ... de novembro ele 1906. Para servir
como procuração - G. Sabbag.
Registrado pelo recebedor abaixo assignado. Uma folha sem
chamadas em Saint-Joss+Ten-Noode, aos 28 ele novembro de 1906.
Vol. 59, fls. 63, columna 2.
Recebidos dous Ü'ancos o 40 centimos.-0 recebedor, E. Carne;;.
N. 37

O abétixo assign::tdo, Faugeron, Gabriel, residente em 1Jotereau
Faiencerie, pela presente confere ao Sr. A. Pedro Nolasco da.
Cunha todos os poderes parit o fim ele concorrer para a constituição de Ull1<J, socieJacle aoanyma belg::t, sob a denominação de Sociedade Internacional de Vi::tção Ferre::t e Obr,\s Publicas, que será.
estabelecida em Bruxellas.
Formular os estatutos, subscrever 750 acções; de 100 francos
cada uma, da alludida sociedade, por elle e por um grupo pelo qual
responde, effectuar por sua conta as entradas parciaes das acções
que elle tiver subscripto por occasião de ser constituída a sociedade.
Tomar parte na nomeação dos directores e dos fiscaes, fixar a
remuneração dos mesmos, dar tocl<J, sorte de votos, tomltt' parte
em todas as deliberações, discussões e votações, assignar quaesquer
actos o aetas, eleger domicilio, substabelecor a presente peocuração
e fazer, em geral, tudo quanto necess1.1rio for.
Passado em Montereau, aos ... de novembro de 1906. Parrt
servir como procuração.- G. Jiaugeran.
Registr<tclo pelo recebedor ab::l.ixo assignaclo, Uma folha sem
chamad:t, em Saint-Josse-Ten-Noode, aos 2~ de novembro de 1906.
Vol. 50, fls. 63, columna 2.
Hecebidos dons francos e 40 centimos.-0 recebedor, E. Carne:;,
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N. 38

o a.baixo a58ignlltlo, Pillepich .Augusto, commercia.nte, residente em Pariz., Avenue de I'Opera n .. 16, pela presente confere ao
·Sr. A. Pedro No lasco d<1 Cunha todos o~ potlercs pa.ra o fim de
ãoncorrer para a constituiçilo de uma socíel<1de anonyma belga,
iob a ·denomilmção de Sociedade Iuternacionai de Viaçi1o Ferrea. e
Obras Publica8, que se;·á e.-;tabeleeida em Bl'uxellas.
Formular os estatutos, subscrever po1· elle e po1' um gn.tpo que
elle garante, 500 acçõ.>s, de 100 f'r<tnco> cJda nnn 1 da referida socie{{ade, etrecturu' as entradas parciael })Ol' sua conta dns acções
que elle tivm· su1Jscripto por occasião de Bel' constituída a so.
ciedade.
Tomar pa1•te n:t nomeação do; (lirectorcs G dos fiscaes, fixar,
a l.'emtme.ração dos mc.,rnos, Car toda a sorte de votos, tomar
parte em touas as delibemçõés, eUscussõos ··c Yotações, assignar
quaesqucr r~ctos c [Lctas, eleger domicilio, snbstabelecel' a preson'tc
procuração e fazer, mn geral, tudo quanto neeess[Lrio for.
P<tssaclo em Pitriz, aos ... de novembro ele 1006. Vale }•OI·
procuração.-A. l'il!ejJich.
Registrado pe!o l'Jcebodo:• alnixL) assignado. Uma folha sam
chanmchts, em Saint-Josse-Tcn :\ootle, aos 28 de novembro de l'9U6.
Yol. 50, I-ll. 03, colnmni1 2.
Hecebiclos dous francos e 40 eentimos.-0 recebedor, E. CaYne;.
N.

:;a

O <1h:1i:w assign<J,clo, ;\Iazz:l,r'Ol'[Lf.i, ~I:trqne;;; Jean, proprietal'io,
residente em New-York, li, :Jth .. \ ven tw, pela presente confere
no Sr. A. Pe(lro Nola;;co rla Cn11ll~t tojos os pude1·es parct o fim ele
eoncorl'er para a constituiç:'io de um<t sodedade anonym<1 belga, sob
1t denominar:ão ele f:'oJioch<lc In tornacionnl d·.3 Viação Fcrreft c
Obras Publicas, r1ue será esbbaleci<l<1 em Brnxe1las.
'!<'ormulal' m ost:tt.Htos. subscreYM 50 accõos em seu nome o
930 parfl. um grupo q no el!é garitJJte, dn JOO "rraJTicos cada uma,
da alludida so~iedade, eiTcctua.r fl.s entradas parciacs por sua
conta das ac;:ões qufl dle tivc1· snbscripto por occasião de ser constituiria a socicJctüe.
Tom<tl' parte na nomeél.<.·iio dos <lil'Cct•Jros c dos fiscaes, fixar
a rürnnn'll'aç-ão do~ mc.-<mcs, dar tod·t sorte de Yotos, tomar parto
em todas DS deliheraç·õe.s, di8cussõcs <J Yot<J.r:õcs, assigmn' quaesqucr
actos c acbs, eleger L!o:nieilLJ, Hthshbclocer a presente pro·
cur<tç-ão e fa.zm·, em gera,!, tndo l!Pêtnto nece::Jsttrio for.
Pass::tda em ... lW3 ••. ele novembro de 1:103. Parêt :Lrvircomo
:procuração.- C. Jlia::; :;ucomti.
Registrado pelo recebedor ah<tixo assignado. Uma folha s :.m
<'.hamadas em Samt .Jm;'r., te:1 :\onde, aos 28 de non:mbro de l9Yi.
·v oi. GD, fls. 03. columnu, 2.
Recel;idos dou~ francos e ·lO centimos,I.-E. Carne:;.
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N. 40

O abaixo assignado, Wilkinson,Raoul, residente em Alexar.H.lria,
{E;gypto) pela presente confere ag S:·. ilt~ernand Boosten, eJnprcgado,
residente em .~aini Josse-ten-Noode, todos os poderes iiJara :o fim
de .concor1•er para a constituiçãie de uma sociedade anony;ma .beLga..,
sob a denominação de Sociedade InternaciollllLl do Viação Ferl'el\
c Obra'> Pu-bHca.s, que será. e:;tabelecida. em Hrux.(lllas.
Formular os e~tatutos, subscrever l 00 act;õcs, de 100 fNtfieOI5
cada, uma, da alludida sociedn.de, -efrectuar as cntmdas parciaes por
sua conta da.s ae.ções que elle ti v :~ r subscripto llOl' occd.sião de ser
constituída a J>ocicdade.
Tomar parte n<:t nomoaç:io dos directores c dos fiscacs, fixar a
remuneração dos mesmos, dar toda sorte -de votos, tomar pa.I'tê em
todas as delibel'a.ÇJiJes, di scussões .e \'OtaçÕ2H, assi!;lHU' quaesquer
a.ctos c .achs, ·eleger domicil1o, substabelecer ;1 presente pro~m·.a~
çã.o e fazer, em gel'al, tudo quan-to neecFsa1·io tor.
Passado em Pariz, aos ..... de 1006. Vale ]}•H' procuração.Rao-nl WU!oinson.

Registrado pelo recebedor abaixo a&Jignado. Uma folha sem
chamadas, em Sa.int Josse-.Ten-?\oode, aos ?8 de novembro de 1906 .
Vol. '59, ns., G3, rolumna 2.
·
Recebidos dous francos c •10 ccntim ·:-J.-R. Corw::; ,
2-L 41

O abaixo assignaJo, Fo.ugoron, L., proprictal'io, rrs idtmto em
Parlz, ru ; J . J . Ro·J.ss3au , pelo j'l'l'c~cntc confere ao Sr . Ferna.nd
Boosten, empral;{ado, r nsiclcntc em S:.J,int J os:~e- ~c~1-Noocle, todos_ os
poderes parJ. o 11m de concorrer par;:~. a constttmçao de mna sociedade rwonym a bolgo., sob a don•)minação de Socicdrude Internacional de Vi<~çã.o Fcrrea. e Obt·as Puhlicas, qnc sor<t csta'b elecida
em BrnxeHas.
Fo1·mular os c.:;tatutos, subscrever 100 acç:.ões, ;lo 100 f1•a.nco1J
cada uma, da al!ndida sociüllade , elf,;ctnar as cntrallas parciaes
por sua conta dad aeç6es quo a llo tiY•ll' snbscripto por occasião dQ
sm• constituída a socicdaíle .
Tomar parte na nomeação dos dir.;c tores n Jisea.es, fixar a
remuneração dos mesmos, dn.r tDlht s'lrte tlc Yotos, tomar parte em
tod<ts as deli t eeaçõcs, discussões c vota(ics, assignar qua.escJuer
actos c acto.s, ·elegct• domicHio, sub.;tahele~cr :.1, pt·e.;:ente procuração
c f'azer, em geral, tudo quanto neces:Sario for.
Passado em Paeiz, aos . . . . de novembr0 .de 1906. Vale por pl'Ocuraçio.- L. Faugeron.
Registr.:tdo pelo recebedor abaixo assignado . Uma folha sem
chamadas, em Saint-Josse-Tcu-Noodc, acs ?8 de novembro de 1901).
Vol. ti9; fls. 6:3. columna 2.
Reeobidos dous francos e 40 ceutimos . -E. Cornez .
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N. 42

O abaixo assignado, Fayo, Ennemond, engenheiro, residente em
Pariz, 53 bis, rue de Cháteaudun, peltt presente confere ao Sr. Fernand Boosten, residente em Saint Josse-ten-Noode, todol os poderes
para o fim de conco1•rer para a, constituição de uma sociedade anonyma belga, sob a denominação de Sociedade Internacion:.tl de
Viação Ferrea e Obras Public:.ts, quo será estabelecida em Bruxellas.
Formular os estettutos, subscrever 150 acções, do 100 francos
cada uma, da al!udida sociedade, eiTectuar a~ entradas parciaes
por sua conta, da.s acções quo elle tiver subscripto por occasião de
ser consti tuida a sociedade.
Tomar parte na. nomeação dos directores e dos fiscaes, fixar a
remuneração dos mesmos, dar toda sorte de votos, tomar parto
em todas as deliberações, discussões o votações, assignar quaesquer
actos c actas, eleger domicilio, substabelecer a presente procm•ação
e fazer, em geral, tudo quanto necessario for.
Passado em Pariz, aos ... de novembro do 1906. Vale por
procuração.- E. Faye.
Registrado pelo recebedor abaixo assignado. Uma folha sem
chamadas, em Saint Josse, ten NoJde, aos 28 de novembro de 1906.
Vol. 59, fls. 63, columna 2.
Recebido dons francos e 40 centimos.-0 recebedor, E. Col'i1e3.
N. 43

O abaixo assignado, Oppcnlleim Felix, propriot1rio, morador
em Pariz, rua Vernet n. 27, pelo pl'esente confere ao Sr. Fernand Boosten, empregado, morador em Saint Josse-ten-Noode,
todos os poderes para o fim ele concorrer para a constituição de
uma, sociedacle anonym:-t belga, sob a denominação de Sociedade
Internacional de Viação Ferrect e Obras Publicas, que será estabelecida em Bruxellas.
Formular os estatutos, :mbscrever 50 acções, de 100 francos cada
uma, da alludida sociedade, offectuar as entradas parciaes, por sua
conta, das acções que olle tiver subscripto por occasião de ser constituída a sociedade.
Toma.r parte na nomeação dos directoros e dos fiscaes, fixar a
remuneração dos mesmos, dar toda. a sorte de votos, tomar parte
em todas as deliberações, discussões e votações, assignar quaesquer
actos e actas, eleger domicilio, substabelecer a presente procuração
e fazer, em geral, tudo quanto necessario for.
Passado em Pariz, aos 8 de novembro de 1906. Vale por procuração.- Bn . FeU.'lJ Oppenheim.
Registrado pelo recebedor abaixo asBignado. Uma folha sem
chamadas, em Saint Josse, ten Noode aos 28 do novembro de 190G.
Vol. 59, fls. 63, columna 2.
Recebidos dons francos o 40 ccntimos.-E. Corne:r.

21'77 ·.
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N. 44
O abaixo assignado, Jean Silvestri, industrial, morador em
Milão, Corso Venezia 16, confere ao Sr . Feroand Boosten, morador em Saint-Jvsse-Ten·Noode, todos os poderes para. o fim de concorrer para a constitüiçào de uma sociedade anonym[t belg[t sob a
<lenominaçã.o de Socied ~de Internacional de Viação Ferrea e Obras
Publicas, que será estabelecida em Bruxellas.
Formular os c>tatrrtos, subscrever com acções de 100 francos
cada uma, da alludida socieclade, e Tectuar as entradas parciaes
por sua conta, das acçõcs que elle ti ver subscripto po1• occasiã.o de
ser constituída a socieda.tle.
Tomar parte na nomeação dos directores e dos fiscaes, fixar a.
remunet·ação dos mesmos, dar toda sorte de votos, tomar parte em
todas tts deliberação;, diicussões e votações, assignar quaesquer
actos e actas, eleger domicilio, substabelecer a presente procuração
c fazer, em geral, tudo quanto necessario for.
Passado em Paris aos 5 de novembro de 1906.-Vale por procuração, Iean Silvest·r i.
Regisírado pelo roccbeclor abaixo assignado, Uma folhv, sem chamadas, em Saint-.Josse-Ten-Noode, aos 28 de novembro de 1906.
\'ol. 59, fk 63, cJlmnna 2.
.
Rccebitlo dom francos c40 centimos.-0 recebedor, E. Co1·nez .
N. 45

O n.baixo a.ssignado, Pl ~ s s is LLicien, industrial, residente em
Haout Bay (Colonia do Cabo) pela presente confere ao senhor
Fernand Hoosten, empregado, re3ident ll em Saint Jo ;sc, ten Noode,
todos os poderes paec~ o fim de concorrer para. a constituição
de u :na sociedade anonyma belga, sob a denominação de SocieJa.Jc Internacional de Via.ção Forrca, e Obras Publicas, que será
o.>t<tbelccida em Bruxcllas.
Formular os estatutos, subscrever 250 acções por elle o
i140 acçõcs para um grupo pelo qual responde, de 100 fi·aucos
cn.da umn., da allndida, sociedade, eiTcctuar as entradas parciaes
llOt' sua. conta, das acç'ícs c1ne ollc tiver subscripto por occasião
de ser c ous~ituida a sociedade.
Tomar par te na nomeação dos dire Jtores c dos flscacs, fixa.r tt rcmuner,tção dos mesmos, d;n• toJa sorte de voto ;, tomar
pa.rte em todas as delibera.ç.íc.>, discus;ões e vutaçõe ;, assignar
•!lHtc>qucr a.ctos c actas. eleger domicilio, substabelecer a presente pr·ocueação c fa~C<'. em geral, tudo quanto neccssario for.
Passado em Pa.l'ir,, aos . ... de IIOYcmbro de 1906 .. -Vale por
l'l'Jcuraçã.o, L. Plessis. -L. liat~ge ron.
Registrado pelo recebedor alnüxo assignado. Uma folha sem
i~hamadas, em Saint-Josse-Ten-Noodc, aos 28 de novembro de
1906. Vol. 59, fls. 63, columna ~.
llecebido.~ dons francos c 40 ccntimos.-0 recebedor, H. Con1ez,
Executivo 1D07
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4G

O n,lJu.ixo assigmtdo, A. Fru.nco, cont~vlor, J:csiucnto em Pctriz,
fO; rue Chaucllat, pela pro.~ont J coní'cro ::w Sr. Fer.1and Boosten,
ompreg:ulo, residomc em S:tint-Josse-Ton-~oodo, todos os poderes
para o fim de concorrer pcwa a consti tniçllo tlc nma sociedade (1,:10riymrt bell(l,, sob a denomincu;ào ele Sociod<ttlc InterJMcionn,l de
Viação Ferrea e Ohr,,s Pnblic::ts, que SiJl'(t c<t'1l>::Jle:~id.a om Bru
xellas.
Formular os csbLnto.'l, subSI'l'OYOl' 30 'tcç,:; 'S, tio liJO francos c.~ da
uma, da alluJida socintlatlo, o!Iectuar as oni:raclêts lJ'1l'CÍi10S vor ;;na
cont••, das al5çõe~ que elle tiver ::mhscri]lb ]JUl' oc.:asiilo de ser constituída a, sociedade.
To1nar pa1 te nu., nonl~J:.v,'ão do;:.; dirueLor·cs c fi:-3caes, flxar aro~
mnneração dos mesmos, dar todêt sorte du voto.;, tomw parte c;n
todas as delilJerações, üi:;cus;ões c vot:1çõos, n,ssigna,r qmwsqno,:·
actos e acttts, eleger domicilio, Sclh:Jtakleccr :1 presente procnraç.\c.
c fazer, em gc•ral, tudo quanto neccss•.crio Cor.
Passttdo era Pariz, aos 8 do novembro de I ')O li.- Y:1le por procuração.- A. Franco.
Regbt ·ado pelo recohr1lur alJ:üxo <J~'Ígn:.Ltlo. Una Jolll:t sem
clwmaüa,s, em Saint-Jo;so-Ton-!\:o[ltl<'. <VJ.> f:d tl:• lllhembro tL: lUO~i.
Vol. 59, fl~. 63, colnmna 2.
Recebidosdousü·o"nco.-: o ,;u centimo-•.-0 r:;e;c1xdol'. E. Coi'iw:.
1

N. 47

O (tbaixo assigu:~.rJo, Lc1·\·illo, llil'lHnl,t ~,.\: Co1Jtp., 1Ja.nqnL~lros, re~
em Pariz, 6 nn tL; Pot·t :\Iu.lw:J, poht pl'O.'lc:nto C'J:Ji'orom
no Sr. Fc'l'dinaml .Elionnc. gu:>rll:c-li vro ;, morador em Lollo;;.
J)leno.) podoro.3 paT·l1 o firn de conc.·ol'r21· par·~,, [L eon.\stituir<:-t:J de n;:;tt
:;ociedado <Lnonyma belg:•., sob a donomi!hção elo Sociedade Intel'll:•.cional de Yi::v)io For.·e~t c ú 1 JI'0~B l'ublkêt:::, (f\0 SGl'tL cst1tbolociüct 0.1:
Brnxella:::.
Formular os est:..tuLo,;, S!,iJscrcvm· 100 acs·,-io;:, do 100 fl·ancc,,
<ia'dél. uma, tla rol'orida sociccladc, eJic~lu <l' p:Jr sa::t cont::t ,,,.s entra·
d<Ls parciaos rlas acç·õc.,, qne cl!e üvm· S'.lb:<et•irtc> DJl' occ<t~L:o dr·
ser constituid[t a sodeütwo.
Tomar lHrte na nomeação dos dll·o: ';t•re > e dm fiscétO:l. dar
iod:JJ 8: especie do votss, tonJí1l' :parte c;n lotltL~ as discussUo.s,, deiihera~ões e votaçõ~s. assignu· qm1esqno1' étc~us e aGt:c:;, eleger domicilio, ;yubsU~helocor a pre,'-::cJlto pr~_ curaçfto, e f;~,zer, 0111 getal, tudz~
qu::tnto for necessario.
Pv.ssaclo em Pariz, aos ... do non;mJ.;ro ,le HJO:>.-Vülc ro1·
procmoaçfí.:J,-llichcrnl Leu·i!tc & Comp.
~identes

1

R.egistP~1:clo

pelo rocJbetlor abaixo Ll.:S.sig-1L:"do ~ U u1a folllt.t

sc111

dlamn.•li1, em SLdnt-Josse-Trn-::<:oodo, n.os :28 do non•mbl'<> de 1900.
Vol. 5D, fls. G:J, columnrt :::..
l~ocebidos dol'S fnwcos o 40 contimos.-0 rccolJcllJl', !7. CorHcJ.
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N. 48
O abaixo assignac[o, Pon-;o Gioachino, h<:tnc1uoiro, morad orem
Pn,riz, rtvt Ln,rocltefoucauld, n. 32, p9la presente confere ao
Sr. Forillnantl Etienne, guarda-livros, t:)do> m poJe•·es para. o fim
·le concol'l'er p::tea a constituiçio de unu sociedade anonyma belga,
-mb denominação de Sociedade Intel'nacional de Viaçã,o Ferrea e
Obras Publicas, que será estabelcciLh em BI"uxellas.
Formuhtr os estatut0s, subscrever 200 acções, do 100 francos
··ade, umo,, clct rerorid<t sociedarlo, oiT0ctn<tr as ente.;,cll,s parebe;,
om· su:t cnntlt, das acções que ellc tivor suiJscri•}to BOL' occasião do
ser constituída a sociedade.
Tom<tr parte na nomeação elos directore.3 o dos iliSuaos, dar
wda Eorte do votos, tomar pal'to em to~<1s i1S deliberações,
,liscussõc_s c v11tações, assi::mar qmwsquer ados e actas, eleger
.!omicilio, substabelecer '" presente procnraç1o e fctzm·,. em geral,
tudo qn<J.nt.o neccssctrio for.
ra~Ga·lo em Parit., ao; 14 do novembro ele IDO i . - Yah por
procm'êtC'iio.- G. l'e~1so.
Registrado pelo rocelJedol' almixo a.ssigLrHlo, lllJEl íollw sem
ehanud<J.", om Saint-Jos;e-Ten-~'io::Jde, aos "'3 ele no 1 ombro ele 1906.
Yol. G !, fls. IJ3, colum.m 2.
Rocohiclm dons fntnc;:.s e ·10 centimos.,-') l'Gce])oclor, C. Carne:;,
N. 40
O abaixo assignêtdo, Levi Arturo, lxtn]twir,,, mo1·;uloe em Paríz,
rua Tl1eodu\e !Ubot, n. lli, pelo pro>:onte confere no S1•. Ferdinaud
Etien11e, gum·Ja-livro.o, mora.Jor em Ixelles, todos os l)Oi:lere.~ par,•.
o fim elo concDrrer p:LriL n, co;1stitt1iç'lo ele lunn, -~oC'ieckLdc <tnonyma
belga, sob a denominação de Socied<1clc Intot·.lacid1al do Vlac~.o
Fenoa o Obra,; Publicas, qno ser'~ e:Jtalielecicla em Lll'nxel!D,-;,
,
Formular os ef;tatutos, sub,;crcycr cem acçõr~, ele lOJ francos
e;ada n:mt, da roir·rlda sociecbclc, elfeetnar,ror ~·na c:,nüt,as entradas
parcictos clns acçõo.~ quo el!o tiver snhseripto p:Cl' occaBião de se1•
c•onstituida a :;ociedadc.
Tomctl' p:.u·to na nomeação elos administrarlc•ro.o e dos fiscaes,
Jix:1r a remuneração dos mesmos, llal' tod" sot'to de Yotos, tomM
parte em todas as (lcliberaçõos, discussões o vutaçõ0s, a~signar
quaostucr acctcs e actas, elege-r domil'ilio, suhstalxJlecer a rresente
procmaçfio e fazer, <?111 geral, tnrlo r1 uanto nocessario for.
Pass<~do em PMiz, aos~~ •Jo novembro de H10tl.-l'ale poi'
jJrOcUl'ilÇ'ã.o.- Led Arturo,
Rog:istrarlo pelo recebo:lor ctliaho assignado. Um:.t {.()lha som chamadas, em Saint-.Tosse-Ten-Noo:!o, aos 28 de) no-rombl'O de l90':í.
Vol, 5D, fls. G3, column<t 2..
Recebidos dons fl•ancos e ·10 ccntimcs.-0 recC'l1C'dOI', E. Carne; ..
Por cópitt cunrorme.- TabellEw lfom:orL',

2180

AC'l'OS DO PODER EXECUTIVO

A' margem estava a declaração seguinte:
c Traslado constando de 56 folhas, 28 linhas, uma chltmada e
duas palavras nullas.»
Estava a chancella do alludido tabellião.
Visto por nós, presidente durante a; férias do Tribunal de Primeira Instancia, com ~éd:.~ em Bruxellas, para legalização da
assignatura do Sr. Honnoré, tabellião em Schaerbeek.
Bruxella~, aos 31 de agosto de 1907.- C. Van den Bon·en.
Estava a chancella do Tribunal de Primeira Instancia de Bruxellas.
Visto no Ministerio da Justiça., para a legalização da assignatura do Sr. Van den Borreo, acima qualificado.
Br1Ixellas, aos 3 de setembro de 1907.- O chefe de repartição,
delegado, De la :Montagne.
Estava a chancella do Ministerio da Justiça da Belgica.
Visto para a legalização da a~signatm•a do Sr. De la Montagne,
:acima app.,sta.
Bruxellas, aos 3 de se~embro de 1907.- Pelo Ministro dos Negocias Estrangeiros, o chefe de repartição, delegado, Cox.
Estava a chancella do Ministerio dos Negocias Estrangeiros da
Belgica.
Reconheço verdadeira a assignatura retro do Sr. Alphonse
Cox, chefe da secretaria, delegado do Mmisterio dos Negocias Estrangeiros; e para con;tar onde convier, a pedido do Sr. Honnoré,
notario em Schaerbeek, Bruxellas, passei a presente, que assignei
e fiz sellar co n o sello das armas dest 1 vice-consulado da Republica dos EstaU.os Unidos do Brazil, em Bruxellas, aos 4 dias de setembro de 1907.-0 vice-consul, R. da Tl'indade.
Estavam duas estampilhas do sello con,mlar do Brazil, valendo
collectivamente 5$, devid<tmente inutilizadas pela chancella do
vice-consulado do Brazil em Br1txel!as.
Reconheço verrlatlei:a a assignatura do Sr. R. da Trindade,
vice-consul em Bruxellas.
Sobre duJ.s estampiltms do sello federal, valendo conectivamente 550 réis.
Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1907 .-Pelo dire2tor geral,
L. L. Fernandes Pinheiro.
Estava a chancellt da SecPetwia das Relações Exteriores. Colladas ao clo:;umento estavam tres estampilhas do sello federal,
valendo collecttva nente l i$400, devidamente inutilizadas na Recebedor ia do Thesolll'v Federal, no Rio do Janeiro.
Nada mais continha ou declarava o referido documento, que
bem e fielmente verti do proprio original, ao qual me reporto.
Em fé do que, passei o presente, que assigno e sêllo com o sello
dJ meu officio, ne>ta Cidade do Rio ele Janeiro, aos 22 dias do mez
de outubrv do anno de l9Q7.-Rio de Janeiro, 22 de outubro de
1907 .-:Manoel de Mattos Fonseca.
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DECRETo N. 6737-DE 14 DE NOVC:l\IBRO DE 1907
Abre ao Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas o credito de·
3.200:000$ para occorrer ao pagamento dos trabalhos já executados no
ramal da Estrada de Ferro Central do Brazil, que vae da estação de
Sabará a Sant'Anna dos Ferros, e ao proseguimento dos mesmos
trabalhos.

O Presidente dn. Repuhlica dos Estados Unidos do Bmzil,
nsando da autorizaç:ão constn.nte do n. xvm, lettra b, do art. 35 da
lei n. 1617, de 30 de dezembro de 1906, decreta:
Artigo unico .. Fica aberta ao Ministerio da Industria, Viação
e Obras Publicas o credito de 3.200:000$, para occorrer ao pagamento dos trabalhos já executados no ramal da Estra.da de Ferro
Central do Brazil, que vae da estação de Sa.bará a Sant' Anna dos
Ferros, e ao proseguimento d<>S mesmos trabalhos.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de HJ07, 19° da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MORELRA

PEN~A.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 6738 - DE 14 DE NOVEi\IBRO DE Hl07
A pprova os estudos definitivos para os melhoramentos do porto cre>
Recife, Estado de Pernambuco.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil de-·
ereta:
Artigo unico. Ficam approvados os estudos definitivos dos melhoramento.3 do porto do Recife, Estado de Pernambuco, apresentado3 pela directoria technica da commi.,são fiscal e administra~
tiva das obras do porto do Rio de Janeiro e organizados pela subcommissão incumbida dos mesmos, de conformidade com a memoria descriptiva, plantas, orçamento, na importancia total de
81.806:100$ e mais documentos que com este baixam, rubricados
pelo director geral de obras e viação da respectiva Secretaria de
Estado.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1907, 19° da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.
Miguel Calmon du Pin e Almeid.t.
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DECRETO .N.

1)7 :3:) -

!)]']

u

DE NOYE:I!BRO DE

1907

!dn·e ::n :-.r ;nist erio ,Ja G ttc t· ;·a o crdihJ ospccial u.,, 3S:729$ í3ô, pa1':1s
pag-a!n cn to do grati ;ica <;ão a pr ole.,o;o r cs '-' coa ,ljuvant c~ que senr ir::tm
na c,cola de g tlGl'l'a em 100'i.

O Pl'esidcnt<~ d<t Hepublica dos E:>t:1dos Unidos do Brn,úl, usamlo
•la au to rização que ltw confere o decreto legisl ativo n. 1779, desta

data, l'CSOlve abrir ao Ministerio da Gue't'ra o credito especial de

~3 8:72~1$436,

destinado a pagamento de gratificil.çucs de fulicção,

que co:npetem .a 11 professores c 13 coadjuvan tes do ensino, que

i:{ Cl'Viram na escoLt de guerra em 1906.

llio do .hnclrv , lCl de no,-embro de 1007, HJo da Rcp11blic:c
;\.FFONSO AUGUSTO MoREIRA PENNA.

Hermes R. da Fonseca.

DECRETO N . 67 40 -

DE

:21

DE NOYJmnno DE

lli07

Abre ao Min1 steJ'i.o ·d a F az enda o credito es p eci al d e 123:3878728,
p:.ua occorrer ú r est itui ç ão d e espolios a rr e ca d ados pelo
curador de hen s de d efunt os o a u se n tes Dr. Genes co 'I'ell es
Bande ir a d o :"~te ! lo .

O P residente ela Repuhli ca dos Estctclos Unidos do Briizil,
usando da atltorizaçlo contidc~ no decreto logisl<ttivo n. 1753, Lle
:24 de outubro do corrente anuo, resolve .abrir ao Ministcrio dtt
Fazenda o credito espo_ci<tl de 123:381$728, diiferon ç'~ entre o
alcance de 1 63 :3 57$12 ~ , apmado peloTrilmna1 de Contas, pelo gua1
1\ responsav-el o procm·ador de bens de defuntos e ausentes Dr.
· >enesco Telles B<1nJ.ei r .t de Mello, e su<t flm1ça, na impor tanci<t
,:e 40:000$, prestadct em u,:pollces d<t dividct publica, para occorrer
.<L.restituição de espoiios que foram arrecadados pol' afglelle funt~ Ciona l1jo .

Hio :lo Jaueiro,.21 de no vembro de 1907, 19° d<t Re}mhlica .
AFFONSO Al.'0 l.'STO

M OHEJH A P ENNA.

David Cct ii<
JJista .
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m:c t:J·:TO N. G74 l ·i\pjH" OI"<\ ,, ,

DE

2 1 DE

"'OVE~HlRO DE

1907

alt cr .. c;ües dos c,tu.t u tos ua Com po n l:ia Na eional de
Seguro ?li tltuo co n lr a l~og o.

O Ptcsidentc da Ropublica do; Estados L:nidos <lo Bt'azil, attcuclendo ao que r e•lllCl'CU a Companhia Nacional de Seguro ninttw
-contra Fogo, com ~ é de n c>;ta C•\ pita!, deúdtt.mente r ópresentada :
Rcsol.-e approva r as ttlteraçõcs fciü s nos o~tatntos da mesma
companhia p e la. asscmhléa. geral cxtraordiuaria de seus accionistas,
J'ealizada e m 28 de sct.embt·o do corrente anno e constctnte da act<L
quG a este acompanha, fic[l,ndo a C)mpanhia ohrigêtda á; obser,;anei:J. de todas as exigencias das leis o regulamentos vigentes ou que
vierem a. ser o;;tabclecidos .
Rio ,Jc Ja.neiro, 21 de novembro de 1907, 19° ua. Rr.publica.
AFF.J:\SO

AuGUSTO :\Ion em :\. P .G:-<NA .

Dav·icl Cctmpüta .
ACT .\ n.-\. .\.~ ~1~::\IIJL(:.\ GER :\.L EXTRAOH.I!lNAHn DA CmiPANI!lA NACIONAT~
DE ~ I:XH.: RO i\Il."'l'UO CCl;'\ 'l'HA F OGO, REALTZ ,\ .ilA En 28-DE S ETEMBltt>
DE

1007

Ao:> vilttc c oito dias elo mcz <lc sctcm bl'O <lc 1907, reunidos , á. l
hot'él. d:J. tarde, no oscrip torio Uêl. Compa nh ia ~aeiona.l <lo Seguro Mut uo cOJltl·a. Fogo , ê~ r ua <1:1 Qui t:tntla n.. 58, setenta as:;ociR<los constanto3 do lh·To de presença c repr esentando valores segurados na
importanei a ue sete mil qmctrJccntos e scs;;enta o cinco contos, o
rlil'octor da. compctnhiét Sl' . ln·. HeuritJUC Carneit'O LclLo Teixeira,
rlcpoi s tlc ponderar qne, por ~c ter obsenado o disposto nos art igos l D c 2 l dos estatutos üa companhia, isto ü, vorque füra con·
v oca da ite'; vezc :, êt primeil'<>, cum an tccedencia · de 15 dias, por
:l.ntmnc:ios puhlicallr:s no Diariu O(ficial tlc 30 do agosto e 14 de
setmnbro; no .!onwl do Com;;wrcio de 30 de agosto, 2, O, 9 e 14 do
corr ent e mel. ; n;t Gazet" cl~ .Vo!icia s c no Jo;·nal do Brasil dos
mesmos dia:; ; <1 scgun<l~L c terceira. com intcrvallo do oito dias da
]:ll'imci.l'<t c cnt r J si, pot' annu ncios publicados no Dia,-io O;'ficial de
lôe de 24 do corl'eotc e rcp n tid : ~ s vcw.> nas folllas supra mcucioIW,u :s, podi a a. asscmbléa geral extmorclinaria fn occionat' legalmente com o numero ele associa.uos presen tes, declarou-a install a.d;~ c, ilO:> tc t•mo:; tio ar tigo 1,1 dos estatuto>. indico u para presidil-lt o associa.do Sr . !Jt'. Jo~é ele Olivcit'a Coelho. Approvada
mnnimcmeate esta indicêl,ção, o Sr. Ul' . José de Olivciea.
Coelho, acccitando o cncargJ, a:-J:>umiu a presidencia, agra•ieceu a
homa. que l he era e on tc l'id ~L , convidou par a 1o e 2° secretarias os
~ rs . a~sociados Adjalmc Eclmrdo da Cost:1 Ar,mjo o Dr. Carlos
Soares Guimarães, que occ uparani os rcspecLivos legare:::, e m:1ncton
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ler a acta da assembléa geral ordinaria, r calizaua em 19 de junho
ultimo, a qualli<la pelo Sr. 2• secretario, po.> b em discussão e encerrada esta sem qu~ ninguem pedisse a p:davm , foi unanimemente approvada. Em seguida o Sr. pt•esidcnte da assembléa,.
lembrando que o fim desta., conforme cons tava. dos anuuucios da
respectiva convocação, era deliberar-se sobre duas propostas de
modificações dos estatutJs apresentadas na citada n.ssembléa geral
ordinari::t, para serem discutidas e votadas na asscmbléa geral extraordinaria para. isso · especial rnente convocad::t, declarou que ia
mandar ler as mesmas propostas e submcttel-as separadamente
<í discus ;ão e votação, dando preferencia ú. dos Srs. a8sociados Antonio Napoleão de Azevedo e Dr. Antonio :M::trin. Terxeira, visto se
referir a aetigos dos estatutos de numeração inferior á dos modifi·
cados pela outra proposb. . Foi lida pelo Sr. I • secretario a referida
propost[t, do teor seguinte: «Proposta de modificação dos estatutos.
Substitu[t-Se o art. 38 pelo seguinte : Art. 38 . O gerente vencerá,
como o director, os honorarios de 10:800$ annua.es e mn.is a porcentagem de 3 % dos premi os de seguros de C[tda anno soei[tl - Antonio
Napoleao de Azevedo.- Dr. Antonio llfm-ia Teixeira.»
Posta em discussão e encerrada esta, foi ella sem debate aplH'ovada unanimemente, abstendo-se de votar o Sr. gerente. Passou em seguida o Sr. lo secretario a ler a segunda vroposta, concc- .
bida nos seguintes termos: « .O Conselho de Administração da
Companhia Nacional do Seguro Mutuo contra Fogo, pelos motivos
constantes do t•olatorio do respectivo Director, propüe as seguintes modificações dos e3tatutos: Primeira. Substituam-se o art. 40
o seus dous paragraphos pelo seguinte: Art. 40. Os lucros liquiüos que se verificarem om cada anno social, depois de deduzidas
dos me~mo s as quotas dos Fundos de l{e~erva e Especütl, serã.o distl'ibui(los pelos associados, na proporção dos premias dos se us se·
guros. Paragrapllo unico. Constituirá lucrosliq uidos o ~n ldo quo
resultar da totalidade dos premio.~ e de todl\s as verbas de receita,
depois de dedu zida> U.'l importancias dos sinistros occorridos, das
lJorcentagens d[t administração, dos impostos, das despezas geracs
c de qualquer verba de despeza oxtraordinari<t. Segunda. Substitua-se o art. 43 pelo seguinte: Art. 43. As quotas dos associados que, se achando quites, houverem deixado de fazer p[trte da
companhia, em virtude, quer da ; descontinuações dos seus seguros, quer da rescisão dos mesmos por declaração propria ou por
decisão do director, bem como os retornos a que se refere o artigo
antecedente, serão incorporados á receita geral da companhia, si
não forem reclamados dentro de tres annos, conta(los da época em
que deviam ser pagos. Terceira. Substitua-se todo o capitulo
nono. - Dos Fundos de Reserva. e Especial pelo seguinte:
Capitulo IX . - Das Reservas. Art. 44. As reseevas da companhia
constarão de dous fundos denominados de Reserva e Especial..
Art. 45, O Fundo de Reserva, de valor illimita<lo, sel'<t empre~ ·
gado em apoliccs da Divida Publica Nacional c formado por uma
quota de 20 % sobre os lueros líquidos, apurados annualmente, nos
· termos do art. 40, paragrn.}Jho unico.

Ar.TOS DO PODER EXECUTI\"0

2185

Art. 46. Farão parte do Fundo de Reserva ::ts 200 a,polices da
Divida Publica Nacional do valor nominal de I :000$ que a companhia. tem depositadas no Thesouro Federal. ·
Art. 47. O Fundo Especial, do valor maximo de 100:000$ c constituído sempre em moeda corrente, será formado por uma quota
de 5% deduzida dos lucros liquidas apurados annualmente, nos termos do art. 40, paragrapho unico.
Paragrapho uni co. Desde q uc o Fundo Especial attinja a importancia de 100:000$, a quota destinada á sua formação se incorpo-rará ao saldo dos lucros liquidos a distribuir p;llos associados.
Art. 48. O Fundo Especial é destinado principalmente a auxiliar
a indemnização dos sinistros occorridos e a augmentar as quotas
dos associados nos lucros líquidos de calla anno, quando o conselho
de administração julgar conveniente.
Art. 49. No caso de estar esgotado ou não bastar o Fundo
Especial para prover a indemnizaç:ão dos sinistros occorridos, se
recorrerá ao Fundo de Reserva.
Art. 50. As apolices depositadas no Thesouro Federal serão
intangíveis fóra. dos casos indicados na legislação especial sobre
companhias de seguros.
Art. 51. Serão addicionadas, como verbas de receita, <t importa.ncia dos premias, quaesquer quantias que a companhia perceba,
uomoadamente das quotas nos lucros prescriptas, ou éorrespon-dentes a seguros dcscontinuados por falta de pagamento, do3 retornos prescriptos, elas quantias reputadas quebrados por :iJ.ão perfazerem numeras inteiros no quociente da. divisão dos lucros
líquidos de cada anno, do producto das mercadorias avariadas entregues pelos segurados {t companhia e por conta desta vendidas
em leilão, das custas judiciarias em pleitos ganhos pela companhia
o de d uplicata.s de a polices.
·
Art . 52. As r ese.rvas da companhia só serão divididas pelos
associados no caso de dismlução da mesma, observadas com r es peito [ts apolices depositadas no Thesouro Federal as proscripções
da legislação especial sobre companhias de seguros .
IV. Substituam-se os arts. 68 a i O pelos seguintes :
Art. 68. As quotas com que a companhia concorrer para o
custeio da, Inspectoria de Seguros e da respecti va secretaria serão
consideradas despezas geraes.
Art. 69. A companhia, em cada seguro isolado, não acceitar(t
responsabilidade superioe a 40 % da importancia dos fundo l de
reserva e especial, addicionada. <'t llos premi os.
Art. 70. O director e o gerente são obrigados a observar as
prescripções da legislação especial sobre com}Janhias de seguros,
a pratic <~.r as diligencias que a mesma in1põe e a ·satisfazer as
requisições da Inspectoria de Seguros.
Art. 71. A companhia terít uous livros rubricados e sellados
nos termos do Codigo Commcrci<tl: um para a transcripção das
apolices que emittir, outro para o registro das modificações feitas
nas apolices existentes e provenientes de diminuições , a ugm ento~> .
de seguros e accrescimos de valor ou de risco.
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Art. 72. O conselho de <tdministração, o dircctor c o gerente
respond'lrão pelas multas que forem impoRtas <L companhia em
virtude das infrn.cçiJes da. legislação especial sCJbrc Companhias do
Seguros por clles cJmmetticlas ou sanccionaclas.
DlSPOSIÇÃO TRANSITOIUA

Artigo unico. O Llirector da companhia fica autorizrtdo ·a solkita.r
do Governo a apprJvação das peescntes moJifica,ções dos Estatu.tôs
e a acceitar as que o mesmo fizer, uma vez que os não alterem.
substancialmente.-Dr. Antonio José ela Silva Rauello.-Manoel Alvm·es ele SoHm.- Jei'onymo Teixeú·a Boavista.- Antonio llfarioel
Fe;·nandes ela Silva.-IIenriqtte Cm·nei;·o Leiio Teixe~m.

Posta em discussão cst11 proposta,, pediu 11 pa.lavra o Sr. director dlt companhia p<tl'lt: vrimeiro, adcluzir as ra,zões por que, de
accôrdo com o Consell10 1le a.dministração, julgara conveniente levar
a eífeito, desde j<L, a reforma. dos estatutos, embora não estivesse
promulg;.tdo o novo regulamento sobre CJmpa.nhias do Seguros autoriza,do pala lei n. 1616, ele 30 ele llezembro de 1\JOG; segundo,
justificar c olferecer a, seguinte emenda addi ti v a:
«Accrescente-se <'t pl\.Jposta do conselho- DLPosrçõEs TRANS!'l'ORIAS ~Art. 2. 0 Serão desde já obsGt'va•l<ts o a.pplicn.das as presentes
omendcts dos estatutos, exceptu::tda~, porém, as novcLS disposições
dos arts.38 e 71, que só começarão a, vigora.r : a primeira, a partir
de I de ja.neiro ele l\JOS o <L scgullda qu<1.ndu for promulga,do o Nov-o
Regulamento sobre Ciompanbias de Seguro~, a.utorizado })ela lei
n. 1616, de 30 de dezembro do 1906.
Rio tio Janeiro, 28 do setembro de 1907.- II. C. Leão Teixei;·a.»
Lich esta omen.la pGlo lo sec1'otario, o Sr. presidente dtt
<1''Sembl(\a dechtrotHL em discussãtJ juntamente com a, propostct ·
Pediu a pa.lavra. o Sr. gerente da companhia, e, depois ele agrallecor a equiparação dos seus lwnorarios aos do dircctor, declarou-se
J.e pleno acc:'írdo com ét emcnl<L por este aprosenbda.
Ningcwm m<Lis pedindo a pcdav-ra, o Sr. presidente encenou '"
discussão, ponder,tndo r1ue, visto conter a lll'J])Jsta. diil'orentes itens,
ia submettcl-os soparadarúcnto á votação.
Postos em votaçõ:o succossi vamente todos os itens da proposta
c em seguida, a emenda additiva,, oiforocida pelo Sr. director, foram
uns c outr~t unanimemente apjwovados.
Estando osgoü1.clc1. a ordem do tliit e ningnclllllellindo a palavm,
o Sl'. presidente :locla.rou encermda a, asscmb!6:1. o p3diu aos associ<J,dos que s:; demorassem para a,pnrovctr a presente acta, que eu,
2° secret~wio,fiz hwrM em duplicatâ, sor:do um exemplar em avulso
})ltra ser mwiado a.o Governo.
Reaberta a. sessão Lla assombléa, lida a presente acta o postlt
em cliscus~ão, foi e!la. rtpprovada. E ou, Carlos ~oaros Guimarães, 2°
secret~trio, a subscrevo e assigno com os demais membros d~~
mesa e associados presentes.-Jose ele Oz.ivei1·a Coelho, presidente,
-Aeljalme Eduardo da Costa Araujo, lo secretario. -Ccwlos SoM·es

2187

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

'Guimanies , 2° secectario. - H. C. Letio Teixeira . - Joao FrankUn
de Alencar Lim't.- Joaquim MiJ, do I'illw· .- Jfanoel Alvares d e
8on;a . -h'my,r;dio :\. Victorio ela CosttL. - Joarptim de Sott: a Cm·millo.- Victo1· Mano el de Oliveira . -Jose Co1·dei1·o Con·Ga de Almei da.
-José Teixeira Pil'es V:il!ela. - Dr . 1lfaw·-illo Tito N abucode Abreu.
-FYancisco .tllves de Can;al'w.-Anlonio Ca 1·mo Pires . -Jo se Tei-mei;-a Pires ViUela Fi!ho.-Poletio L opes da Sz l va. - Antonio F'ileto
Madeira . - .Tos J !Jia;·ques Godinho . -Custo :lio F. de Almeic/c, Re.rJO,
-Ioao ela Gosto Meil'a. - Jose de SouJa Fi·ei;·e . -IosJ Francisco Bonança .-.ToaJuim ilfoulinho de Asswnp;·a'o . -Jose Lopes de Sou.za. Carlos Lebeis . - l;inygdio Pil'es .-.Jose Pe1·ei1·a de Jlfagalh•'ies ,---,Dr.
Antonio 1lim·ia Te-i xeira. - 1'isc?1Ule de S anta Cru z- .- Por procuração,
.José Gonçalces Guimanies . -Joao :Mano el Rodrigues dos Reis.-Galdino José Borges . -Augu.sto Mal'inho da Silva . -.Tosi Antanio Cm·r.loso.-Salvaclo1· Pcdemonte. - Pedro Jos e Sebas tiani Jun i o;·, por si
e seus Hlho s . -"lfanoel Antonto Fen·eira de Ca1·valho. - 1lfa theus
Fw·tado Rod1·igues . - Po1• pt•ocuraçã.o , Jose F e mandes de Fm-ia
Jiachado . -Domingos .Alves da Stlva Jlfalheii'Os.- Jose da SH·va
Meira . - Antonio ll1encles ilfonlei;·o, procurador dos Expostos ..Jose Gomes de Souza .-Joao Silvei1·a de And1·ade. - Fnmcisco lgnacio de 0/i veim Aguiar . -Antonio Napo letio Azevedo Junior . -NorIJerto kvgus to Borg ~ s. - Ileraclio E!ysio de Ca;·valho Cottlo. - Jose
Mm·ia Tei[ce-i-ra de A;:;eveclo. - A-ntonio Ma noel Fe1·nandes c((~ Silva . Domingos Rodrig-ues Pac!:eco . - Anton-io A-ugusto de Cm;·valho .Josd AlveJ dos Santos .-Jeronymo Tei:ceira Hoav 1:sta . -Antonio P.
,lfinwda 1lfontenegro . - Dr . FJ·ancisco Vieira Battlit?·eat~. por pro~~uração

da ln.roneza do Rio Bouito.-Por procuração da viscondessa

.[o Cl'l.tzeil·o, H. C. Leao Teüe&~·a.-Fra nc isco Ca·rlos da Sil·va B1·aga.
-Aristides Alt:es da Silva.-Levindo i:le Arattjo. - Pedro Leandro
Lambert. - Dr . Jo ~lo Lui:; Teixeira da Silva.,..,.-.-ll(redo Cordei.ro . T.eopoldo ele "lbi·eu P1·ado. - O rtar~clo da Fonseca Rangel.- A, da
l?ocha Leal . - An-tonio da Cost a Torres . -Dr . Jos é ('ustoclio "Nunes .

Heconheç-o as fi1•mas de .. . (sJguom-sG todas as assignatur,ls supr<1). Rio de .Janeiro, 1 do outubro de 1!)07. -Cm·los Theodoro Gomes

Uu{nlaracs .

DEL'H.l:TO :.;- , li742-DE 2i DE

D2Z E'\IBRO DE

1007

.\ht·e ao Ministerio ela .Jtl~ tiça e Kcg·ocios Interiores o credito ele 4: 023$917,
snp plcmr· ntar ú \'Crha
Guarda Nacio nal- do art. 2o tla lei
n . ili-!7, ch• 30 de <lczcmhro el e i \lOG .

na -

O Presidente ([,1 Republica dos E~tado:> Unidos do Brazil, usando
autoriz<t<;ão conceditla pelo decreto legislativo n. 1780,_desta
<lab, resolve abrir ao 1\linisterio da Justiça e Negocias Inter iores
o credito de 4:9~3$9 17, supplementar á verba 17"- Guarda Nacional
-do art. 2• da lei n . 161 7, de 30 do dezembro de l 906, para
<Ll
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occorrer n, d.espews da consiguaçâo « Gratificação ao continuo c
servente, aluguel de casa, ex]lediento, gaz, etc. ».
Rio de Janeiro, :?l de novomhro do 1007, HJo clD. Rcpnblic:<..
AFF0:\'30 AlJGUSTO J\IOREIRA PE:\1\A.

Augusto Trww·es de Ly1·a.

DJo:CIU;TO :L\. G743- DE 21

DE NOVJD.IBRO DE

1901

Ahre ao l\Iinistcrio da Justiça e ?i'egocios Intcr;orcs o ~r('dito especial de•
4:400$ para occorrer ao pagamento de ajudas de custo, a que tem
direito o Dr. Ruy Barbosa.

O Presidente da Republica <los E~tados Unidos do Br-azil, tendo
ouvido o Tribunal do ümtas, nos termos do art. 70, §5°, do regula··
mento approvado }Jelo decreto n. 2409, de 23 de dezembro de l89Ci,
resolve, á vista do disposto no art. 15 da lei n. 1617, do 30 de
dezembro de 1906, abrir ao Ministorio da Justiça c Kegocios Interiores o credita especial de 4:400$, par<t occorrm' ao pagament'>
das ajudas de custo, relatins aos annos do 1890 o 1892 a, 1901,
1t que tem direito o Dr. Ruy Barbosa, na. qualidade de smutdo1·
pelo Estado da Bahia.
Rio de Janeiro, 21 de novembro do 1907, lCJo tla Repnblica.
AFFONSO AUGUSTO T\fORJclitA PENXA.

Augusto Tavw·es de Lyra.

DECH.ET

o N.

67 44 -

DE

21

llE :\OYE}ll3RO DE

1007

Transfere ela comarca da capital para a do S. Simão, a sede da
23" brigada de cavallaria da Guarda Nacivnal do E~taclo de

S. Paulo
O Presidente da Republica dos Estatlos Unidos do Brazil, attendendo ao que representou o coronel commanda,nto supel'ior interino da Guarda Nacional do Estado de S. Paulo, dGcrcta :
~r~igo unico. Fica transferida da comarca da capital para a de
S. ~unao, no Estado de S. Paulo, a séde da 23a brigada de cavall~'Ia da Guarda _Nacional do mesmo E~ta,do ; revoga.dus as disposiçoe> em contra,rw.
Rio do Janeiro, 21 de novembro do 1907, 19° da Rcpublic::t.
AFFONSO AUOUS'l'O MOREIRA PEN:'\.\.

Augusto Tavares de Lym.
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DECRETO N. 6745 -

DE 21 DE NOVEMBRO DE 191)7

Cr ila duas brigadas de cavallal'ia de Guardas Nacíonacs na comarca
de S. Gabriel, no Estado do Rio Grande do Sul.

O Presidente da Republica elos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, decreta :
Artigo unico. Fica,m creadas na Guarda Nacional da comarca
tle S. Gabriel, no Estado do Rio Granle do Sul, duas brigadas de
cavallaria com as designações de 97" e 98", as quaes se constituirão
tle dous regimentos, cada uma, sob ns. 193 e 194 e 195 e 196, que
se organiz<trão com os gu .~r Jas quali ficados nos districtos da referida comar ca; t•evogadas as disposições· em contrario.
Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1907, 19° da Republica .
AFFo;xso

AUGGSTO MOREIRA PENNA.

AHgusto Tavares de L y1·a.

DECRETO N. 6746 -

D::;

21 DE

NOVE~IBRO DE

1007

Proroga p o r 60 d i as o pra zo d e que trata o decretou . 573 1, de
i7 d e outub r o de i 005 , para a eonclusi\o d·as obra s d e l iga ç.ão
das Est radas d e Ferro Carangola e Nacah é e Camp os .

O Presidente tla llepuhlica dos Estados Unidos do B1·azil. attenilendo ao que rer1uerou a Leopoldina Railtcay Company, limited.
decreta:
Artigo unico. Fica pl'Orogado por 60 <lias o prazo uc que trat:t
o clocrer.o n. 5731 , de 17 de outubro de 1905, para a conclu~ão das
obra> de ligação das Estrad.as de Ferro Carangola c Macahé e
Campos .

IUo de .Têtneiro, 21 de novembro de 1907 , 19" da Itepuhlica.
AFFONSO AUGUSTO i\IOREJR,\ l'El'NA .

Miguel Calmon d1t Pin e A!mdda .
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DECRETO N, 6747- DE 21.

zm

NOVEMBRO DE .

1907 ·

Appro va as n ovas tarifas e condiçü es r cgulam antares par a a Esll·ada de
Ferro Central do BL·uúl.
·
·

O President e da Repu blic::t dos Estados Unidos do Bt·azil, att•3ndendo ao que lhe expoz o Ministeo da Industria, Viação e Oheas
Publicas, decreta.:
Artigo unico. Ficam app.l'ovad<\S as novas t arifas e contlições.
regulamentares para a Estrada de Ferro Cen l;ral do Bra.zil, que com
este baixam, assigna.rlas pelo Ministro de Es.tado da. Indus\ria, Viação
e. Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 21 de novembro do 1907, 19• da Republic:1 .
A FFONSO AUGUSTO !\laREIRA PENNA.

]lffguel Calmon du Pin e .1lmeida .

CONDIÇÕES REGULAMENTARES
CAPITULO I
DO TR,\.NSPORTE EM GERAL

Art . I. o Os transportes pela. Est.rada de Ferro Central do
Brazil far-se-hão mediante bilhetes ou notas de desrw cho , omittitlos
pel~t Estrada de accôrdo com as presentes Coud içõ e.~ Regulamentare:> , a cl assificação e as tarifas em vigor .
Art. 2. 0 Os bilhetes autorizarão os transportes de viajantes, o
as notas de despacho os dr~ma is; constituindo, uns o outras, do·
cumeutos de cont l'acto en ~re os sens po3stüdoro.;; e a Estrada, par:,
os fin s dv transporto.
Ambos variam de fórma e de typo , seg undo a a,pplic:.J,ção c o.s
convenioncias da fiscalização.
Art. 3. 0 Nenhum trunspo :·to s ·~ fal'ct pela Est rada isen to da ro·
specti va indemnização, sn,i v o em serviço propl'io eaq uelles indica.do:l
na classificação geral.
§ 1. o Em serviço extl'anbo, o transporte serêt pago, em gemi,
prévia mente, salvo quando por conta dos Governos federal, llstacloaes, ou d.o Dis tl'icto Federal, em vi r tude de requisição de agente::~
seus, competeutemcmte au torimdos; e, em taes casos, serão oquelles
debitados pelas respectivas imporGancüs, para a devida in demni·
zaç..'i.o, que se fctrá por contas mensaes .
§ 2. o Em serviço propl'io, será !evada a despesa a conta do
custeio, ou da construcção, con fo rme pertença a um ou a outra, o
cred itaua como renJ.a :1pjJlicada.
§ 3. o Os pa:>ses e autorizações para requisitar passagens e·
trausport•s na Estrada serão vülidcs apenas durante o anno em que
forem expedidos, devendo os inter ossados promover a sua renovação para o anno seguinte .
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Art. 4. 0 Os transportes por cqn~ dos Governos federal, estadoaes, ou do Districto Federal, ficarão sujeitos ás mesmas condições
dos transportes ordinarios .
Art. 5. o Os serviços accessorios, auxiliares ou complementares
(taes como : emprego especial do pessoal, ou. material da Estrada,
seguro, estadias, arm<tzenagens, recebimento e entrega a domicilio,
ou em escrlptorio, etc.), serão executados pela propria Estrada, ou
por terceiros, com os quaes tiverem sido contractados, e indemnizados de conformidade com as taxas accessorin.s que forem préviameu te fixadas .
Art. 6. 0 As mercadorias, objectos de transporte e quaeEquer
outros encontrados ns~s estações, dependencias e carros da E;;tJ•ada.
terão estadia isen ta de on us por tempo limitado, alé m do qual
ficarão sujeitos ás taxas de v.rrnazenagem, até ao prazo maximo de
90 dias, salvo os casus esp1 ciaes declarados. Esgotado esse prazo,
ces~arâ o. referida taxa e o deposito nos armazeos da Estrada, procedendo-se á venda em leilão, annunciado préviamente, ou transferindo-se os olJjectos para os depositas publicos, sem pr~juizo do que
fôr devido á Estrada.
Art. 7. • A r esponsabilidade da Estrada pelo tl•ansporte não
solfrerâ r estricçõas nos casos do seguro.
§ l. " Em outros, será regulada pelas condições dos respectivos
contractos ; e, em fnlta destes, pelas especificadas nas . presentes
Condições Regulamentares.
§ 2. 0 Havendo duvidas, divargenci:t, ou impugnações , solverse-hão por accôrdo, p ·r juizo arbi.t ral das partes interessadas, ou,
na impossibilidade destes, por decisão judicial.
Art. 8 o As pr incipaes disposiçõe.!l regulamentares, ns ordem;
de serviço, etc., e os hot•arlos refer entes aos Sllrviços de transporte
pela Estrad::~ , que interess c~ re~ ao publico,. · far-se-hão conhecidos
pelos jornaes de maior circulaçl.o e por impeessos avulsos, que serão
a.ffixados nas estações e postos á venda a pre~.os reduzidos .
Paragrapho uni co. Além disso, todos os osclarecirnen tos r efe.
rentes a esses ser viços ser-ão prestados pelos Agentes dfl. Est rada e
seus auxiliares , a quem os pedir.
CAPITULO II
DO TRANSPORTE

TOí·ifas

11s ,

DE VIA JANTES

1, 1 A , 1 B e 1 C

Art . 9 . o Os bilhetes para tranSllorte de viajantes serão das seguintes especies : simple&, de ida e volta, kilometricos, de as;;igna tura., de excursilo e pas~es ; todos im.1~essos , inr1ica.ndo :- aog estações de pl'ocedoncia o de destino, classe, numero, prazo, preço, diu
e trem ; - exceptuados : os de assigna.tura de excursão e passes,
r1u auto a dia. e trem ; os de suburbios, quanto a trem sómcnte ; -c 03 bilheies kilometricos, quanto a destino , dia e trem.
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Bilhetes simples

Art. 10. Os bilhetes simples darão direito aos Jogares das respectivas classes, nos trens de viajantes, para os quaes tiverem sido
carimbados, em uma só direcção, até ao destino.
Paragrapho unico. Os medicos e sacerdotes- quando tiverem
de soccorrer enfermos- poderão viajar nos trens de cargas, quando
existir na cauda vagão vasio, pagando passagem de 2a classe pela
tarifa n. 1 A.
Art. 11 • Os preços dos bilhetes serão regulados pelas taxas de
percurso das tarifas ns. 1, 1 A, 1 B e 1 C, e distinctamente impressos.
Art. 12. Aos funccionarios-titulados ou não-da Estrada serão
concedidos transportes com 75% de reducção.
Paragrapho unico. Para os operarios das demais officinas federaes haverá, nos trens de suburbios -entre Central e D. Clara e
entre Alfredo Maia e Deodoro- carros especiaes de 2" classe, em que
poderão viajar com 75 o j. de reducção nJs preços fixados, meliante
bilhetes de assignatura mensaes, emittidos pelas Agencias das estações Central e Alfredo Maia, á vist:::. de attestados das respactivas
offi<Jinas.
Art. 13. Os bilhetes, assignaturas, passes e excursões só poderão
ser rivalidados pelo Jlirector, ou por ordem sua.
§ 1.• Os bilhetes e assignaturas, quando carimbados por engano,
deverão ser enviados á Contadoria, acompanhados de memorattdum,
afim de serem subst.ituidos, mediante indemnização de 200 réis por
bilhete ou assignu.tura.
§ 2. 0 Quando houver engano na extracção de excursões ou passes,
far-sr-ha declaração de- sem effeito-traçando-se as folhas a tinta
encarnada e cxtrahindo outras.
As folhas, assim riscada;, e contendo a respectiva declaração.
serão mencionadas na diaria de viajantes e remettidas á Contadoria.
Art. l-L Os bilhetes para os t1·ens de suburbios serão válidos
para o dia da respectiva emissão; e para os do interior serão validos
unicamente nos dias e trens para que forem emitüdos, e:x:ceptuan<iO·
se o caso do trem não chegar ao decltino do bilhete no mesmo dia,
setldo permittido ao viajante proseguir a viagem, desde que embarque no primeiro trem em correspondencia até o dia immediato e no
ponto inicial desse trem.
Art. 15. Serão peremptos:
I 0 ) os bilhetes, assignaturas, passes e excursões que excederem
os prazos;
2•) os bilhetes irregulares, isto é, fóra das ordens e destas condições regulamentares ;
3°) os não carimbados ou aproveitados para novo carimbo;
4•) os arrecadados em viagem, que não forem picotados.
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Caixa de Amortização
PESSOAL

ORDENA DO

I nsooctot· ........... .. ........... ..
Cbefes de secção ...... .. ......... .
Primeiros escripturario8 ... . ..... .
Segundos
Terceiros
Quartos
»
....... . ..
Tbes oureiros. .. Quebras 2:000.,000
Fieis : .. . .... . ........ .. ...... .. .. .
CorrelOl', . . oi.• •

• • • o • • • • o. o • • o o o

•• •

Ajudantes .. ... .... .......... ..... .
Conferentes ................ . ... . .. .
Archivista . ..•.. . .. .. .•.....•... .. .
Carimbadot·es ......... .. ......... .
Po r teiro ... ...... ... .... ..... .. . , .
Con tínu os ....• . .• . ... . .• ... ... , .. .

GR ATI•
F ICAÇXO

P APEL

OU RO

S:OOD$0ú0 4:000SOOO . . ... ... ..
~ 6:000$000 3:0 0.;1;00 ....... . ..
5 .\:OOOSOOO 2:000$000 .. . . .... ..
5 3:21)(1$000 :!: 600$000 .. .... .. ..
5 2:400~000 :!: i00$000 .... .. . . ..
~ oo.,ooo
4 1: 600$000
2 7 : 2:=0,:000 3 :600$000 . ... . ... ..
~ 4:.Wo$ono 2:200$000 . ..... . . . .
i 4 :SOO:$o00 2 : -lOO ,000 ....... . . .
1 3: 2Qll, ODO t:B00$000 .. ... ... ..
s !i : ·l•:osnoo 2 : ~0 $000 . . ...... ..
:! 2 : \00 ~ 0 00 1:200$()00 ... .. . .. ..
~ 3:noo$Goo :! : SOil$000 ....... .. .
i 2. 400$000 :!:200$000 ...... .. ..
70 0$• . 0~ .. . .... .
2 1:300.. 000

:!2:000$000

.'>i

303: 400~000

i

...... .. . .

ts:ooosooo

30 :000<>000
2~:000$000

18:000$000
9:600$000

2 1:600$000
52:> 00~000
7:200~000

i 9: 20D;>OOO
:Jt:~00$000

3:800$000
27:000$000
3:600$000

<l :{)()()$000

Rio de Janeiro, 7 de noí·embro de 1907.
Da'IJid Campista .

DECRl!:TO N. ()7!2 -

DE

7

DE NOVDIBRO DE

1907

Abre ao ~l i n isterio da Ju sl i p e Nego ci as hlt er ior es o credito
especia l d e 1 :500;) para o c ~or 1·er ao pagamento d e aj udas
de c usto a q u o t em direito o d e.> •o mhargado r Cas sia oo Ca n di d o
Tavar es Bastos .

O Presidente ela Repnblk.1. do·; E~ b<los Unidos llo Hrazil, tendo
onvitlo o Tribunal o.le Cvnt.as, nos tcr ;nos do art . 70 , § 5°, do regulamento approvado pelo decreto n . 2400, do 23 de dezembro de
18Dn, 1·esotve, à vi;;ta tlo Ji$po..;t::> no aet. 15 da. lei n . 1617, d()
30 de dezembro de I 90~, ab!'ir ao :\finistel'io da Justiça e Neguei os
Inter10re; o cre·.tito especial ele 1:500$, para occorrcr ao pagamento de ajudas de custo r elati vas ao; a.noos de 189 1 (se~sões ordinaria. c extraurclina.I'ia) e !892, a que tem direito o desem bargad<Jl' C:1.ssiano Ganclido Tav<tres Bastos, na. . qua.lid:td.e de senador
pelo Estado das Alagôas .
Rio <le Janeiro, 7 do novembro ele 19.J7, 19° da Republiea .
AFFO:';SO AUGUSTO l\10R8IRA PE:>!NA.

Augusto Tavares de Lyra.
~33
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m :CRETO N. G713- DE 7

EXECUTIVO
DE NOVEMBRO DE

1907

Al!l'C ao M i ni ~ terio da Jnstiça e Negocios Interior es o credito lk
9:657$i50, supplement n r à v e rba n. 30, tlo art. 2• da le i ll i·
orçament o do excrci c io Yi ge ntc.

O Presidente d.~ Republica U.os Estauos Unidos do Draz il, ni'<.t lldt'
da autorização concedida pdo decreto legislativo n. 1762, de 3l
ue outubro findo, r esolve abrir ao i\finisterio da :Justiç ~ e Ne gocios Interiores o cr eclít o de 0: 657.)750, supplementar â vcrk .
n. 30 do art.·2• da lei de orçamento do exet•cici o vigente, par;;.
occorrer, do accordo com ~. d emon straçã o jn ntn , i\o an g me:Iito de
· vencimentos cono;;tlido pelo citado decreto a varios funceiJni .r iof:<
do It'lstituto Nacional de l\Ius!ca .
· Rio de .ht neir ,), 7 ele novembro de I()07 , !9• d ;~ Republica .
A F F0::-I SO A UGUST O i\'IORI':IR .I. PE:\N .'\.

A ugu sto Tavares de L y ra.
Demonstração da d esp sza com o augme nt o de venci men t os concedido pelo decreto legislativo n. 1762, d e 31 de outubr o
findo, a varios funcciona rios do Instituto Nacional de Musica.
no periodo de 8 de novembro a 31 de dezembro de 1 9 0 7
I mp or la n ci 3 r elati va r.ll
período d e 8 de nov e mb ro a 3i de d c zemhrc•
de 1!J07

De c::tda

func ciona ri o

I

De cada
cl ::t ss e

----- -----

i

director . ....... .. .. ·....
............. .
20 profe"'sores . . . ......... .
J2 uüxilinres de l"' cl e< ~o; e . .
1 l)Ortriro ............ . . .
l

s ecr .: t~rlo

I

8 0 0;~000

800$000
I :200;;;000
2:400~000

400.3000

Primeira f:ecçõ,o da Dircctoria ele Contabilidade dn, !'ocretarir;
da Justiç.l c 1\'cgocios Intoriol'C>, 7 rle novembro de [!)0 7 .- Car valho
e So 11 ;a., I •. o!licial. -Visto - R od1·igues B m'l.1ow , tlirector cl<•.
secçlto. -\'isto - J . Bf·:· ·díni , dircctor geral.
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DECIU~TO

N. G714-DE 7 DE

NOYJDI!lRO

DE 1907

Approva os planos e orçamentos,na importancin total de 327:481$:1'13 •
para a construcção de um plano inclinado com destino ao
:umazcm n. 8; ele um fiuctuanfc para esse plano inclinado e
ele melhoramentos elos mesmos armazcns, no porto de llfanáos.'

O Presidente da Republi.ca dos Estados Unido.s do Brazil,
;ütendondo ao que requereu a companllia Manâos Ilarúow·, límited,
devidamente representctda, dcc1·eta:
A1•tigo unico. Ficam approvados os planos o orçamentos que
com este baixam, competentemente rubric<tclos, p.tra a construcção, no porto de llianê'ws, de um plano inclinado com destino
ao armazem n. 8, na imporütnciet do 93:207$713; do um fluctuante jtmto a esse-plano inclinado, na impOl'tanci:t de 204:7Jl$310.
o do melhoramentos de qno carece o referido armazem n. 8,
na importancia do 29:542$5!0. A respectiva despoza· nct importancia total de 327:481$!73, .'el'{L oppol'tnnamrnto loY<Lela ú. conta
do capital da llfanáos Hm·bour, limüed, nos termos dil clausula
XVI do decreto n. 3 .725, ele l de agosto de 1900, altemda pela
lei n. (i.IDJ, de 23 do outubro do 1906.
nio elo Janeiro, 7 do novembro do 1907, 19° dct Rcpublic1.
AFFO:\SO AGGUSTO i\I.lREIRA PENNA.

1l:Iigucl Calmon d1t Pin e Almeida
DECIU~TO

N. 6715 -

DE

7

DE NO\"E}IBRO DE

1907

.\pprovn o local e o projccto geral paru a construcção de uma
ponte sobre o rio Par::mahyba, destinada a facilitar as communicações entre os municipi0s do Triangnlo· J\lineiro e os do
sul do Estado de Goyaz.

O Presidente da Ropnblica dos E~tado:> Unidos do Brazil
decret11:
Artigo unico. Ficam apprm-ados o loci1l. e. o projccto geral
:para . a construcção elo uma ponto sobre o rio Paranahyba, com1o
tlm de facilitar as communic~tç,õesentre os municípios do Triangulo
Mineiro e os elo suL do Estado ele Goyc-tz, de accôrdo, com· os -estudos'
e plantas apresentados ·pela respectiva com missão e que com.: este
baix<tm, rubricados pelo director gorn.! dco Secr.eta,ri:a do. Est:1do da
Inclnstria, \'i ação e Obras Pu blicns.
Rio do. Janeiro, 7 de novembro de 1907, 19° da Repnblica.
AFFONSO AUCUSTO Mon.EIRc\. PENNA,

llfiguel Calmon du Pin e A.fmeida.
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DECRETO?\. GilG-

DE

7

DE l\OVE~IBRO DJ;j

lUOi

Approva o projecto, o or~amen to c o local para a estação em S. Pedro de
Itararé, ponto terminal da linha-norte da Estrada de Ferro S. PauloRio Grande, e dá ou~r<ts providencias.

o Presi,lente da Republic~t do~ E$tados Unidos do Bra:dl, attendendo ao que reqnereu a. Compa.nllia Estrada de Feuo S. Paulo-Rio
Grande, de confurmidade com o art. 3° do decreto n. 5720, de lO
de outubro de 1905, decreta, :
Art. 1.° Ficam 8,pprova.d'J3 o projecto, o orçamento e o loc:1l
para a estação em S. PedJ'v ele ttararé, ponto terminal da linhanorte ela Estrada. ele Feno S. Paulo Rio Grande, os quaes com
este baixam, rubricados pelo clirectur geral de obras e viação,
devendo a importancia. tota.l cla,s despczas com a construcção do
ejifl.cio, plata:tbrma c explan'lda ser dividida em paetes iguaes
entre a referida Estrada de Ferro S. Paulo-Rio Grande e a Sorocabana, sagundo o accordo effectuado entre as respectivas administraçõel.
Art. 2.° Fica, outr,Jsim, n,:,prvv<1da a suppressão proposta do
duas e.:;tações entre .l;lgna.l·ia.hyv<t e Ita.raré, constante do projecto
approvado pelo rc:'cl'ido clecc·eto n. 5720, de lO ele outubro
de 1905.
Rio de Janeil'O, 7 (]i) Huvcmbro de 1907, 19° ua lle))uhlica.
An,o:~so AUGL"STO

Jliguel

DECRETO N. Gi li-

DE

7

DE

Calií!Ol!

MOREIRA PE;\;i\A.

du Pin e .4lmeida.

~OVE~IBRO DE

1907

Publica a adhesão do Protcctorado inglez de Ouganda ao accôrdo
relativo ao Trafico de illulberes Brancas, assignado em Pariz
em 18 de maio de 1904,

O Presidente da Rcpub1La dos Estados Unidos do Brasil faz
publica a adhesão do Protectorado inglez de Ouganda ao accôrdo
relativo ao Trafico de Mulheres Brancas, assignado em Pariz em
18 de maio de 1904, segundo communicou a Legação da Republic<t
Franceza em nota de 25 de setembro do corrente anno ao Ministeria das Relações Exteriores, cilja traducção official a este acompanha.
Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1907, 19° da Republica.
AFFO~SO AUGUSTO MOREIRA PE~NA.
Rio-B~·anco,
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Tradttcção.
Legação da Republica Francoza no Brasil.
Petropolis, 25 de setembro de 1907.
Sr. Ministro.
De conformidade com o artigo VII do Convenio relativo ao
Trafico de Mulheres Brancas de 18 de maio de 1004, tenho a honra
de levar ao conhecimento de Voesa. Excellencia que o Ouganda
::t.dheriu ao acto precitado.
O Secretario da Administraç?lo do Ouganda (Secretary of the
Administration of Ouganda) fic<t designado para assegurar nesse
Protectorado, como já estava indicado na minha nota de 5 de julho
ultimo, a applicação das disposições provistas no artigo 1° elo referido Cúnvenío.
Posto quo as colonias inglezas elas Bermudas e dos Straits Set~
tlements não tenham adherido ao accôrdo de que se trata, ellas
têm, a intenção de concorrer, como precedentemente, para a applicação do seu artigo 1o.
Queira, Sr. Ministro, accoitar as srgnranç·as ela minha mui
alta consideração. (Ass. )-d'Anthouard.
A Sua Excellencia, o Sr. Paranhos do Rio-Branco, Ministro das
Rela.çõe& Exteriores no Rio de Janeiro.
DECRETO N.

6718-DE

14

DE NOVE;\IBlW Dl!J

1907

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de 156:200$, supplementar
á verba-Alfandegas-do exerci cio de 1907.

O Presidente da Republica dos Estados Unido.> do Brazil, usando
da. autorização contida no art. 8° do decreto n. 1743, de 3 de
outubro ultimo, resolve abrir ao Ministm;ío da Fazenda o credito
de 156:200$, supplementar á verba 17a do art. 45 da lei n. 1617,
de 30 de dezembro de I 906, para occorrer n,o pagamento da despeza
do pessoal e material na Alfandegn, ele s~mtos, Estado de S. Paulo,
até o fim do corrente exercício.
Rio de Janeiro. 14 de novembro ile 1907, 19° da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Davicl Oam11istà.

DECRETO N. 6719-DE 14

DE l\OVEli!BRO DE

1907

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito extraordinario de
4.:415$770, para o pagamento devido a Silva Mattos & Irmão, em.
virtude de sentença judiciaria.

O Presidente da Republica. dos Estados Unidos do Brazil, usandQ
da autorização contida no decreto legislativo n. 1755, ele 24 do mez
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proximo findo, ra.~olve u.brir ao .\Iini~torio da Fazenda o crc~líto
extraordin'Lt'io 4:4158770, par<t ocwrrer ao paga.mento de Stlva
Mattos & Irmão, em virtude da cub pracatoria expedid1. em 26 de
janeiro de J\J07, pelo juiz feder,tl lh ~e~çio do Cearei.
Rio de J:cnciro, !-!de novembro de 1907, 19° ·da Republica.
AFFO:"i'SO AUGUSTO :üoREill.\ PENNA.

Davicl Campista.

DJ'lCRl·~TO

:\. 1)720- DE l-1

DE :\'OVE}IBRO DE

1907

:Abre ao Ministerio ela Fazenda o credito especial ele 03:92!$287
para pagamento da divida da Estrada ele Ferro Central do
Brazil ao Estado de Minas Geraes.

O Presidente ela Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tasando da autorização contida no .art. 46, n. 5, da. lei n. 1617, de

30 de dezembt'O de l 901, e tendo ouvido o .Tribunal de Contas, na
conformidade (1 0 art. 2°, § 2°, n. 2, 1ettra c, do decreto lugislativo
n. 392, do 8 ele outnbro de 1896, resJlve abrir ao Ministerio da,
Fazenda o creclii;o especial de 9:):921$387 para occorrer ao pagamento, devido ao Estctdo do Minas Geraes, da differença a seu
favor verificada no ajnste de contas rela,tivas ao serviço do
accordo celebra !o co:11 o mesmo Estalo pela Estrada de Ferro
Contr:.tl elo Br<tzil p:.tr<t <t <tneca,dn,ção de impostos estadoaes.
Rio de Jrtnoil'o, U ..lo novemhro do 1907, 19o da Republica.
AFFONSO AUGuSTO MOREIRA. PENNA.

Dat:id Campista.

DE·~RETO

N. 672!--JJE I±

DE :'\OYE}IDRO DE

19)7

Abre ao i\Iinisicrio da .Justiç:J e :\fegocios Interiores creclitos supplcmentares, na imporlancia de 10:470$869, sendo 759$677 á
verba 15•, e 9:711$102 à verba[()' elo art. 2° da lei n. 1617,
de 30 ele <Iezcmbro ele HlOG.

O Pr.esü~nte da R~publica elos E~tados Unidos do Brazil, usando
lia autonzaçao concedHia pelo decreto lerrislativo n. 177ô desta
data, resolve abrir ao Ministerio da .Justlça, 0 Negocias Interiores
~l:cl~.I~_?·~ supplem~nbrcJs~ 11\ importancia do 10:470$869, sendo
;o9:ji:Jt7 rt Yet•ba lo• e 9: ;Jl~l92 Ct vorbrt 16• do ctrt. 2° ela lei nu-
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mm'o 1G17, de 30dc dezcm1wo de 1906, pal'<t occuner, do accDrclo
· eom a clcmonstraç·:io junta, ao augmcnto de de~pczct rc,;ultantc dit
Pxecução do decreto n. 1678, de 25 de julho de,tc anno.
Rio de Ja.nciro, 14 de novemhro de i9o7, 10° ch TIÔpnl)licu.
;\FFONS<) At:GUSTO ;\[ORElHA Pg:'>::\'A.

_\;rgHsto Ta Dares de Lym.

bêmdnstraçãd da des'peza co'm o a!u(pilento de venci'mentos· do
,adl'\}inistrador da Casa de :betenção e c~m o angménto de
,ye~çimentos e das diél;fÜts de 'diversos empregados da Casa de
·. Corre'cção, concedido· pelo decreto >legislativo n. 1678, ele
'25 'ele julho ultimo,· no periddo Cle 30 de julho a 31 de
dez'enibro ele 1907.
DlPOllTA:\CIA REL~TI·
. VA
''FERIODO DE
:l.O DE .JULHO A 31 DE
DEZEMBRO DE 1907

,\..o

De cada
De cada
i'unccionaclasse
riO

Casa, ele Detenção
aclministl~idor. . . . . . . .

Cas:\ rlc Correcção

1: 8úo:.:;ooo ....... .

I

rlirect ,r .............. 3:0008000
meclico .............. 1:200;.;000
chore dos guardas... . . ..... : .. .
ajudante ...................... .
gu::trdtt do expediente .......... .
.'20 guardas internos ........ , .... .
8 guardas extcenos .............. .
l enfermeiro...........
3008000
l
l
l
l
l

1St: OU
'J$8CO
l;j;200
1$800
l.$200

/.30~677

759$677

1:.2668129 I :26G~l.2CI
506$451
506$451
279$000
279$000
2798000'
279!'>000
JSG$000
186$000
2798000 5:580$000
186$000 l :4888000
1:?6:':612
l26~EH2
9:7II$l02

Primeira secção d<.t Dircctori::t de Cont::cbilidacle da Secretaria
da Justiça c Negocias Interiores, H de noYcmbro ele 1907. Carvalho c Souza, Jo official.-Visto -J. JJo;·dini, director geral.
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DECRETO N. 6722 -

DE

14 DE l\OYEMBRO DE 1907

Abre ao M'inisterio da Justiça e Nego cios Interiores, por conta
do exercício de 1907, o credito supplementar de 618:750$,
sendo i4 t: 750$ á verba-Subsidio dos Senadores- e 477:000$
á verba-Subsidio dos Deputados.

O Presidente da Republica dos E;;tados Unidos do Brazil,
mando da autorização concedida pelo n. 1 do art. 46 da lei n , 1617,
de 30 de d;zembro de 19011, e ouvindo o Tribunal de Contas, nos
termos do art. 70, § 5° do regulamento approvado pelo decreto
n. 2409, de :!3 de dezembrv de 1896, resolve <tbrir ao Minsterio da
Justiça e Negocios Interiores, por conta do exercici.o de 1907, o
credito supplementar de 618:750.$, sendo I 41:750$ á verba- Subsidio dos Senadores- e 477:000$ á verba- Snb3idio dos Deputados-, afim de occorrcr ao paga.ment J do subsidio aos membros
do Congresso Nacional, durante a. proroga.çfto da actual sessão até
ao dia 3 de dezembro do corrente anno.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1907, 19° da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MOREiRA PENNA.

Augusto Tavares ele Lyra.

DECRETO N. 6723-

DE

14 DE NOVE)lDRO DE 1907

Abre ao Ministerio d a Justiça e Negocios Interiores, por conta do
exercício de 1907, o credito supplementar do 57:500$, sendo
24:500$ á verba-Secretaria d o Senado -e 33:000$ á verbaSecretari a da Cam ara dos Deputados.

O Presidente da Republica dos Estados Unido > do Brazil,
n::;ando da autorização concedida pelo n. l do art. 46 da let
n. 1617, de 30 de novembro de 19:l6, e ouvido o Tribunal de Contas,
nos termos do art. 70, §5°, do regulameut'J approvado pelo decreto n . 2409, de 23 de dezembro de 1896, resolve abrir ao Ministeria da Justiça e Negocios Interiores, por conta do exercício de
1907, o credito supplementar de 57:500$, sendo: 24:500$ á verba
-Secretaria do Senado-e 33:000$ á verba-Secretaria da Camara
dos D.Jputados-atim de occorrer ao pagamento dtl.s despezas com
os serviços de tachygraphia, impressão e publicação dos debate3 do
Congresso Nacional, durante a prorogação da actual sessão legislativa até ao dia 3 de dezembro do corrente anno.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 19)6, 19° da H.epubli0a.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA l'hN;'{A,

Augusto Tavares de Lyra,
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DIWRETO I\ .

67.2 4-JJE

14 D I::

NOVE>IBRO DE

1907

Abre ao 1\linis terio da Justiça e Nego cios Int eriores o creditoespecial d e 2:500$ para occorr er no paga mento de ajudas d e
custo a qu e fez jus Antonio Jus tini nn o Esteves Junior.

O Presidente da. Republica doi:! Estn.flos Unidos do Brazil, tendo
Ol!Vido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°, do regu-lamento approvado pelo decreto n. 2409, de 23 de dezembro de ·
!896, resolve, á vista do disposto no <trt. 15 da lei n. 1617, de 30
de dezembro de 1906, abrir ao Ministerio da Justiça e Negocias
InteriOI'es o creJito especial de 2:500$ para occorrer ao pagamento
das ajuclas de custo, relativas aos annos de 1890 a 1899, a que fez
juz Antonio Justiniano Estevcs Junior, na qualidade de senador
pelo Estado ue Santa Catharina .
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1907, 19° da Republica .
AFFO:'>SO AUGUSTO MOREIRA PEKNA. .

.111'01'-sto T avares de Lyt·a.

Di ~ ClU~TO

N, 6725 -

DE

14

DE

NOVE)IBRO DE

Hl07

Abre ao Minis terio da Justiça e Negocios Interiores o credito
espe cia l de 750$ pa r a occorr er a o p aga mento de ajudas de
cust o a que tom dir ei t o o Dr. Manoel Ignac io Belfor t Vieira,

O Presiclmttc da Republica dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o Tribunal de Contas nos termos do art. 70, § 5°, do
l'egulamento approvado pelo decreto n. 2409, de 23 de dezembro
de 1896, resolve, á vista do exposto no art. 15 da lei n . . 1617,
de 30 de ue.zembro de 1905, abrir ao Ministerio da Justiça e
Negocias Interior es o credito especial de 750$ para occorrer ao
llagamento da aj uda de custo, relativa ao anuo de 1898, a que
tem direito o Dr . Manoel Ignacio Belfort Vieira, na qualidade
de senador pelo Estado do Maranhão.
Rio de Janeit·o, 14 de nov Jmbro de 1907, 19° da Republica . .
AFFONSO AL'GU;lTO MOREIRA PEN iSA .

A u gusto Tav cwes de

Ly~· a
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DECRÍ<;TO N. 6726

-DE

14

DE NOVEU13RO DfJ

1007

Abre ao' Ministerio da Justiça e Ncg·ocios Interiores o âedito
especial de 4:20'0$, ouro, para pag·amonto do premio de viagem
ao· Ih.' Fausto Alves de' Brito,

O Presidente da Republica dos Estaclos Unidos do Beazil, usarrdo
da autorização concedida pelo decreto legislativo n. 1655, de lB de
junho ·do :corrente ann:o, resolve abrir ao i\Hnistcl'io diJ, Justiça e
Negocias Ip.teriores o credito especial de 4:200$, ouro, para paga·.mento. do premio ele viagem concedido pelo citado decreto ao
Dr. Fausto Alves de Brito.
Rio de .Ttmeiro, om 14 de novembro de 1907, Hl 0 tla, Ropublica.
AFFONSO AUGUSTO ]'I'!ORB mA. PEl\NA.

Attguslo Ta r a rcs ria Lyra.

DECRlGTO N. li/27-

DE

14

DE NOVE}JBI(O DE

1907

AlJre ao Ministerio ela Justiça e Negocias Interiores creditas supplementares, na importancia ele 6:6428200, ús Yorhas ns. 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 do art. 2° ela lei do orç::tmento do
exercício de 1907.

O Presidente da Republica dos EstG.clos ünidos do Brazil, usando
da, autorização concedida pelo art. 2° do decreto legislativo n. 1773,
de 7 de novembro corrente, resolve a,brir ao l\finisterio da Justiça,
o Negocias Interiores, por conta, do exerci cio do l 907, creditas supfllemf?ntares, na importancia de 6:642$206, sendo 381$!10 a cada
\m:~a qas verbas ns. 22, 23, 2J, 25,26 e 27; l:088si8SG à do n. 28 o
:3:266$660 á ·ae n. 20, para occorrer, de accôrdo com a, demons. tração junta, á despeza com os augmentos concedidos pelo citado
decreto, dos ·vencimentos dos professores ele scioncias da Escoh
Nacionàl de Bellas Artes e das gratificações doJ directores das faculdade> e escola'; superiores e do Gymnasio Nacional.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1907, HJ 0 ela, Republica.
AFFO~SO AUGUSTO :'\IOHEIRA PEN:\A.

Attgttsto Tavares de Ly1·a.
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Demonstração da· despeza com os augmen·t Js concedidos pelo decr eto legislativo n, 1 ??3, de 7 de novembr o corrente, dos
-vencimen t os ' dos professores de · sci!mcias da Escola -Nacional
de Bellas Arte3 e das gratificações dos directores das Faculdades e Escolas Superiores e do ·Gymnasio Nacional, no
per íodo de 12 de novembro a 31 de -dezembro de 190? .
!'<
1'<

o
'"-' ;;:!

23 ~

~§

<8
oZ

E-<P

Z"-

"'<
~A

V<
;::>o
<

2.2- Faculdade ele Direito de São
Paulo:
1 directot• . . .. ...... . ... . ... . . . .
23-Faculdade de Direito elo Recife:
l dieecto t' ... . , ........ . ....... .
24- F:tculdaclc de Mecliciu'l. do
ruo de Janeil'o
I dier ctor . . . . .. .. ... .... . ..... .
.?5-Faculdade de l\Iedicimt d .:
Bahia:
I llirectoe .. . .... . .. . .. . . .. . .. . .
2.J-EscOl<1 Polytechnica :
l director . .. ..... . .. .. ....... . .
27-E~cola de Minas :
l director . . .. . . .. .. . .. . . .. . .. . . .
28- Gym n::tsio Nacional :
Intcrn<1to:
l directoe .. ...... . ... . ..... .... .
Externato:
l dirccto t•.. . . ... . .. ... .... . .. . .
29-Escola Nacional de BeiJ as
Artes:
l O professores de scien.; ias ...... .
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2:800$000

:181$1 10

381$110

2: 800:jOOO

381$110

381$110

2: 800$000

381$110

:381$1!0

2:800$000

381$110

381$110

2: 800$000

381:)110

381$1 !0

2:800$000

3818110

381~1 1 0

4: 000;)000

54-i$443

544~443

4:000:)000

544:)M3

544$443

2: 400$000

326$666 3:266$666
~~ ---

6:642;i)20G
Primeira Secção d;1 Directoria, de Conta.bilidadc d:t Secr etaria
da Justiça c Negocios Interiore.,, 14 de novembro de 1907. - Cat<·valho e Souza, 1° official. - Ro-h ig ues B arbosa , di.rector de secção. J . B01·dini, director geral.
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DECRETO N.

67.~8- DE

14

DE NOVEMBRO DE

1907

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito
especial de 9:000$, ouro, para pagamento dos premios de
viagem á Europa ás alumnas do Instituto Nacional de Musica
Suzana ele Figueiredo, Helena de Figueiredo e :Maria Isabel
de Verney Campello,

O PresiJ.ente d<1 Republic<1 dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo n. 1774,
de 7 de novembro corrente, resolve abrir ao Ministerio da Justiçet.
e Negocios Interiores o credito especbl do 9:00:J$, ouro, para pi1gamento da import::tncii1 de 3:000$, ouro, concedida pelo citado
decreto, como premio de viagem á Europa, a cada uma das
alumnas do Instituto Nacional do i\fusica Suzana de Figueiredo,
Helena de Figueiredo o .tvlaria Isab"l de Verney Campello.
Rio do Janeiro, 14 de novembro de 1907, 19° da Republica.
AFFONSO AliGUSTO MOREIRA PENi\A.

Augusto Tava1·es de Ly1·a.

DECRETO N. 6729-

DE

14

DE NOVE~IBRO DE

1907

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito tl0
50:000$000, para ser entregue :i commissão incumbida da
erecção de uma estatua em homenagem ao benemerito consolidador da Repuhlica o marechal Floriano Peixoto, como
auxilio,

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da. autorização concedida pelo art. 2° do decreto legislativo n. 1772, de 7 de novembro corrente, resolve abrir ao Ministeria da Justiça. e Negocias Interiore> o credito especial de 50:000$
para ser entregue á commissão incumbid~t da erecção de uma estatua em homenagem ao benemerito consolidador ela Hepublica o
marechal Floriano Peixoto, como auxilio.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1907, 19° da Repuulica.
AFFOl'\SO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Augusto Tava1·es de Lyra.
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DECRETO N. 6730 -

DE

14 DE ::\OVE)!BRO

DE

I 9J7

Crea mais duas brigadas de infantaria de Guardas Nacionaes na
comarca de Ilheos, no Estado da Bahia

O Presidente da Republica dos Estado.> UnidJs do Brazil, para
oxecuç'Lo do decreto n. 4431, de 14 de dezembro de 1896, de;reta:
Artigo uni co. Ficam creada' na Gnarda Nacional da comarca
de Ilhéos, no Estado da Bahia, mais duas brigadas de int'auta,ria
com as designação> de 157a e l58a composta cada uma do tres batalhões do serviço activo sob ns. 469°, 470°, 471° e 472°, 473° e 474o e
um do da reserva sob ns. 157° e 158°, os quaes serão oPganizado:>
com o;; gnaPdas qualificados nos districtos da refer1da comarca ;
rovogachts as disposições em coatrario.
Rio de hnoiro, 14 de novembro de 1907, 19° da Republica,.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.
Augusto Tavares de Lyra.
D~CR8T0

N. 6731 -DE 14 DE

i\'OVE~fBRO

DE 1907

Crca uma brigada de artilharia de Guardas Nacionaes na comarca
de S. Sebastião de Cahy, no Estado do Rio Grande do SCJl,

O Presidente da Repuhlic:J, dos E~ütdos Unidos do Britzil, para,
execução do uecreto n. 431, de 14 de dezembro de l-l!J6, decreta:
Artigo unico. Fic . t creado na Gua,rda Nacional uct comarca du
S. Sebastião de Cahy, no Estado do Rio Granel 1 do Sul, uma brigada
de artilharia com a designação de 8a composta de um hat<tlhão de
artilharia de posição ~ob n. 8, e ele nm regimento de artilharia de
campanha tarnbem sob n. 8, a qual se organizarít com o; guardas
qualificados nos distcictos d t referida comarca; revogada.s as disp lsições em contrario.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1907, 19° da RepulJlica.
AFFOI\SO AUGUSTO MoREiRA PE::><:-iA,
Augnsto Tavares de Lyra.
DECR~TO

N. 6732- DE 14 de NOVEMBRO DE 1907

Approva o plano e a planta da linha de tran~missão de energia
electrica da usina Guinle & Comp., em Alberto Torres, Estado do Rio de Janeiro, e declara de ·utilidade publica a
desapropriação dos terrenos e bemfeitorias comprehendidos
na referida planta.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazi!.,
attendendo aó que requereram Guin1e & Comp., e para o fim dn
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habilitai-os a fomecer energia hyclro-electrica ao; ólerviços publL;os fetleraes, decreta :
Artigo nnico, Ficam approvado<, de conformidade. com o
disposto nos decretos n. 5646, de 22 de ago~to de 1905, e n. ~367,
de 14 de fevereiro cl>J corrente anno, o plano e a planta da 1mha
de trausmissão para o Districto F0deral cb energia e1ectrica derivada ela usina do Guinle & Comp., em Alberto Torres, Esta.do .
do Rio do Janeiro, c bom as dm ficJ. declarada de utilidade pulllica a desapropr.iação dos terrenos e bcmfeitorias comprehendidus n:1 referida· planta.
Rio cb Janeiro, !4 de nov2mlwo do 1907, 19' da, Republica.
AFFONSO AUGUSTO ;\iORE.IRA PENNA.

Miguel Calmon dtt Pin e Almeida.

DECRETO N. G733

--DE

14

DE NOVEMBRO DE

1907

Declara comprehellllidas no plano geral das obras do porto de Belem,
do Pará, as installações o obras acce.ssorias construidas em «Vai
de Cães,, e approva a planta elo respectivo terreno.

O Presidente ela Republica dos Estctdo> Unitlos do Brazil, attendendo ao que requ(lreu a Companhia Po,·t of Pard, cessiontria das
obras de. melhoramentos do porto ele Belém, decreta :
Artigo unico. Ficam comprelwnllidas JlJ plano geral cl<l.S obras
do porto de Belém, do Pari, as installações e obrJ.s accossorias constl'uidas na localida·lo « Val tle Cães » pela re!erida. compctnhia, e
ftca, outrosim, approvrvia, para os alfeitos da desapropriação por
utilidade publica, a planta do terreno respectivo, de ~cccôrdo com
os desenhos que com este baixam, ruLrica.dos pelo director geral elo
obras e viaçào da re.spectiva Secretaria de Estado.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1907, 10° da Repub1ica.
AFFONSO AUGUSTO J\IOJmiRA PENNA.

'Miguel Calmon du Pi11 e Almeida.

DECRETO N. G734 -

JJrc:

l-1

DE NOVE}IBRO IJE

1907

Autoriza o contracto para a construcção do prolongamento dr.
Estrada de Ferro de Sobral, a partir da cidade de Ipú ·ate á
villa do Crathcús.

O Presidente da RepulJlica dos Estado.s Unidos do Brazil,
attenoen1lo <"t necessidade da construcção do prolonrramento da
E13trada do Ferro de Sobral e usando da autorização q'Ue lhe con"
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fere o n. XX do art. 17 rla lei n. 1145, de 31 de dezembro de HJ03,
réy!,gorada pelo art. 17 da lei n. 1453, de 30 de dezembro. ele
190:.>; e i)clo art. 36 da lei n. 1617, de 30 de dezembro de .1906,
de~reta:
,,,-,·

Artigo unico. Fica autorizada a celebração do, C•Jntracto com
Saboya, Albuquerque & C nnp., cessionario.; do contracto de arrendamento da Estrada de Ferro ele Sobral, para a construcção do
prolongamento di1 mesma estrada, a pi1rtir da cidade de Ipú até
á vill(], de Cratheús, mecliante as clausulas que com este baixam,
assigiladas pelo Ministro e Secl'etario ele Estado da Industria,
ViitÇão o Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1907, 10° da R~puqlica.
AFFJNSO AL'GUSTO

MOREIRA PENNA.

1liigttei Calmon du Pin e Almeida.

Prolongamento aa fstraaa ae Ferro ae Sobral
Claus;.;Jas r, que se refere o decl'eto n. 673'.!; de H de. no:vembro de 1907
O Govcr1;o p:tgar<í a,os contractantcs a importancia do trinta,
o seis contos do réis (3Cl: 000$), por 1\.ilometro de linha singela,
entregue ao trafego ; comprohendendo-so sob esta designaç·ão não
só a linh ~ furrea, propria,mente dita, como tambem todas as obras
de arte definitivas, edificios e dependencias, linha telegraphica,
com d,;us tios conJuctores e respectivos apparelhos, e bem assim
o material rodante, tudo de accô;do com as especific~•ções comt<wtes do orc·amonto qno a estas cl<msula,s acompanha.
H

Os contractantes <tdoptarão os estudos feitos· em 1895, sob a
ilirecção do engenheiro Antonio do Samp<do Pit·es Ferreira, a
partir J<t ciü:Hlc ele Ipú ttté {, estaçào de JatoM no kilometro 94,
com as modiflca.ções nolles introduzida.s pela commifosão a cargo
do engenlleiro Armenio do Figueiredo, devendo os contractantes
nào só cumplotar estes estudos at(~ ú villa do Cratlleüs, como
tambem peocedor á revisão dos primeiros ()4 kilometros.
lii

Os contr,tcücnLos obrigam-se a adoptar na linha a construir as
c0nuições technica,s seguintes: mmpa maxiina, lm,s % (lm,so por
100 metros); ra.io mínimo do curva 180 metros. A platafórma da,
linlm. terá <t largura do 3m,GO, quer seja om córte, quer em
<tterro. Os typus de obms de arte, correntes ou não, estações,
edific~os o dopondencias serão os ela linha, em tr,tfego, com as

-2128

ACJ'OS DO PODER EXECUTIVO

modificações que o Governo julgar convenientes. O trilho a empregar será de aço e do peso de 22 l/2 kilos por met:o corrente,
e sua fixação nos dormentes será, nos alínhamcmtGs rectos, por
meio de grampos, e nas curvas, por meio de ti1·e(onds e cn:ipauds,
collocJ,dos nos lados externos chts duas filas da. trilhos.
IV
Os contractantes deverão sulnnctter á approvação do Govemo,
não só o projecto !leflnitiYo do ei 'o dct estrada, de accônlo com o
disposto nas duas clausula-; anteriores, como tcunbem os projectos
de obras de arte, correntes ou não, estações, odificios e clependencias,
especrficações para a fabricação elos trilhos e ::tcce:;sorios, e para
o material rodante.

v
Os pagamentos devidos aos contractantes, em vil'tnclo do presente contracto, serão feitos em apolices da divida publica, do juro
papel de 5% ao anuo, pelo respectivo valor cto p::tr, ou em rlinheiro,
a juizo do Governo.
YI
O GoYerno lltrá aos contmct;wtes p::tg::tmcntos provisorios
pelos trabalhos oxecubdo.s em cada mez, mocJi;:wi;c dto;ttdo ela
tlscaliz:.tção, no qual ,.cr:\o cspeci flcaüos os rofel'irlos tr.tb:tlhos.
Será pa,go tambem a titulo pruvisorio to.lo o material importado
do estmngeiro pelos contractantes, mediante a exhibiç;'ío da fact11r<t
cohsuLtr c attestado do engenheiro tlsc,tl de tor do.~:)mharcado em
Camoci.m o referido materbl.
VII

Para os 11ag:1mentos provisorios. de que trata a primeira parto
da clausula auterior, tomctr-se-hi'io por lMso os pt·cços elementares
do orçamento annexo. Este orç.nnento obriga igualmente os
contractantcs a proverem :1 cstrad<t do mat ·ric"tl rod<tnte nellc
especificado, não influindo, entretanto, m preços orçados para. esse
material no pagam mto provisorio de qui} tr:.tta a segunda, parte da
clausula anterior, o qual será sempre feito em vista d:b factura.
.consular, calculada ao c unbio de 15 dinheiros por mil réis.
YIII

Os desvios necessarios a<> serviço das c::;tações, :.trm:.twns c
depositas serão computado~ (, parte, o a suct extcn8Elo total paga á
mzão de 15:00J$ por kilometro,
IX

A liquidaçào definitiva. far-se-ha em rcla.ção a ca,da. trecho á
medida que forem estes entregues a.o trafe"'o c inau()'uradas 'as
estaçõ~s ~ntre_ as quaes ficar o mesmo trechoo comprclle~dido. Por
esta llqmdaçao os contractantos receberão a diiferença entre os
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§ 4·>. SC3 o volume estiver aberto, ou m<1l acondicionado, o viajante será convUado a fech a l-o, ou a b 3m acondiciona i-o. Se o não
puder fazm'. <1.cceita.r-se-l.la o volume, com a declaração no desp:J.Cllo da não ficar a E,;tra.da. rasponsavel poe elle.
Se, por<i m, o viél,ja nte im :mgoar esta dectar<wão, não se fará o
despacho.
Art. 8G . A bagagem sera posta á disposição do viajante logo
::tpó~ a cheg-ada do tt·em, mediante a en tl'ega do conheeimen to , com
o r ecibo.
§ 1°. Se o vinjante alleg::tr perda d<J conhecimento d :1 bagagem,
o ::~,gente da estação verilic ~w -lh e-ha D. identidade, fazendo atiduzir
provas, como : ap1•esen taçã.o das clltw es, relação do centeúdo, test emunho de pessoas fi.dedigo ~,s. oic .
Fei.ta a verificação poJm·á o agenk, se julga1· provaqa a identidade do propeietario, cntrogae-lhe a bagagem, m ediante certifiea•l o
com o r~ ci~o ,
§ 5?0 • 1\ bagagem regi s~radct qu ; não for recla(llada logo
<1-11ós a chegada do tr em , terá. csb.dia li vre duran te 36 horas corridctS, depois das qnaos fica.rá. sujeita a. armazenagem, podendo &er
procm·:uh pelo destinatar ío na estação, das 6 horas da manhã ás 6

dét tarde .

.

c\.rt . 87 . A baga.g0m apresent;tda, de vespera . paea s er !lespa·
chf,da no dia seguinte, St'll'á recebida e conservada em dep osito,
en trega nd o·s~ a. quem a pl'escnta,r um recibo extrahido de t~lão para
servir· da tit ulo á r e., ~• ituiçã o , mediante .'l. taxa de 500 réi~ p or
volume.
§ 1o. Se a bagagem não i'ul' p t·o cur adr. no dia seguinte, ficará.
suj-:Ji tt~ a arma zenagem.
§ 2". T<1mbem ficarCt depositada o . sujeita a armazenagem a.
llag;;gem não regb trada quo fur encon·trada n:1s estaç:ões, ou nos
c:1 ~'ros .

·Art. SS . Para io<lemuüw.ção de vol umes d0 lngagem , por extl'LWío, ou :waria, se procederá como se os volumes e;;;ti vessem em
c:m•so de teanspor te, n. inda qtmn clo, eí'fectivamcote, estej am nos
depo.-:i tos da Estrada .
Art. 89 . A b:1g<1g0m qnc não fJr pl'ocurada. U ) prazo do 90 diªf!,
r. cou ta r da da ta em q uo fi ll&.l' incursa em armazenagem, será, v endida em leilão, e o producto recolhido à Thesour::tr ia da Estrada,
l"J'l.ra ser r eclamado e c:Jtreg uo a quem per tencer, depois de deduzido o oue for dev-ido a esta .
Art. DO . Os despaehos de baga gem Se i'iiO feitos em talões de serio
numerada, e relaciona:.los no impresso adapta do, que será, dia riamente, enviado á Contadoria, acompanhado das respectivas folhas.
Art . 91. As disposições do al' t . 81 sm·ão tambem applicaveis aos
despachos de bagagem.
·

Art. 92. A E.s trada pode rá encarregar-se do tl'ansporte de
bagagens, ~pcommeu~las e mercadorias até aos domicilias, ott destes ·
pqtq P.< S estaçõe~ de cxpedi~o, ria cidade do Rio de Janeirq' !3 ~ni
Exocutlvo - 1007

t39
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outras, pelGs preços e sob as condições dos contratos com as companhias e emprezas que o realizarem.
Esses contratos estarão á disposiçã.o do publico, em todas as
estações.
Art. 93 . No caso de recebimento, no domicilio, de volumes para
serem expedidos , deverão estes ser acompanhados de nota de despacho, organizada de accordo com o pt•esente regulamento, sendo,
além disto, habilitado o intermediaria ou o preposto do remettente
para o pagamento do frete e despezas accessorias na occasião do
despacho.
Paragrapho unico. Se a nota for incompleta, ou carecer de
esclarecimento, dar-se-ba conhecim.ento dessa. circumstancia ao
remettente, para preencher a falta, conservando-se em deposito os
volumes, isentos de taxa de armazenagem, durante 24 horas, findas
as quaes ficarão sujeitos ao regimen commum.
Art. 94. No caso de remessa ao domicilio do destinatario, os
volumes serão acompanhados da 2" via e do conhecimento do despacho, entregues ao encarregado da referida remessa, passando
este recibo em livro onde serão registados os despachos na estação
destinataria ; e, depois de feita a entrega dos volumes, o encarre·
gado restituirá á estrada., mediante recibo passado pelo respectivo
empregado, a 2a via do despacho e o conhecimento, com recibo do
destinatario.
§ 1o. Estes mesmos documentos serão relacionados no impresso
adoptado e enviados á contadoria, com o expediente diario.
§ 2°. Se, na occasião da entrega dos volumes, o destinatario
oppuzer duvida ao recebimento, por faltas, avarias, etc., serão os
mesmos devolvidos á est ação, afim de se proceder como for de
direito. Se, por omissão ou inexactidão no endereço, o entrogador
não conseguir encontrar o destinatario dos volumes, voltarão estes
para a estação, pedindo-se esclarecimentos ao remettento e ficando o
interessado sujeito ao pagamento da nova àespeza com a devolução
do'S volumes, e á armazenagem em que incorrer.
Art. 95. O serviço de transporia a domicilio,- tanto nas
cidades em que já se acha estabelecido, como em outras servidas
pela estrada, a que convenha extendel-o opportunamente, - subsistirá emquanto convier aos interesses da Estrada. A parte, em vez
de receber o boletim do despacho, receberá um certificado gratis
para sua resalva. Aquelle documento deverá seguir junto á 2a folha,
acompanhando os volumes para a estação destinataria.
CAPITULO IV
TRANSPORTE DE MERC'ADOR.IAS

Tm·ifa s ns . 3 , 8, 9 e 10

Art. 96. Todos os generos e artigos de commercio ·- cujo
não for solicitado ou admittido sob a denominação de
encommendas- serão transportados como merco:do1·ias, ou cargas,
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pagando frete de accordo com as taxa.s de percurso das tarifas
geraes ns. 3, 8, 9 e 10.
Paragrapho unico. As mercadorias não classificadas na pauta
serão consideradas incluídas na 2" classe.
Art. 97. Contendo um volume mercadorias de differentes
classes, se1•ão todas ~.>quiparadas á da classe de maior taxa dentre as
incluídas no volume.
Pa.l'agrapho unico. A falta de declaração, ou declaração insufficiente, em qualquer mercadoria, obriga ao pagamento do frete pela
maior taxa, segundo a classificação mais elevada da mesma mercadoria.
Art. 98. A dupla classificação de 5" ou 7", 5a ou S" e 5o. ou 9~
desta tarifa, attribuida a uma só mercadoria, importa a applícação
das taxas mencionadas na classificação geral, de conformidade com
as observações referentes a cada. mercatloria.
Art. 99. Quando, em uma mesma expedição, concorrerem mer·
cadorias das 5a e 7", 5a. e 8" e 5" e 9a classes, e o peso de cada especie
for inferior a 200 kilogrammas, não será. o mesmo sommado para
applicação das 7'". 8" e 9a. classes; exceptuando-se, porém, os machi·
msmos, apparelhos, etc., despachados desmontados, cujas peças,
embora de especies di1ferentes, sejam partes componentes destes,
devendo ser menaionadas na nota de expedição seguidamente e
cobradas, portanto, de accordo com a classificação que for applicada
aos refel'idos machinismos, apparelhos, etc.
I~ecebin1cnto

Art. 100. Para o recebimento das expedições do mercadorias e
vebiculos, os escriptorios serão abertos ás 8 horas da manhã e fecha·
dos ás 4 da tarde, excepto nas estações . de S. Diogo, Mari ti ma e
Alfredo Maia, em que serão abertos ás 6 horas da manhã e fechados
á 1 da tarde.
Nos domingos e dias ferin.dos e nos considerados como taes, não
serão recebidas mercadorias a despacho.
Art. 101. Nas estações desprovidas de desvio, a estrada poderá
l'ecusal' volumes de peso superior a 50 kilogrammas, e expedições de
mercadorias que pesarem mais de 200 kilogrammas, ou que exigirem estacionamento de vagões na linha principal.
Art. 102. Nenhuma mercadoria poderá ser recebida pelos
funccionarios da estrada, se não vier acompanhada de nota de expedição, ou não for esta formulada na occasião do despacho.
Art. 103. Os volumes submettidos a despacho pelos preços das
tarifas 3, 4, 8, 9 e 10 deverão ser acompanhados dos seguintes
exemplares de notas de expedição: quatro, quando o despacho for
effectuado em Marítima para as estações de trafego proprio; o
cinco, quando o despacho daquella estação para estas estiver sujeito
a imposto.
§ 1o. Quando o despacho se destinar a estações de trafego
mutuo, deverá ter mais tantas vias quantas estradas em trafego
Inutuo percorrer.
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§ 2. o Nas uemais estações da Estrada, Oil despachos serão foranula.dos em duas vias, si não estiverem sujeitos a impostos, e em
tres no caso contrario. Dessas estaçõe.> para as de trafego-mutuo,
cavgmentar-se·hão tantas vias quantas forem as estradas em trafegom utuo pelas quaes tiver de transitar a expedição.
Art. 104 . A noh de expediçã.o deverá conter as seguintes
'indicações :
1•, data da apresiJntação ;
2"', nome e residencia do exepo3idol' e do d·e stinatario ;
:3"', marcas, endereços, quantidade, peso bruto, modo de acondi·<eionamento e n ~1tureza das mercadorias ;
4"', a estação de partida e a de chegada;
5"', modo por que deverá ser feita a expedição, isto é, se para
entrega Dtl. estação, uu a domicilio, sendo que, em falta de decla·
r-ação a esse r espeito, a. mer cador ia ser á expedida para ser entregue
ifla, estaç:ão;
ôa, assigna.tura do expedidor ;
i "', o vn.lor da mercadoria, t r;üando-se de mercadoria cujo
;:.re:ço de transporte deva. ser calculado pelo valor declarado, ou ,de
meJ.•cadoria segurada ;
S•) o ft·eto o accessorios , :pagos e a paga r , e a kilometragem, indi·
..cações estas que deverão ser feitas pelos fuuccionari os da Estrada,
€endo <t importancü~ do fre te, as taxas accessorias e a kilome·
tr,•gem inscripta em todas as vias da nota de expediç5.o, bem como
rJos conhecimentos e n.viso,J, conferindo-se.
§ I. o Nas notas do expedição de mercador las sujeitas a cubação,
dever·se-hão mendonar, não só as dimensões, o peso rea l e o numero de àecimetros cubicos achados pela medição de c:1da volume,
<V•)IDO ain:ia o peso verificado na balança.
§ 2. 0 A not <t de expedição cJnstituirá a prova do contracto do
'tt a.nsporte entre a Estri.l.da o o expedidor, e pelas suas indicações se
.x·egularão as indemnizações, Em caso de pm·da, ou avaria.

Art. 105. Os volumes deverão trazer marca, ou endereç~. bem
·a egivel e , alem disso, o nome d.:t estação do de:>tino, e est ar acondi<eioua.dos de modo a poderem resistir aos choques ordi narios inhe:1'entDs ao transporte por estrad;ts de ferro.
:\.l't. 10!3. Potleect ser rocusn,do o recebimento de qualquer
'mcl'c::u.!ol'ia nas seguintes cond.içõc3 :
1", .si estivm· ~ão mal acondicionada dentro dos envoltorios que
Jutj:t .proha.bilidade de não chegar a seu destino, sem perda ou
.a val'ia;
.2~. sa , exigind;), pot' sua natureza, um involtorio qualqU"l',
p ilra resguarda r de perda ou aval'ia., for apresentada sem envoltor.io.;
.:3", se, no acto do recebimento, apresentar indicias de jâ estar
.;1;varü1da .
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§ 1. o Entretanto, o expedidor' podení reparar os defeitos dos
volumes; e, nesse caso, a Estrada fará a remessa, substituíndo-s0
por outra a nota de expedição apresentada, SJ fôr n'lcessario.
§ 2. 0 Em'}mtnto os volumes não fo1•cm rep:uados, ou retirados,
se o expedidor não quizer mais envial·os, poderão permanece1• retê
24 horas na estação, sem respons::J.bilidade por parte da, Estr:..da,
ficando depois sujeitos a armazenagem.
Art. 107. A Estrada poderá expedir a mercadorb nas condições
1", 2a e 3"· do art. 106, dando o expedidor ao agente uma declaração por olle .ctssignad~J,, em que especifique us defeitos vel'ificado.s
nos volumes e allivie a Estrada da responsabilidade das avarili,S que
puderem provir de taes defeitos.
§ 1°. Si, porém, a mercadol'ia estivm• em est<1do tn.l que nãn
possa ser carreg<1da com outras, sem as damnificar, não ser:í. acceita., ainda que o expedidor se proponha fazer declaração de
responsabilidade.
§ 2, o A declaração de respons<J.bilidade será feita em boletim de
garantia, constante da nota de expediç,ão.
Art. 108. As mercadorias taes como: carne, caça, legumes,
fructas, peix:es e outras similares, em estado de putrefacção dt~·
nenhum modo poderão ser acceitas para transporte.
Notas de expedição

Art, !09. Cada nota constituirá uma expedição c só deverlt
mencionar o nomG de um destinatario ; podendo a mesma expedição
eomprahendor um ou mais volumes provenientes de um só expedidor, e end.eraçados a um só destinatario ; em caso algum, pol'ém,
uma só nota de expedição comprehenderá mercadoria em quantidade superior '~lotação de um vagão.
§ l, o As notas de expedição serão disti·ibuidccS na estação Mari·
tima do seguinta modo :
as l"' vias serão relacionadas nas diaí'ias respectivas o enviadas á Contadoria ;
as 2"' vias serão manifest::td<LS em talão proprio e, com ,,_,
folhas deste, remettidas, com as mercadorias, ao destino ;
as 3"' vias serão entregues aos expedidores ;
as 4"' vias serão archivaclas na e,;tação ;
as 5a' vias serão enviadas ás contadorias das estradas de ferre
em trafego mutuo ;
e as 6'-'' vias seriio enviadas ás contadorias da,g estradas em
trafego tríplice.
§ 2. o As notas de expediç:lo serão di~tl'lbuidas na:; outras estações da ei'trada do seguinte modo:
as los via~ seeão relacion<1das di::trirnnente e e:1 via rias ú Contadoria ;
as 2"• vias serão manifestactas em titEío proprio e, com as folhas d ste, enviadas, com as mercadorias, ao destino ;
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as 3as vias do trafego proprio serão remettidas annexa.das á
relação do imposto estadoal, e as de trafego mutuo enviadas âs
respectivas contadorias de trafego mutuo ;
e as 4•• vias serão remettidas ás contltdoriu.s das estradas em
trafego tríplice.
Art. 110. Quando a expedição for destinada a lagar além da
Estrada de Ferro, a nota poderá designar o commisJario, ou condu
ctor, a quem deva ser entregue a mercadoria, na localidade da
estação de destino.
Art. 111 • Em uma mesma nota de expedição não poderão ser
incluídas:
a) mercadorias que não sejam susceptíveis de sel' carrsgadas,
sem inconveniente, no mesmo vagão ;
b) mercador·ias seguradas, e mercadorias não seguradas;
c) mercadorias cujo carregamento, ou descarga, tiver de ser
feito pelo expedidor, ou destioatario, com outras que não estejam
nessas condições.
A1•t. ll2. As mercadorias e quaesquer objectos entregues á
Estrada serão conferidos na estação de partida e na de chegada, á
medida que forem sendo reJebidos, verificando-se as marcas, a
quantidade, a qualidade dos volumes, a natureza das mercadorias,
o peso, o frete e as despezas accessorias.
Art. 113. A pesagem dos volumes submettidos a despacho de·
verá., em geral, ser feita pelo pessoal do expedidor, no acto de
entregar os generos nas estações, visto que os agentes devem exigir
que o peso indicado na nota de expeJição seja provado p3lo proprio
expedidor em presença do pessoal da Estrada, que nada. perceberá
pela pesagem .
Entretanto, nas estações Marítima, S. Diogo e Alf1·edo Maia,
esse serviço podera ser feito p3lo pessoal da Estrada, quando, por
conveniencia de arrumação dos volumes, não fõr possível pesai-os
no acto de entrarem para os armazens.
Art. 114. Na estação de partida será a nota de expedição registl•ada, em resumo, em livros-talões, dos quaes se extrahirâ o
a, viso, ou conhecimento, que será entregue ao expedidor.
§ l. o Esses talões deverão mencionar os nomes do expedidor e
do destinatario, marca, numet•o de volumes, totalidade do peso da
expedição, o frete pago, oa a pagar, e as despezas ac~essorias.
§ 2. 0 A nota de expedição será, tambem, transcripta no registro de mercadorias expedidas.
.
§ 3. o Exccptuar-0e-hão destas disposições os despachos effectuados na estação Maritimll, cujos conhecimentos serão as 3ao vias
das notas de expedição, substituindo o registro as 4as vias das·
mesmas notas, que ficarão archi vadas.
Declarações

Art. 1!5. 03 expedidores, ou seus rapresentantos, deverão
formular as notas de expadíção, que se encontrarão <t venda, a
20 l'éis cada uma, em todas as estações.
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§ r,o Quando se trata1• de mercadorias sujeitas a impostos geraes, estadoaes ou municipaes, o expedidor deverá fornecer os
documentos e esclarecimentos necessarios, afim de que o transporte
e a entrega de taes mercadorias não soffram demora ou embaraço.
§ 2. o Se o expedidor da mercadoria for analphabeto, mas puder
dar verbalmente os e!lclarecimentos necessarios, será licito aos
funccionarios da Estrada formu!arem as notas de expedição, que.
deverão, entretanto, ser assignadas por particular.
Art. ll6. Os expedidores deverão declarar as especies de suas
mercadorias, si são frageis ou si devem ser preservadas de h umidade, em falta do que a Estrada não responderá por avaria dessa
natureza.
Art. 117. Os expedidores serão responsa veis pelas indicações
contidas nas notas de expedição e sujeitar-se-hão ás consequencias
resultantes de indicações er1•oneas, indecifraveis ou inexactas.
Art. 118. Se a Estrada suspeitar inexactidão na indicação do
contehdo de um volume, terá dieeito de verificai-o, em presença
de expedidor, do destinatario ou de seus empregados, e, em falta
destes, em presença de duas testemunhas.
Art. 119. Toda a declaração falsa, ou insufficiente, sobre a
procedencia, destino, natureza ou valor das mercadorias expedidas,
dará logar, além do pagamento dadiffercnça do frete, á applicação
de uma multa correspondente ao quintuplo dessa differença, com o
mínimo ele 50.3; e, sendo as mercadorias nocivas, ou perigosas, a
multa será do decuplo da differença do frete, com o minimo de
100$; sem prejuízo, em ambos os casos, de qualquer acção judicial
que fôr de direito.
§ l. o A multa, de que trata este artigo, só será applicada
quando da declaração falsa, ou insufficicnts, resultar differença de
íi.'ete contN. a Estrada, ou quando, não resultando differença, fôr
encontrada materia explosiv<t ou corrosiva, em volume de mercadoria não inflam ma vel.
§ 2. o Quando a es~ação de procedencia verificar que os dizeres
da nota de expedição não estão ele accurdo com as mercadorias
apresentadas a despacho, não s;:.rão as mesmas acceitas sem quo seja
formulada nov<t nota, de modo a poder ser applicada a classificação
exacta.
§ 3. 0 Se a verificação da insufficieucia da dechwação, ou da
sua falsidade, só tiver occJrrido depois de effectuado o despacho, deverá a estação de procedencia prevenir por telegramma á de
destino.
§ 4. o Em caso de accidente, será o expedidor, além da multa,
obrigado o. indemnizar a Estrada do damno ca,usado ao seu material,
ou de qualquer outro que esta venha a soffrer, sem prejuízo daresponsabilidade criminal, segundo as leis em vigor.
§ 5. 0 Da multa a que se ref~re o presente artigo, cabePão 20 %
ao empreg~do que descobrir a falsa tleclaração, porcentagem esta
que será paga por trimestre, indepandentement3 lla pedido feito pelo
interessado.
§ 13. 0 Sómente á estaçiLo dcs&inataria cab1wá a imposição da
multa e respectivas porcent:tgcns, sendo que estas só serão pagas
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quando a verificaçio da falsidade ou da. insufficiencia tiver sido feita
pela estação destinataria sem aviso da de procedencia.
§ 7. o O empro,ç,rado apprehensor do volume ·será ob1•igado a.
declarar o seu nome por extenso e a respectiva categoria.
§ 8. Se a multa fôr a.nnullada., o empregado reporá a porcentagem que houver recebido.
Art. 120. A Estrad~t po:lcrú deter toda a expe:!ição em que hou·
ver um ou mais volumes sujeites, por falstls declarações, a multas.
Se os volumes detidos contiverem m:1terias nocivas ou peri·
'gosas, serão estas inutilísadas, se não pudel'em de prompto ser
vendidas, lavrando-se termo.
Art. 121. Concedet'·Se-ha o prazo maximo do lO dias, livro de
armazenagem, para o pagamento d:1 multa e demais despezas a que
estiverem sujeitos os volumes apprehendidos. Findo esse pmzo, não
tendo sido paga a muita, lavrar-se-ha. termo e ficarão os volumes
sujeitos ás disposições destas Condições Regulamentares. Se o produeto da venda não fôr snillciente p<1ra o pagamento das raferidas
multas, a Estrada pode ri\ cobrctl-as executivamente.
0

Art. 12:?. Salvo qmmáo se tratar do expedições por motiyo
de serviço publico, que terão prefcrencia, ''s expedições de mel'cadorias para o mesmo destino far-so-h5,o nn, ordem de apresentação
dos despachos, na estaçuo de ])t\i'ti,la, tendo, poróm, proferencia as
sujeitas a prompta detel'iorG.ç5,o.
Art. 123. As mel'cn.dorias, como ovos, fructas, leite, l'ão, gelo,
legumes frescos, horküiç~J. carne fresca., etc,,· apresentadas a~é 30
minutos antes da hor<1 flxada para a partiJ.a de um trem de mercadorias ou de viajante:.:, do pGquern YelociL1ad.,, serão expedidas
por esse trem .
Art. 124. Affiuimio em graa,le quantido.ile mercadorias ás es·
tações do interior, p:>é:duzindo, consoquentomente, accumulação nas
da Capital Fedm•al, pod'ét'·se-ha dar prefm'encis., pe.ra o transporte,
<1s despachadas a· domicílio.
i\lei'<C~H'lor;::.s

iucoutpaltivei.s

Art. 125. Sempn: quo mercr,dorias não susceptíveis Lle ~orem
carregadas cóm outra~, forem apresentétdas a clespadw, poderão ser
despachadas pelo pcs•; inrl.icado m, notét ''.e cxpediçlio, mas nlio
remettidas a seu dost:r:n sem que c~kjn, completa n lotação minim~~
de meio vagão ; sal'fc q_m\mlo u commíttento elo trJ.nêpol'te pagar o
frete de meio vagão, cu qu~cntlo a demora para COi"i1lletar a lotação
excedel' de 10 dias.
§ 1. 0 Quando os agen:es tiverem de remetter, pelo mesmo
-vagão, mercadorias sujeitas a esta condição, pertencentes a mais do
um destinatario, afim de completarem a cargll minima de meio vagão,
deverão declaral', no de,~pacllo, o numero elo vagão em que fôr !'cito
o carregamento.
§ 2. 0 Serão cou,;ider·a1:ts meread.ori:>,s niio suscoptiveis de ser
oo.rregadas com outr~ts, e sujcita3 a c:\l'ga mínima ele meio vagão,
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as que se acharem especificadas nas observações da classificaç'io
geral das mercctdorias.
A'rt. 126. Ficarão isentas da condição ela carga mínima de
meia lotação todas as merca{].orias que,- ou por estarem bem acondicionadas em saccos, caixões, barricas, etc., ou por sua propria
natureza, como tclh:1s, tijolos, etc., -possam ser, sem prejuízo ele
outras, carregadas conjunctn,monte.
Vag·õe"' Jlara cat•g·a completa

Art. 127. Quando um expedidor necessitar de vagões para
carga completa de mercadorin,, deverá fazer requisição, com antecedencia de ~4 horas, se quizer um só vagão, e ele 48 horas se quizer
clous ou mais vagões.
§ I. o O expedidor ficará sujeito <í multa de 5$ por vagão de
quatro rodas e de lO$ pur vagão de oito rodas e por dia, si a mer·
cadoda não fôr enviada para a estação cL; partida no dia convencionado ; e a Estralla poderá, além disso, dispor do material.
§ 2, 0 A impol'tancia, da multa deverá. ser exigida no n,cto da
requisição, sendo depois restituída, se não tiver si.do applícada.
§ 3. o O a,gente dn, estação prevenirá o expedidor do dia e horn,
em que os vagões pedidos serão postos ct sun, disposição. Se dentro
de 8 horas o carrega monto cio vagão não fôl' feito pelo pessoal dos
expedidos, ficará este sujeito á. multa de l$ por hora de demora e
por vagão de quatro rodas, e de 2$ por vagão de oito rodas, não se
contando as horn,s decorridas das 6 da tarde ás 6 da manhã.
§ 4. o Qun,ndo o Crl.'Tegamento tive1' de ser feito por pessoal
da Estrada, a mesma multa sení applic:tda se decorrerem mais de
8 horas entre n, rccJpção da primeira, parte da expedição e a recepção de seu complemento, isto é, se a expedição toda não fôr enviadn,
para a estação dentro de 8 horas.
§ 5. o O carvão, a lenh::t e materiaes de construcção pod·orão
ser depositados nos patcos da,s ostn,ções do inteTior depois de requisitados os carros pam cnrregitl-os, concedendo-se o prazo de 24 horas
de sol, quando se tr<ttar de um carro, o de 48 quando forem dous ou
mais carros, não podendo os expedidores depositar essas mercadorias
em qmmtidn,de superior á lotação dos carros pedidos.
§ 6. o O prazo concedido se1·á contado da hora em quo fôr feitn,
a requisição, não podendo, entretanto, ser excedido de 8 horn,s pam
o carregamento.
§ 7. o A mesma multa Eerii a,pplicad:1 por vagão carrt'gado que,
por falta dos documentos pro.:crlptos, não pudcr sor expedido pelo
trem que o devia conduzir.
§ 8. o Nenhum expedidor de um ou mais vagõos poderá exceder,
sob qualquer pretexto, a lotação dos mesmos; excedendo-a, pagará
o frete elo excesso, o, caso não complete a lotação, não terá direito
á restituição dct differença que houver.
§ a.o O expedidor será rcsponsavel por qualquer avarin, cetusacl.a
por seus agentes aos vehiculos da Estracla, no carregamento ou na
descarga, ou por excosso do lotação.
§ lO. Quando, requisitn.do um vagão para lotação completa,
fór fornecido, por conveniencia dn. Estrada, vagão de maior lotação,
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o expedidor não será obrigado a pagar a lotação total deste, salvo
de facto o carreg~tmento exceder a lotação do vagão requisitado.
Na estação de destino deverá ser verificada a utilização.

SJ

~la•sas

in di vis i v eis

Art. 128. O transporte das massas indivisíveis de peso superior a
1000 kilograrnmas, ou de volumes excedentes a tres metros cubicos,
ou que necessitarem do emprego de material especial, não ser&
obrigatorio, sendo os preços e as condições de transporte, assim
como a taxa de remessa a domicilio - se a Estrada se encarregar
de taes operações -regulados por mutuo accôrdo.
DJmens ões doa carre;;;·amen.tos

Art. 129. O comprimento normal do material de transporte
será considerado fixado em lO metros.
Art. 130. Os volumes que tiverem mais de 10 até 20 metros
de comprimento pagarão pelo seu peso, augmentado de 50 °/o.
Art. 131. O transporte dos volumes que excederem de 20 metros
não será obrigatorio e a sua recepção só poderá ser feita mediante
ajuste prévio com a Estrada.
Art. 132. O carregamento dos vagões não poderá exceder, em
altura e largura, as dimensões das caixas dos carros fechados que
a Estrada possue.
Art. 133. Nas estações em que não houver balança apropriada
para determinar·se o peso das ·expedições de areia, barro, canna de
assucar, carvão de pedra, lenha, minerios e pedras, serão as
mesmas expedições eifectuadas pelos pesos marca.dos para as lotações dos vagões em que forem feitas.
Materias nocivas e perigosas

Art. 134. O transporte de qualquer quantidade de nitroglycerin:1, de algodão- polvora, e de fulminantes,- menos o phosphoro,
quando acondicionado em latas soldadas, -assim como o de dynamite, de polvora de ou de caça, em granrla quantidade, só se poderá.
fazer por concessão especial, préviarnente ajustada.
§ 1.• As substancias neste artigo indicadas não poderão permanecer nas estações de partida ou de chegada, além do prazo fixado no
art. n 138.
§ 2. 0 Excaptuar-se-hão os transportes de dynamite, polvora e
artigos bellicoa, por conta do Ministerio da Guerra, e o transporte
de dynamite e polvora para a construcção do prolongamento desta,
ou de outras estradas de ferro.
Art. 135. A polvora, a dynamite, os fogos de artificio, as
capsulas carregadas, as espoleta~. o alcool, o collodio, o ether, as
e.ssencias, os oleos mineraes, taes como kerozane, petroleo, n11.phta,
pixe, gazolina etc., e outras ma. terias analogas serão excluídas dos
trens que levarem viajantes, nas secções da. Estrada em que houver
trens regulares de mercadorias. Nas secções em que não circularem
trens regulares de mercadorias poderão ser transportadas em trens
de viajantes, de pequena velocidade.
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Art. 136. A palha, o feno, o carvão de madeira e outras substancias semelhantes, mais ou menos combustíveis, poderão ser
transportadas em trens de viajantes de pequena velocidade.
Art. 137. As ma terias ca.usticas (como acidos minera.es, alcalivolatil, bromo, etc.), as matarias venenosas (como acidos arseniosos,
sulfureto de arsenico, acetato e nitrato de chumbo, etc.) e as materias mui venenosas (alcalis organicos, chloruretos e bromuretos
de pb.osphoro, cyanureto de potassio, etc.), em grande quantidade,
estarão sujeitas ás disposições do art. 135.
Art. 138. Os volumes encerrando venenos ou substancias perigosas, explosivas e infla.mmaveis, deverão trazer, no exterior, indicação do seu conteúdo e serão submettidos ás condições seguintes :
l." Po~vora- Acondicionamento em caixas ou barris hermeticamente fechados e protegidos, exteriormente, por envoltorio solido.
2.a Dynamite- A dynamite deverá ser contida em cartuchos
cobertos de papel pergaminho, ou outro envoltorio impm•meavel,
não escorvi1dos e desprovidos de qualquer meio de igniç!i:o ..
O envoltorio deverá ser collado e fechado de modo a prevenir
toda a perda de nitro-glycerina.
Esses cartuchos deverão ser embrulhados em um primeiro envoltorio, bem estanque, de papelão, madeira, zinco, ou borracha.
Os espaços entre os cartuchos deverão ser completameute cheios
com e3topa, papel picado, serragem de madeira, ou qualquer outra
materia secca capaz de amortecer os choques e de absorver nitroglycerina que extravase.
Os primeiros envoltorios deverão ser contidos em caixas de
madeira ou em b<1nis, igu<1hnente de madeira, arranjados de modo
a evitar todo o movimento, por meio do serragem de madeira,
cavacos, cunhas de madeira ou de outra materia secca, pulverulenta ou macia, como acima ficou dito.
As caixas deverão ser providas de alças (não metallicas) solidamente fixadas ou ter exteriormente, no fundo,-· dous s::trrafos de
madeira, que permittam passar as mãos por baixo dellas, para
levantai-as. Os barris deverão ser consolidados, exclusivamente,
]_)Ol' meio de sarrafos, ou cavilhas de madeira. O peso bruto da
caixa ou do barril não deverá exceder a 35 kilogrammas.
Sómente as caixas expedidas pelo Ministerio da Guerra farão
excapção a esta regra.
Não serão admittidas a tr<tnsporte dynamites com mais de um
anuo de encaixotamento.
As c:tixas ou barris tm•ão escriptas, em todas as faces, em caractepes bem legíveis, as paJavras «Dyua.mite -materia. explosiva».
Cada cartucho deverá ser revestido de um rotulo semelhante.
As caixas ou barris terão, além di$SO, exteriormente, um rotulo
·iudicantio o nome do fabricante ou do expedidor, o logar da. fabricação e a datado encaixotamento. Um sello especial será applicado
sobre_ cada c~ixa com rotulo, para manter a integridade do volume.
Um vagao carregado com dynamite não deverá receber fulmi·natos ou qualquer out1•o producto detonante.
O transporte da dynamite deverá ser feito pelo mais proximo
-trem susceptível de receber essa especie de carregamento.
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A expedição deverá ser retirada da estação destinataria nas 12
horas que se seguirem â sua chegada.
Si esta condição não fôr cumprida por negligencia do destinatario, a Estrada fal'i retiral-a por conb e risco deste. Si os volumes não forem acceitos p2lo t.!ostinatario, serão, sem demora, devolvidos ao expedidor, que deverá retil':tl·OS immeclht:.LmentG, e pagar o
frete e mais dcspezas de retomo.
3.a Fogos de arti(lcio- Acondicionamento em caixas, de taboas
de um centímetro, pelo menos, de espessura.
4.a Espoletas, capsulas, cm·tttchos de 1·etrocarga, estopim, pHdroUtho e outros arlefrrctos semelhantes- Acondicionamento em bocetas,

ou sac(;OS, dentro de caixas, de t1boas de um contlmetro, pelo menos,
de espessura.
.
5." B1·omo, St!l(tn·eto ele cm·bono e similares - Aconclicionamento
em vasos de paredes não frageis o estanques, cheios d'agua.
6."' Materias causticas, in(lammave1:s e explosivas- Acondicionamento em vasos e botijct<; de paredes não frag\lis e estanques,
arrumados, cuidadosamente, em caixas ou cestos.
7.a Materias v~nc;-1osas -- Acondicionamento em barricas bem
construídas o cuja> aduelas estejam perfeitamente juntas.
s.a Materias mui venenosas- Acondicionamento em vasos bem
fechados e areumados om caixas de ma,leira.
Art. 130. Todas as mercadorias meuciona.das nos ar·ts. 134,
135, !37 e 138 só deverão ser expedidas se fizerem objecto de notas
de expedição especiaes, com excepção dos phosphoros, qw:tndo declpachados em latas soHadas, os quaes serão expedidos como mercadoria commum.
l'l\!!ntePias f'ethla8 ou aiteravei2

Art. 140. O carvão animal, o sangue, os couros verde.:~ ou sal·gado3 e quaesqner outras materla~ fetiJas serão ex:clllidos de trem
que Ieva.rem viajantes.
Paragrapho unico. ':\as s0cções, porém, da Estrada, cujo trafego
não comporte, a.inda, o estabelecimento de trens razulares de mor·
cadorias, es;as matarias poderão ser teansportadn.s em trens de
viajantes, de pequena velocidade, tomadas as cautelas que evitem,
ou, pelo menos, attenuem o inc<Jmmo:lo dos viajantes.
Art. 141. Os residuo~ de açougue (tam como: tripas frescao,
miúdos, e3torco, sangue, entranhas, etc.), as hortaliças estragada'',
os reddnos ds hotAis, açougues, mercacios, etc., assim como quaes·
quer outros restos de <1nimaes em estado fl'esco, ou ossos não fer·
vidos,- não serão admitticlos a trnn.sporte senão em barris de ferro,
caixas de madeira, fortes e arqueadas de~ ferro, ou em saccos henne·
ticameute fechados, segnndo a n:üm·oz<'t dos transportes.
Art. 142. Os barris, as cai.xas e os saccos vu.síos quo tiverem
sorvido para o ucondiciona.mento dessas merc:1doria.s niio serão admit·
tidos a transporte senão depois de terem sido perfeitamente de3in·
fectados pelos expedidores e á sua. custa.
Art. 143. O destinatario devee:i retirar <1 mercadoria uma
hora. depois da recepção do étvHo de chegada.
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Art. 144. :t\ão estarão sujeitos ás condições dos artigos anteriores os ossos, os chifres, os couros seccos o quaesquer materias
primas que, sem serem absolutamente inodoras, não possam ser
incluídas entro as materias facilmente altera.veis.
Art. H5. Nenhuma das expediçõ3s, a que se refcram os artigos
anteriores, poderá ser acceita. com acondicionamento defeituoso,
devenào este ser refeito préviamente, a contento da Estl'ada.
1Uediçiío3 calculo do f"•·c'te e paga1uento das tax.as

Art. l 46. Os volumes contendo mercadorias que, na classificação geral das tarifa~. forem sujeih~ a eubação, dovel'ão ser, além
<le pesados, medidos em decirnetros cu!Jico3 (tomando-se o comprimento, altura e largura em decímetros) e dividindo-se o producto
por S ; o quociente representa,r;l o numero de kilogL'ammas a determinar, e essas dimensões deverão consbr dos despachos.
O peso preferido paro, o calculo do frete será o maior entre o
encontrado na balança e o resultante das operações.
Art. 147. Caloubr-se-ha o peso da maliaira em tóros, falcas,
vigas, couç,oeiras, pranchõos e ta boas, multiplicando-se o compri~
menta em dec{metros pela altur2, e largura em cenlimctros, divi·
dindo-se o 1Jroducto po1· 100 e tomandc-se para o peso J;antos kilo·
grammas qmmtos forem .os decímetros C<'bicos assim determinados.
O peso dos caibros, ripas, moirões, achas do lc:J!Ft, etc., em
feixes, calcular-se-In do mesmo modo.
Paragrapho un~c-:>. Todas as vezes, porém, r1ue :L-; mercadorias
acima, ou suas similares, pudm'em ser pesadas, pagarão pelo peso real.
Art. 148. O peso do milheiro de tijolos, telhas, p:tl'<"tllelipipedos
o outros <J,rtigos semelhantes, i1 gl'J,nel, será C'l.lcul:i.do na proporção
1lo peso de lO dos de maiores dimen~ões.
§ l. o Quando se tratar de artigos semelhantes, a gL'<mol, o que
forem de n::>.tureza to,! que não se po.ssa, applica1' o que ticou estabe·
lecido, observar-se-ha o seguinte : -depois de carregada, a mercadorh no vag?i.o que a tiver de tra>Jsporta;', multiplic:cr-se-hil. e;m
dgcimetr-os o compl'imento do carl·egameuto pela Jaegnra e pela
altura métlia do mesmo carregamento, e esse producto será. mQJtiplicaclo pelo peso em hilogrammas do mst1·o culiico dei mercadoria
c~rregn.da ; o, desprezi1ndo-se os tres algarismos d-a direita do numcl'O achado, o resultado representar{t em kilogrmnmo.s o peso do
C1l'l'eQ:il.illento.
§~·?.. o ?amas expedições em caega complo~o. cobr<tr-se-ha o frete
pelo peso correspondente á lotaçáo do vagão.
§ 3. 0 Quando o vagão fôl' requ;sitado pelo oxpeuidor para carregu,mento do mercadorias de diversas da_sses, serão essas merc11dorios
especificadas no desp11clw, fazendo-se o calculo pela taxa de cada
<lspocie ; e a. clifferença do lJCSo, para completttl' a lotaç~ão do va.gão,
!:lerá calculada pela taxa da. mercadoria de maior peso que constar
d~ despa.cho. Nosso caso, ~.cs operações de cn'ga o descarga serão
fe1tas pelos iuteress:cdos, n<1,da cobrando a Estrada por esse serviço,
§ 4. 0 As alturas médias achar-se-hão indicadas nos quadros
am seguida e, bílffi assim o peso do metro cubico de diversas
mei'Cadorias:
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Art. 149. A unidade da medida linear será o decimet1•o ; e toda
a fracção de decimetro conLar-se·ha como um decímetro, salvo o
caso do art. 147.
· Art. 150. O frete dos objectos transportados pela Estrada ser<I
cobrado pelo pé'So bruto ou pelo que resultar da medição, de conformidade com o art. 146. O calculo de cada especie de mercadoria
será. feito por linha.
· Art. 151. Quando, no mesmo despacho, occorrerem mel'cadorias da mesma especie mencionadas, entretanto, em linhas seguidas,
reunir-se-ha o peso para o calculo do frete.
Art. 152. O frete das expedições das estações Ma1•itima, São
Diogo, ou Alfredo Maia, para as estações do interior, e vice-versa,
será calculado como se taes expecliçõeFJ partissem dê1 Centml ou tt
elia se destinassem.
Art. 153. As fracções Lle peso menoros de lO kilogrammas oc1IO
decímetros cu bicos serão cont:1das pol' lO kilogrammas ou por 1O
decímetros cubicos.
Assim, todo o peso comprehendido entr? Oe lO kilogrammv,s sertt
contado por lO kilogrammas, entre lO e .20 kilogrammas como 20
kilogrammas, e assim por diante ; e, do mesmo rrwdo, volumes
entre O e 10 decímetros cuhicos serão contados como lO decímetros
cubicos, e entre 10 e 20 decímetros cubicos como 20 decímetros
cuhicos, e assim por diante.
Paragrapho unico. Destas disposições cxceptuar-se-l!ão as ;;1el'cadorias d<t 7a, 8• e 9" classes dr" t:Lrifct n _ 3, mencionadas nas obserYações da pauta como devendo o respectivo peso ser contado por
tonelada ou por meia tonehda, as quaes serão taxarias por tonelada ou meia tonela·la., contando-se como meia tonelada qualquer
fracção inferior a meia tonelada, como uma tonelada quvJquer
~·racção entre meia e uma tonelada
Art. 15J. Os barris, h<trricâ,B, caixas, caixões, capoeiras, C'Ostas,
gigos, jamí.s, latas e pipas, vasios (novos ou usados), qmUJ(lo tlesti.
nados á lavoura, industria ou conducção de n.ve!, trnnsporta.clos eTit
trens de viajantes de pequena velocidade, ou de co,rgas, serão
taxados segundo o peso ren,l e pela í" classe à.a tarifa n. 3, COi1tan'lo·se o peso pm• dezenas de kilogrammas.
PMagrapho unico. Os fEaccos vasios (novos ou usados), ts.mbem
transportados em trens de viajantes de peq uerm velocidade, ou de
:nercadorias, serão taxaclos, quando novos, pela 5a classe c quando
usados pela 9", com excepção dos usados destinados á lavo1E"a de
co,fé, que sómente pagarão in~cripção e aviso de chegad~"

Al't. 1153. A Directoria desi;;·nará as estações que, pela importo,ncia do respectivo trafego, poderão acceitar despachos com frete
;;, pagar para qualquer das outras estações da Estrada e das que
c6m ella mantiverem trafego mutuo. E só para essas estações,
:t$sim designadas, será licito ás demais- quer da propria Estrfl,da,
llller das em trafego mutuo - fazerem expedições com o frete a
Pil-[5!11'.
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Paragra.pho unico. Em nenhum caso pod.ePão ser despachadas
com frete a paga.r expedições de f1·ete inferior a lO$, nem artigos
de fa.cil Jete1·i:lraç:ão ou de valor insig-nificante.
Art. l::J6. Haverá, em cvla estação, livros especiaes para o
registro das expedições peocedentes da:; estações a que se refere o
artigo anterior, confvrme fôr estabelecido pela Contadoria.
Art. 167. As estações que despacharem com frete a pagar
tm·ii.o uma numeração especial, seguida e '1ilnnal, para cada destino.
Art. 158. Antes da entrega das mercadorias pela estação do
r1osUno- que sm·<1. a respons(tvel pela. diiferença do frete- deverá
ser feita a revisão dos ca!culos, cobranrlo·se os fl'etes e. os impostos
r>.xact 0s, de accôrdo com os dizeres indicados nas notas de despacho,
pelos q uaes será re3ponsa vel o expcdiJ.or. A reducção de fl:e.te só,
será. permittida (1uando se dor erro em calculo, taxa, ou p,eso,
devendo o~ agentes, em taes c&sos, dar immodiato conllecimei,lto, á.
•Jontadoria, por meio de boletim de il'regularidade.
Art. 159. Não será permittido reter as importancias cobradas
por fretes. a pagar, devendo ser enviadas <1. Thes.oararia no dia
i:mmed.iab ao da cobrança, isto é, dentro de 24 horas, como se procede com as outras verbas de recdta.
Art. lGO. Ca.d<1 funccionario er.c~~rrcgado de re~eber fretes a
pag<:~r, deverá possuir uma cadernGta (segundo o modelo adop~ado}
para nella bnçar as importandas dos despachos que receber, e
~'ela qual fará, no fim do üht, entrega de taes importa·ucias, devend.o
os agentes passw o rcspocti v o r.ocibo, datando-o, para, com procisão, poderem indicar a quem couber n. l'esponsabilidttde, no caso de
omissões.
Art. I 61. As 3"' vias e ~:wisos de despachos a pagar conterão,
:cléw elo indispensavel recibo do de3tinat::trio (sem emcnd<t ou ra.zura),
;1 indic~tção, por extenso, das qllantias cobradas e a. ~tssigna_tura do
·'rnpregado que as tiver rec:ebido. Es~es documentos acompanharão
;;,õmpre uma. relação, o no caso ele vicio no recibJ, ou no. de falta.
deste, serií.o re:;ponsabi.lísados os culpados.
Art. 162. Quando, pol' qu:.t[quer circum;;ütnci<t, um ou mais
~Rl'l'OS, c:1rre;.;ados com mercn.doríns a pagar, ti verem de ficar reticlos
na.~J csüt!:ões int:~r1ne,Jias. os ag8:1tes l GSpJcGivos ~erão obrigados a
r[ar, im:ncdiata:1;tmtc, aviso e.3perl:J (L Contcttloria, monciunando os
nnmeros e as sér·ies elos carl'os, J'lllll.eros das e:::pedições nellcs con ..
:,idas, a procolcnch, o destino o o tempo da e,;ktclia calcubdo para
n. swt suhida.
/u·t.l63.0s agentes precederão, to:lo.s os .s:1bb:.tdos, a cjrc,un;1stan·
eiadr) b:llanço nos armazens das suas estações, para conhecer us expe<liçõe:' existentes; e do que verítl.c:wem darão .oceurrencia, relatando não gó os clespacllos que ainda existirem, como tambom as
l'G~]:lecti vas pro cadencias.
Art. 164. Pa,ea a importar.cia. mínima de lO$- limite da
expedição a pagar - deverão ser considerados o fret.e e as taxa,s
<tecessorias.
··
1
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Art. 165. As taxas de carregamento e desca1·ga serão applica.da.s ás mercJdol'ias que pagam fre te pela ia, s ~ e u• clasões quando
taes serviços não forem feHos pelos intercs;:ados.
.
Estarão t umbcm sujeitas a es:>e pagamento as mercadorias das
tarifas ns. 9 e 10, indicadas na pauta, desde que as operações de
carga e descarga não foeem realizadas pelos interessados.
Essas taxas serão cobradas éÍ razão de 2S por toneln.da e por
operação .
§ 1. 0 No ca so de sel'cm taes operações etrectuadas pelos interessados, deverão ser feita~ as necessarlas declarações nas notas
de expedição - de carga e descarga pela parte - afim de evitar
a cobrança das respectivas taxas.
A falta dessas declarações importara em ser considerado o
serviço de carga e descarga feito pela Estrada, sendo responsabilizados os empregad03 que deixarem de proceder <L alludida cobrança.
§ 2. 0 O calculo para o pagamento das taxas de carga e descarga será feito por dezena de kilogrammas, ou por tonelada,
conforme o frete for calculado por uma ou outra fórma .
Quando o calculo da expedição for feito por tonelada, a cobrança da carga e descarga sel-o -ha tambem, com a differença de
que, para o frete, admittir-se--ha meia tonelada, o que não acontecerá com as citadas operações, cujo pagamento será feito por
tonelada.
Quando o frete for calculado por dezena, a taxa de carga e descarga tambem sel -o-ha.
§ 3. 0 Embora o frete de uma expedição seja cobrado por lotação
completa de ngão, as taxas de carga o descarga serão cobradas
de accordo com o peso verificado na balança e indicado nas notas,
por dezena, ou tonehl.da, de conformidade com o que acima ficou
determinado.
Art. 166. Permittir-se-lla o carregamento e descarga, pela
parte, das mercadorias que pagarem lotação completa de vagão,
das sujeitas a carga mínima de meia lotação, ou daquellas que,
embora não tendo peso bastante para completar a lotação, encham,
pels seu volume o carro (tél.es como aparas, alfaf'a, trapos, palitos
para phosphoros, algo.Jão, carue verde, vasilhame, etc .), não
obstante paguem pelo peso verificado.
Art. Hl7. O oxpedidur poderá variar a consignação do objecto
de transporte, cujo despacho houver pago, emquanto na estação do
destino esse objecto não passar ao domínio do destinatario, pela
apresentação do aviso, conhecimento ou certificado, qúe lhe dá o
direito de retiral-o.
§ 1. o Poderá, tambem, annu1la1· o despacho, e o objecto do
tra?sporte reverterá ao expedidor, ou terá o novo destino que este
des1gnar, cobrando-se as despezas inherentes á alteração e as do
· novo despacho, se houver, ou restituindo-se os fretes, excluídas as
de.spezas de inscripção e aviso de chegada, ma.s cobrando se a taxa.
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de 50 réis por lO ldlos (com o minimo de 2$), desde que a merca·
doria se ache na estação expedidora, embora não tenha sido ainda
carregada.
§ 2. • No caso de nova consignaç-,ão, far-Ee·h<t novo despacho.
cobrando-se as despezas deste, as dos avisos, ou telegrammas, que
forem expedidos, e a di1ferença de frete, se houver.
Art. 168. O expedidor poderá retirar sua mercadoria em estação de baldeação, aquem da do destino, perdendo o direito ao frete
do percurso q t:e deixar de fazer o ao abatimento do art. 1 7 4.
§ 1. • Quando a expedição se destinar a estação de estrada em
trafego mutuo, o for retirada <tntes da baldeação na estação do
entroncamento, o expedidor terá direito <t restituição do frete relativo á estrada em trafego mutuo, fazendo, para isso, reclamação,
em impresso apropriado, cobrando-se frete como se a expedição se
destinasse ao entroncamento.
O agente da estação de entroncamento dará communicação <t
estação destinataria e á Contadoria da Estrada.
§ 2. o O expedidor, em todos os casos, deverá restituir á Estrada
os documentos que tiver recebido, sem que nenhuma alteração se
fará no despacho.
Art. 169. A estação do despacho seri.l competente para attender
e providenciar sobre e~sas alterações, a pedido, por escripto, do
expedidor, ou de seu representante legalmente autorizado, cum·
prindo ao agente da estação levar o occorrido ao conhecimento da
Contadoria.
Em caso de carga o <lescarga, dover-se-ha. communicar ao
agente da estação do destino, quando o despacho for de trafego
prop1·io; ao da estação de entroncamento, quando do trafego mutuo;
e, em ambos os casos, á Contadoria.
Sct'viços ú

n1.argen.1 <la linha

Art. 170. Em casos excepcionaes, a juizo da Directol'ia, poderão
os proprietctrios ribeirinhos dn, Estrada carregar ou descarregar
mercadorias em pontos situados entre duas estações, submettendo·se,
porém, ás cond1ções seguintes :
1. a Os remettentes ou destinatarios deverão fazer á sua custa
todos os preparativos necessarios para carregarem ou descarregarem os vagões nos pontos indicados, podendo a Estrada acceitar
ou não esses prepaJ·ativos.
2.a Os remettentes ou destinatarios serão responsaveis pelos
estragos feitos no que pertencer ou for lnherentes á Estrada e
serão obrigados a fazel-os reparar á sua custa, sob a dil'E<cçãó da
Estrada, dentro do prazo de 48 noras.
3.• A Estrada determinará as horas do dia ou da noite, em que
essas diversas operações poderão ser feitas, declinando toda a
responsabilidade quanto aos est.ragos que poderem resultar desses
serviços nos terrenos dos sobreditos proprietarios, ou de seus
visinhos, ou em suas mercadorias.
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4. ~ O carregamento, ou descarga, será, feito pelos remettentes
ou destin:ttarios, com pessoa,! seu, por sua ~anta e risco, sob a. fiscalização do pessoal da Estrada..
5. a Os í'l'etes a cobrar serão, no caso de ca1·reg<Lmento, ca,teulados da. estação immedia.tamente anterior ao ponto, no sentido
do destino da mercn.doria ; e, no c::tso de descarga, seriLo calculados
para a estaç:ão posterior a esse ponto, no mesmo sen Gido do destino
da mercadorb ; ficando, porém, estabelecido que os despachos, o
pagamento dos f1•etes e a entrega das expedições, serão feitos immediatamente posterirr, no sentido do destino.
6.• A Estl·ada, não se encarregará <le transportes dessa natureza, senão para um peso de 50 toneladas, de cada vez, e p:na um
percurm mínimo de 20 kilometros, ou co·brando por 20 kilometros.
7. a Os rernottentes deverão ''visar o n,gente da, estação encarregado de fa.zer '" expedição, eom antecedencia de 48 horas, e o
agente indicará as horas durante tts quaes o carregamento deverá
!Hr feito.
s.a Si, tleutl'O da,s homs in,Jic;J,úas, o car1'eg<1mento não puder
ser leito, os vagões serão retieados e e remettentc pagará as i;t~xas
de transporte de íd,.t e volt:t dus carros, da estação ao ponto dos
canegamentos.
9." O de8tlGaütrio será prevenido, 24 lwl'a,s antes de serem
postos no Jogar os vagões que devam ser tlescar1•eg::tdos por elle,
da hora em que estes vagões estarão (t sua dL:posição e do tempo
que alli estacionariio.
lO. a Passado esse praso, os vagões, descal'regados ou não,
serão levados p.:tra a rstação anterior, U.escarregados immedhtameute, ex-officio, o u destin<<t,<rio deverá ir alli retirar a sua mer·
ca·.loria, sem toe direito a reclamar contl'a a Estrada c sem prejuízo do, armnzentgem devida..
ll. a Os kcns fornecidos para esse serviço ficarão sujei Gos v.os
ü·ctes, de accurdo com as tal'iías geraes e a condição 5a deste ar·
Ligo, p1·ocedcndo se ao desps.cllo como si o transporte S•3 fiz; esse em
tecm urdin:1l'ío.s, e mais á taxa de 1$ por kilometro e por vagão de
-1 rolas (com o mínimo de 208), e tle 2$ por kilometro e por vagão
de 8 rodas (com o mínimo de 40$), até à estação mais proxirna,
pn.t·a onde tenh&m de ser cond.uzülos, si o serviço f<.ir diumo, e com
accreõcimo de 5) %, si fó1·nocturno.
A lenha. pagari., no caso da presente condição, 50J réis, ou 1$,
''om o minimo de lO, ou 20$,conlorme fór o carro de 4 ou de Srodas.
A1·t. 171. Nos pontos em que houver desvios da Estra•la, poJ(?rio t~unhe1n ser pcr~nittido.3 ca,rregamcntos e descargas do mcr·Ca.<lorias, üll;el'V:.vJas as condições do art. 173.
~
Vagões p:n•ticulai•es

Art. 172. A E~trada poderá accordar com particula!'es o fornecimento pol' este.> de vagões apropriados ao transporte de carvão,
talhas, tijo!os, mauilllas de b~no, cal, minerio, le~ha, ferro guza,
pedras, ammaes, etc., medmnto clausulas espeCiaes combinadas
para cada caso.
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·Serviço& etn n•amaeg part,ieulares

Al't. 173. Os desvios ou ram:1es particulares, permi ttidos para
uso de ostabelecimeatos ruraes, industriaes, ate., fic:1rão subordinll.dos ás seguintes condições :
I. a O concesslonario do ramal prevenirá ao agente da eshtção
da q uantida,de de vagões de que carecer para o carregamento das
mercadorias que ti ver de rcmettcr ; e a Estrada os fornecerá se·
gundo as conveniencias do seu serviço o permittirem.
2." A Estrada fará to .las as manobras para levar á entra<ht
do ra.mal, ou d<.~lli trazer, os v!lgõcs que tiverem de ser canegados,
ou de,:carreg:1dos, no ramal; ficando sob a responsabilidade d0 cnoces8ionn.rio o movimento elos vagões entro o sou esbbelecimento e
o ponto de juncção do ramal com a linha principal.
3." 0::, vagões só poderão ser empregados no transpol'te r1o
objectos e mercadorias destinados á linha principal da Estrada.
,La) O tempo durante o qual os vagões poderão ficar n'J ramal
não deverá exceder de 8 hoeas, quando o ramal tiver um só
kilometro ; praso que será augmentado rlo l/2 hora por kilometro,
além do primeiro, não comprehendidas as horas da noite, que serão
assim fixadas :
DJ l de abril a 3J de setembrv, das 6 h,)ras dét tat'de ils 6 da
manhã, de l de outubro a 31 de março, das 7 horas d:1 t:J.rde ás 5 da
manhã.
5. a A duração da estadia no I'amal contnr-se h a a partir do
momento em que a K;traia tiver levado cs vagões ;-asios, ou carregados, i entrada do ramal, até ao momento em qus os vagões
tiverem sido restituídos pelo concessionario, no ponto de juneção
com a linha principal.
6.a O concessionario sedL responsavoi polas avarias que o mfC·
teria!, 1~or cn!pJ. ou omissão sua, ou de l!en pessoal, soffrer, durémte o
percurso. ou estadia,, no ramaL
7. a No caso de demora no regresso dos vagões, n5o obshnte
o aviso esp:;cial dado pel<.t Estrada, fi'lará o concessionario sujeito á
multa de ls, por hora e por vagão, com o mínimo de 10$ pam os
vagões de 4 rodas ; sendo, para os vagões sobre 8 rodas,· duplicadas
essas t::.xas.
8." Quando o concr:ssiona.rio requisitar vagões para carregamentD c1e sua morco,rloria, e, depois desses fornecidos, rccusal-c~.
ficará snjdto á mult:.c rio 5$ por vagão elo "1 rodas e de lOS por vag:io
de 8 rod.as.
9." O carregamento, descarga, chumbamonto e dc&chumbro·
monto cLs Vi1gões no ram<1l serão feitos por po·soal do concessio.na·
l'io, com él,SSistencia de um empregado da Estrarh; sendo os vDgiJ.es
remettlrlos c:>rregallos para o ramal terão o sineta da Estr<1da c Od
vagões carregados no mmal terão o sinete do concession:Jrio, não
se responsabilizando a Estrada pelo numero, ou peso, ctos volumes.
quo.n,Jo o sinete do concessionarlo chegar irit<1cto i estação do destino.
10." O conc~;~ssionario não ~eri obrigrtrlo ao pagamento de taxas
11elo serviço de carga e de~carga, por serem estas operações feitas
pelo seu pessoal.
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ll. a As taxas relativas ao percurso na linha principal serão
cobradas de conformidade com as tarifas geraes que regerem a exJledição.
12.a O frete das mercadorias procedentes do ramal será cobrado
})Ol' lotação cvmpleta de vagão, embóra este não esteja completamente carregado; e o frete das mercadorias destinadai! ao ramal
:>erá cobrado pelo pe~o da expedição, não podendo o frete total das
·expedições carregadas no mesmo vagão ser inferior a 20~$000.
l 3 .a Ficar<t ao arbitrio do concessionario carregar no mesmo
vagãu mercadorias endereçadas a mais de um destiaatario, mas
·destinadas á mesma estação ; e, r eciprocamente, receber no
mesmo vagão mercadorias despachadas por m<.~is de um remettente,
porém. procedentes da mesma estação.
l4 .a Quando o ramal convergir para uma estação , as mercadorias delle provenientes, ou que a elle se destinarem, serão
taxadas na linha principal como si p1•oviessem da estação ou a el!a
.se destinassem.
!5 .• Quando o ramal tiver origem entre duas estações, as
mercadorias delle provenientes serão taxadas na linha pl'incipal
como si pnrtissem da estação immediatamente anterior ao ramal ,
segundo a direcção das mercadorias na linha principal ; e as mercadorias destinadas ao ramal serão taxadas na linha principal como
.si fossem destinadas á estação immed iatamente posterior ao ramal.
16 . a Quan to ás mercadorias destinadas aos ramaes, os prasos
de transporte na Estrada, na linha principal, expirarão no momento
em que a Estrada tiver posto os vagões, que as conduzam, á disposição do concessioaario no po::1to da juncção ; e, reciprocamente,
.quanto ás mercadorias procedentes dos ramaes, os prasos de transpor'!;CS da Estt•ada cJrrerão do momento em que os vagões forem postos
â sua disposição no pont<J de juncção.
17. a A Estrada não acceitará carregamentos que ultrapassem
os ma.ximos de lotação fix'ldos para ca<la especie de v<1gão, inscriptos
.nas caixas. Não acceitará, tampouco, carregamentos que uHrapas·
sem as dimensões d.os seus tunneis e córtes.
18. " A applicação do di.~posto neste artigo ficará sujeita ás
condições da tarifa get•al em tudo que Hão fôt• contt•at•io á~ disposi·
.ções particulares que procedem.
Retlucções

Art. 174. As m9rca.dorias comprahenJ.ida.s nas classes P, 2• e
3a da ta.rifa n. 3, que procederem de grandes distancias das estações
-desta Estt•ada, seja qual fôr o modo do transporte aquem deste, ·com exclusão wlica.mente (h navegaçio mwitimct, - gosa.rão dos
,seguintes abatimentos:
de 15 % , si a diilta.nci:J. fôr supJl'ior a 100, a~:S 15::> kilometros ;
de 20 % , si fôr supm•ior a !50, até 200 kilometros ;
de 25 % , si fõr sup3riOl' a 200, até 2)0 kilometros;
de 30 % , si fôr superior a 250, até 300 ldlometros ;
.e de 35 % si fôr superior a 300 kiiometros.
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Paragrapho unico. Para o café (em grão, ou em casquinha,
côco, ou cereja ) e para o fumo, esses abatimentos serão, respecti·
vamente, de 20 %, 30 %, 40 %, 50 % e 60 % •
Art. 175. Só serão concedidos esses abatimentos quando as
mercadorias procederam de estação de estrada em trafego mutuo,
ou quando- procedentes de outras localidades -vierem acompanhadas de attestaJ.o do collect·Jr respectivo, mencionando : - as
denominações da localidade de pt•ocedencb, o nome do productor
ou do propr1etario da mercadorié\ e do conductor, o peso, a quanUuade, a especie, o modo do n,condicionamento, <t marca e o destino.
§ l. o Os abatimentos a que se refere o presente artigo, quando
se tratar de estrada em trafego mutuo que tenha mais de um entroncamento, serão applicados sómente sobre o menor percurso
dessa estrada, embora seja a mercadoria desp::tehada para outro entroncamento de maior percurso"
§ 2. o O calculo par~ esses abatimentos será feito sobre a distancia percorrida pel& mercadoria antes de chegar á estação de procadencia, ou de entroncamento na Estrada, não se tomando, portanto, em consideração, p tra o calculo do referido abatimento, o
percurso da mercadoria nas linhcts d:t Estrada.
§ 3. o Os agentes deverão exigit·, para cada despacho, e de ac·
côrdo com as condições estabelecidas neste artigo, um attestado,
r1ue será enviado á Contadol'i::t, junto á l" via do despacho.
O attestado sertt válido apenas dueünte 60 dias, contaclos da
data em que fór passado.
Art. l7G. 1\s mercadoria,s cor:nprehen1idas na l", 2' e 3a classes
,Ja tarifa n. 3, que sJ uestina,rem a estaçào de trafego mutuo, gozarão dos mesmos abatimentos conccdiclos nos arts. 174 e 175, feito
o calculo para, os abatimentos sobre as distancias <.t percorrer além
da estação do entroncamento.
Art. 177. Para os eiTeitos dos abatimentos de que tratam os
arts. 174, 175 e 176, as estações do S. João d'El-Rey, na E. F.
Oeste ele Minas, e Rio Novo, na E. F. Juiz de Fóra <~ Piáu, serão
consideradas como distantes mais lle IOO kilometros das respectivas
<'stações ele entroncamento Si tio G Juiz de Fóra.
Art. !78. As estações Ja Companhia Viação Ferrea Sa.pucahy,
no ramal da Barra do Pirahy, e distantes mais de 100 kilometros
desta estação, gozarão da mesma reducção concedida no art. 174.
Art. 179. Constituirá prova bastante para tal concessão o attesta.do passado pelo agente da estação de pt•ocedencia, ou cópia authenuica do despacho alli eiTectuado.
Art. 180. Os cereaes- taes como: arroz, aveia, centeio. cevada, farelo (menos de trigo ), fiwns seccas, feijão, milho, pa.inçoserão, quando nacionaes, despachados a 400 réis por sacco, até
132 1/2 kilogrammas, de umas pam outras estações do interiar e
destas para as da Capital Federal e para as de Mogy das Cruzes
até Norte, quando a distancia. do transpo1•te fôr superior a 44 kilometros. Em distancia inferio1• a esta pagarão o frete pela 7a classe
da tarifa n. :i, por de~ena de kilogramma.
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. . •PaJ?agra.pho unico. Serão

consider~as

estações .do .i!lterior to-

·das as da Estrada, com excepção das situadas no DistriCto Federal

e as de Mogy das Cruzes fl,tú Norte.
Pesagen1 das Ine·a•cadnrlas

Art. 181. '0 destin utal"io das mercadorias terü a direito de m: i~
gÜ' a pesagem na estt~:('ã:o do desti no, ainda que nada indique a ltcrrr·
ção 'no carregamento , ou nc:nhmn indicio U.c avaria se manifes~e nos
volumes, comtanto que se t enha verific~~,do o peso na estação de
,procedencia .
·
§ I . o Si não houver tli11ercnç:u. no peso, ou si a dilfcrença encontrada ( ·p ara mais ou pam mBuos ) nilo exceder de 1 % do peso
mencionado na nota de expBdição , a oper;Ação de pesage!::: ser·1i paga
á razão de 200 réis po1' fract;ão indivisivel ele 100 kilogrammas.
§ 2. 0 Si a di!ferença eacontl'ade1, fôr m n.ior de l % , nada se cobrará pela operação do pe.;agom. c o peso da expedição sertt r ectificado, para mais, ou pa!\1 JU3U ers, expedindo-se, em qual quer d:1s
hypotheses, boletim de in ';'gul:tridadG.
CAPIT1!I.O V
TH.A'\SPOlc TE DE VALORES

T ati(a n. 4.

Art. 182 , A Ürifa n. 'i app! icar-sc-ha ao lr..tüSl)Ql' te do OU l'O,
prata, platina, pedras pPcciosa:; em obras de ouri vesaf'i~ . casq uin h:•,
de ouro e prata, moeda de om·o, pPab, cobre;e nickel, papel-moeda
e quaesquer outros valores .
§ 1.° Considera r-se-lia ft'Hlllo toda a decl al'i~ Çiio in e xact~l .
quanto á natureza, ao Yi~lor e n,o pc.so dos objoctos acima especificados.
§ 2. 0 A t axa set·ü. applkida pol' to ne :ada, e pol' kilomeh'o,
quanto á distancia, c pot• 1 : 00 ~!8 quanto ;t porcentagem, segundo o
valur declarado, contanJJ·Sc' com o l :0008 quaJq ne:t' fraeção inferior a essa cifra.
§ 3. 0 O frete min i;} u de um<1 cxpediçilo d:; valores EC!"·á de
5$000.
§ 4 . o Os objectos a d·!Spachai' como V<1.lül' deve1•ilo ser cuidadosamente pesados e serão cn:pelliclos em tt·eu.-; de vi ajnntes.
Arb. 183. O dinheiro amoecLtdo, as jo ias, as pe<
l ms e os m ót:;.e~
preciosos deverão estar acondicionad ,.< s em ~acc os, caixas, ou barris ;
senrlo taes expelil)ões apresentadas pelos remettent8s j á ·uconcll·
cionadas como aqui se oxige, ni'í o podendo ser o acondicionaroca t<?
feito pelos agentes ou outro'> empt·egn,Jos da Estr a d ~l .
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Art. 184. Os saccos ,deverão ser de panno forte, cosidos por
dentro e perfeitos, isto é, não dilacerados, nem remendados ; a bocca
desses saccos será fechada por meio de .corda, ou cordel inteiriço,
cujo nó sertí coberto por um sineta em lacre ou chumbo, com as
extremidades mantidas por sinete egual sobre uma ficha solta. Em
falta de sineta, as extremidades da corda, ou cordel, poderão ser,
perto do nó, introduzidn,s em lacre, ou chumbo.,
Art. 185. As caixas, ou barris, serão pregados, oa arqueados,
com solidez, e nfio deverão apresentar vestígio algum de abertura,
nem de fractura.
As caixas serão fortemente ligadas por meio de carda inteiriça,
· collocada em cruz, com tantos sinetes em lacro ou chumbo, quantoe
forem necessarios para garantir a inviol<1bilidado dos volumes. Nos
barris uma cor(la applicada em cruz, nas duas exteemidades, sera
aff1xada por meio de sino te, em lace e ou chumbo.
Art. 1813. O papel-moeda, as notas do Thesouro, as apolices,
acções de companhias ou bancos, e outr·os papeis valores, ueverc,o ser
apresentados em saccos, ou crlixas, ou fo1'mar pacotes revestidos de
envoltorios intactos, em papel, ou panno encerado.
Todavia, os volumes ~.presentados em envoltol'io de papel po·
derão cer acceitos, si, em relação á solidez e ao acond.icionamento,
esses envoltorios nadfL deixarem a desejar.
Todo pacote deverá ser fechado por meio de sinetes em lacre,
sendo esses em numero snfficiento pa,ra assegurar-lhe a inviolabili~~.
.
Art. 187. Os volumes contendo Yalores só poderão ser acceitos
em notas de expedição de mel'cadorias.
Art. 188. Nas notas de expedição que acompanharem um
transporte do ouro, joias, etc., será mencionado, além das indicações
ordinarias, o valor por extenso do artigo, e deverá haver sinete em
lacre, conforme o a.pposto :3obre o volume,
·
·
Art. 189. Os ondereços não deverão ser cosidos nem collados,
nem pregados nos volames, afim de que não possam encobrir ves·
tigios de abertura, ou fl·actura ; poderão ser escriptos sobre os volumes, ou affixados a elles por meio de cordel.
A declaração do vn.lo1· do n.rtigo serú. feita, por extenso, no
endereço.
Art. 190. As iniciaes, legenchs, arnns, firmas sociaes, ou os
nomos de e:3tnbelocimcntos, improssos

solJ1~e

os sn..ccos., caixas,

b:.trrL~

ou pacotes, deverão ser perfeitamente] lPgiveis.
Art. 191. 0;J :JinJtieS feit,Js com moeda sm·ão fonnallncnte peollibidos.
Art. 102. As expecliçõ2s ele valores deverão. ser apresentadas a
despacho uma llom, pelo monos, nntcs dD. marcada para a p<1rtid 1.
do Ü'dm, pn.ra podcn~_em seguir pelo mesmo.
Art. 19:3. A.' expediÇ'Ões de Y<llor só serão .entregues aos proprios destinatarios, reconhecidos ou abon:1dos como taes, ou a pre·
postos por elles devi<lamenle autorizados.
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CAPITULO VI
TRANSPORTE DE VEHIOULOS

Tarifa n, 5

Art. 194. A tarifa n. 5 applícar-se-ha ao transporte de vehi·
•Julos de qualquel' especie, armados ou desarmados, e divide-se em
tres classes :
A 1a comprehenderá automoveis de passageiros, carros funebres, diligencias, caleças, carl'03 para caminhos de ferro de tracção
animal e outros vehiculos de q::mtro ou mais rodas, para transporte
de pessoas.
A 2a classe comprehenclerá : carros, tilburys e outros vehiculos de duas rodas, para transporte de pessoas, e automoveis, car·
roças, carretas e outros vehieulos (lo duas ou mais rodas, para
transporte de mercadorias.
A ga comprehenderá : os vehiculos de duas ou mais rodas,
desmontados, para transporte de mercadorias, ou serviço ele la·
voura.
Art. 19:5. O carrrega.mento e a descarga serão feitos aos cui·
dados e por conta e risco dos expeditlores e destinatarws.
Art. 196. Os vagões, as locomotivas e os tenders, quando desarmados, serão taxados pela 7a e ga classe da tariftt n. 3, por lo·
tação de vagão.
Art. 197. Os vagões, as locomotivas e os tenders, rodando
·:>obre os eixos, pagarão por unidade e por kilometro, ou fracção de
kilometro, as seguintes taxas: os vagões de quatro rodas, 400 réis;
os de oito ou 12 rodas, a.s locomotivas o os tonders, 600 réis.
CAPITULO VII
TRANSPORTE DE ANIMAES

Tad(as m. 6 e 6 A

Art. 198. A tarifa n. 6 applicar-se-ha ao tran3porto, por cabeça,
de animaes soltos, dividindo-se em tres classes:
I•) animaes de montaria;
2a) bois, vaccas e vitellas;
3") carneiros, porcos, cães e outros animaes semelhantes.
A tarifa n. 6 A applicar-se-ha ao transporte desses animaes em
.lotaçao completa de vagão, com duas classes:
I") gados vaccum, muar e ca vallar ;
2•) gados caprino, lanigero, suíno o outros semelhantes.
Art. 199. O frete mínimo de uma expedição ds animaes será
-<le I$ por expediç-ão, para a l" e 2" classe, e 400 réis, tambem por
expedição, para a. 3" classe da tarifa n. G; e 15$ para a la o 2", por
lotação de vagão, da de n. 6 A.
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A1•t. 200. Os animaes de sella, ou de carro, as vitellas, os bezerros, os carneiros, as cabras e mais animaes semelhantes, só poderão ser transportados nos trens de viajautes de grande velocidade, excepcionalmente, com prévio consentimento da Directoria ;
e, em casos taes, pagarão as bxas da tarifa. n. 6 em dobro.
Art. 201. Os cães, o;, pequenos anima.es e as aves domesticas ou
silvestres, acondicionados em gaiolas, capoeiras, ou engradados,
pagarão, para ser .~m transportados em trens de viaj1ntes de grande
Yelocidade, as taxas das tarifas ns. 2 B e 6.
Paragrapho unico. Os cães não açamados e presos a correntes
não poderão ser acceitos para transporte, e em caso algum ser<t
licito transportal-os, sob qualquer pretexto, em carros de viajantes.
Art. 202. Os animaes cujo embarque fôr difficultoso sú poderão ser acceitos em trem de viaj,tntes de gr,tnde velocidade,
quando despachados de, ou para, estação extrema do itinera.rio do
trem, de baldeação, ou considerada ponto de refeição.
Art. 203. Cada estação não poderá despachar mais do cinco
animaes para um carro collector, embora de classes differentes.
Art. 204. Gozará do abatimento de 50 °/o nas tres classes da
tarifa n. 6 o transporte do animues para reproducção, devendo o
criador, o remettente ou destinatario, ou seu representante legal,
pedit· por escripto o competente despacho, em rerrucrimento documentado, dirigido á Directoria.
Paragrapho unico. Esta vantagem será apenas concedida a
expedições de dons ou mais animaes,permittindo-se tambem o transporte gratuito do uma pessoa incumbida do trat:unento delles.
Art. 205. Quando os animaes de 1• o 2a cl::tsse da tarifa n. 6
f0rem destinados a estação além do extremo do itinerario do trem
pelo qual forem expedidos, só serão acceit.os mediante a taxa addicional de 3$ por cabeça para as despezas de cocheira na estação em
que pernoitarem, sendo a referida taxa addicional dobrada ou tri·
plicada si os animaes tiverem de pernoitar em duas ou tres estações.
§ I. o No acto de fazer o despacho o expedidor declarará si
quer encarregar-se de provel' de forragem aos animaes na~ estações
de pernoite, ou si prefere que a Estrada se incumba. de fazel-o,
mediante pagamento da taxa indic:J.da no presente artigo.
§ 2. 0 No primeiro caso, a Estrada não cobrará a taxa de cocheira e so eximirá de toda l'esponsabilidade pela aliment<tção dos
animaes.
§ 3. o No segundo caso, a Estrada cobrará a taxa, fará a
declaração no verso do talão e folllas do despacho e envbrá a importancia cobrada á estação de pernoite.
§ 4. o O agente da estação onde pernoitarem auimaes enviará
ú Contadoria recibo d.r1 importancia paga pela alimentação dos
mesmos.
.
§ 5. o Quando, por qualquer circumstancia, não for applicada a
1mportancia cobrada para a cocheira, será essa quantia entregue ao
destinata1•io, mediante recibo, que será enviado, junto ao conhecimento, á Contadoria,
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Art. 206. Si, por motivos imprevisto$, .os animaes ·em .transito
tiverem de ficcr em estação não contemplada na cobrança da-importancia .necessrtria para os gastos de cocheira, esta estação communicará o facto á do destino, com indicação da despeza effectuaüa, aiimde
que a somma respectiva seja paga pelo distinatario do despacho,
antes da entrega.
§ 1.° Kas folhas de despacho será mencionada a importa;ncht
im:previstamcnrt;e ga.sta.
§ 2. 0 A oBt:J.çào dcstínatarin. enviará, sem ·demora, á estação
communicante, com as devidas formnJidades de lacramento, a impor tancia co brada.
Art. 207. Os :mimaes rerigosos serão tl'ansportarlos em t1·ens
.te mercadorias si osti.vercm, com toda a segm'<tnçe., acondicionados em jaulas.
§ l." O frdc des>e.l animaes será cobrado á razão de 400 réis
por vagão especial e llOi' kilometro, ou feacção de kilometro, com
um minimo de 15$000.
§ 2. 0 Só poderão ser transportauos em trem t!e vlajantGs c.om
prévia autorizaçã.o da Directoria, pagando, neste caso, o frete especial que a mesma deter·minar.
§ 3." Os expedidores serão responsaveis por qualquer desastre
causado por taes animaes.
Art. 208. Os animaes, excepto os pequenos de que trata o
art. 216, deverão ser apre.scntadr·s na estação, meia hora, pelo
menos, antes da regulament:tr para a partida do trem.
§ 1. 0 Os tra.Iisportes que neces~itarem de um vagão inteiro,
ou de mais d::J um vagão, deverão ser annnnciados com 24 horas
de antecedencia, pBlo menos.
§ 2. 0 As disposições do al't. !27 sorfio applicaveis ao transporte
de anima.es.
Art. 200. Para applicação da tarifa n. 6 A a lotação do
transporte seeá :
la chtsw: - dJ 18 cwimaos de raç'1 m'nar oa cavalL.1r, 16 bovinos, ou 30 ber,orros.
2• clasc;o : - de 60 p11'a porcos, e de 70 para outros pequenos
animaes.
Art. 210. O expedidor podcll'à despJ.char por esta tarifa. quanti·
dade inferior ~L lotaçào do vagão, desde que pague lotação completa..
Art. 2ll. Qno.udo, em uma expedição de a.oimacs apresentados
a despacho, houver excesso de carregamento, em um ou mais vagões, de l a~ê 5 animaos, poderâ esse excesso ser deapacllado em
carro colloctur, pagando pela tarifa n. 6 ou seguir em outro vagão,
pagandomeialolação, pclatarifttn. ô A.
Art. 21 ~. Qua.ndo o excesso de uma expediçã fôr nté 9 animacs
de raças muar ou cavallar, de 8 bovinos, ou de 15 bezerros, pagará
meia lotação da l ~ classe da tarifct n. 6 A ; o quando fôr a.té 30
por~os, ou _até 35 carneiros e outros pequemos animaes, p1.gará
~eH\ lotaçrro dct 2a classe da tarifa n. 6 A.
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Aet. 2!3. A meia lotação só serti. permittid<t quan lo o expedidor pagar uma ou mais lotações, qualquer qtte seja a quantidade
(le animaes cn,:rregados.
Art. 2t4. O embarque e o desembarque dos animaes serão feitos sob os cuidado:?, inteira responsabilidade e ü custa dos expedidores, ou destinatarios.
Art. 215. Os animaes tlevorão ser acompanlmdos pol' conductor;
não o sendo e nem esta.nLlo o destinatario presente <L chegada do
trem, serito remetGido3 para o Deposito Publico, por cont::t e risco d:0
seus donos.
§ I.• Si o Deposito Publico fica.r a mais do 2 lülometl•os da
estG~,ção, serão os animaes remettidos para a cocheira m::tis proxima,
al1m da se1~em ahi tratados, por cJnta e risco dos. seus donos.
§ 2.• A Estrada não será responsavel pela fuga dos. anima.es,
s::l.lvo provando-se culpa do seu pessoal.
§ 3, Os animaes do arG. 201 estarão sujeitos ás mesmas peescripções acima.
Art. 216. Os pequenos animaes, transportados como encommenda, poderão ser despachados a domicilio.
Art. 217. Os despachos de p,nimaes deverão se1• formulados em
talão seriado.
0

CAPlT!JLO VIII
TRANSPORTES FU::-<EBRES

Tem/a n. 7

Art. 218. A ta.rifa n. 7 applicar-sc-ha aos transportes funeb••es
dividir-se-ha em duas classes:
a l" classe compl'Jhenderâ os transportes féitos nos carros da
serio X;
a 2" classe comprehender(t os transportes feitos nos carros da.

n

$8l'Í8

z.

a qual
ucvorá ser coilocado o ataúde.
§ 2. a O fl'ete mini mo de uma cxpetliçáo será, de 20:) põ1ra a l ~
classe e de 10;; para a za, no8 tren.; de suburbios e nos quo cir<mlarem entre Centra.l e Maxambomb::t, ,\!fredo 1\laia. e DeoJoro, c
nos ramac.s de Santa. CrLlZ e Penha. (S. Paulo). Nos do iuteriOl',
sent do 508 para. a F cla~se e de 30.5 parct a 2"' classe.
Art. 219. O transporte de c1da.veres deverá ser annunciado cem
antccedencia, pelo men0s de 6 hor~.s, quando a expedição tiver d:~
::;ar feita em estaçlo intermedia.
·
§ 1. 0 O cadaver deverá sm• encerrado em atalide, hermeticamente fechado, quando n:io puder chegar á estação do destino dentl';}
<la praso maximo para fazer-sa a inhumação.
§ 2. • No carro que conduzir o cJ.daver, só mente quatro pessoas
serão transportadas gratuitamente ; as demais pa,garão passagem
§ I . ·> Todos ess·2s carros s:erão munidos de cç.a, sobre
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de 1a ou 2a classe, conforme a classe do carro funebre, ou tomarão
Jogar nos carros de viajantes e pagarão passagem segundo a classe
que occuparem.
§ :l. o A entl•ega do carlaver será feita á pessoa que apresentar o
recibo do despacho.
§ 4. o Essas expedições deverão s0r retiradas úa estação do dl stino logo ã chegada do trem .
No caso contrario, a Estrada communicará á autoridade competente, para que esta providencio sobre a remoção do cadaver.
§ 5, 0 Em falta G,bsolutn, de carro aproprin,do para o transporto
funebrc, poderá ser utilizado vagão fechado de mercadorias, cobrem·
do-se o frete pela 2a classe destt tctrifa, com abatimento de lO 0 /o·
Art. 220. Deverão ser utilizados, nos transportEs funebres, os
talões de renda eventual.
CAPITULO IX
DOS SERYIÇOS DA ESTAÇÃO ~TARITU!A

Art. 221. A estação Maritima, como intermediaria dos trans·
portes por via terrestre e maritima, receberá, guardará, expedirá
e entregar{t o objecto do transporte, tenha este do seguir para o in·Gerior em vagões da Estrada, ou tenha de passar destes para embarcações atracadas ao caes, ou ponte da mesma estação, com ou
sem auxilio dos apparelhos de carga e descarga de que disponha;
não se incumbir<L, porém, de transporte por agua.
Art. 222. O ingresso ao recinto da ponte, ou câes, só será permittiG.o para objecto do serviço, tornando-se vedado, depois das 5
horM da tarde, aos que não apresentarem licença, por escripto, tlo
agente da estação.
Art. 223. Os serviços do cães, ou ponte, começarão ás 6 horas
da manhã e terminarão ás G da tarde, com excepção dos domingos,
din,s feriados o os considerados como taes, em que, começando âquel·
la hora, terminarão no meio-dia.
Art. 224. Os serviços de carga e descarga só se farão de, ou
para embarcações atracadas ao càes, ou ponte, por int?rmedio do
pessoal da EstrG,da, ou não, conforme fôr solicitado e autorizado, e
com auxilio de appG,relllos mecanicos, que serão obrigatorios sem·
pre que para as operações de carga e descarga o seu funccionamento fôr necessario.
Art. 225. A atracação de embarcações ao cães, ou ponte, se
fará mediante licença, á vista de pedidos, que serão registados e
satisfeitos por ordem de antiguidade, sujeitando-se, porém, as embarcações atracadas ás mudanças que os oerviços exigirem e forem
determinadas, com antecedencia de 24 horas, pelo funccionario da
Estrada incumbido de regular sua execução.
Art. 226. Na atracação ao cáes, ou á ponte, terão preferencia:
1°) as embarcn,ções consignadas á Estrada e aos estabelecimentos do Governo ;
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2') os v_apores;

3·') as dema.is embJ.rcaçõo.s, tendo-se om vista a antiguidade do

reg isto de licenças.
~ I. o Si, estando os logn,res de atracação occnpados, fur urgente
a descarga de navios, ou embarcações, consignado~ á Estrada, ou
a estabelecimento do Governo, ou si carecerem de atracar navios
que tenham de empregar apparclbos de carga e descarga, estando
estes inactivos, os ultimos atracados cederão seus logares sem direito a indemnização alguma, precedendo aviso c prazo de espera.
§ 2. 0 Si, porém, em virtude súmente da preferencia, a embarcação a atracar fôr vapor, ao cessionario do logar serão indemni.
zadas, pelo mesmo vapor, as despeza~ da estadia, de conformidade
com a carta de fretamento, durante o tempo da cessã,o do Iogar.
§ 3. o Egual condição de pagamento de estadia tornar-se-ha effectiva, pelo mesmo motivo, quando a cessão de logar, ou da preferencia, se fizer em razão de urgencia de carregamento, ou de descarga, de qualquer embarcação, havenclo accôrdo com o cessionario
do Iogar ; em todo caso, porém, v navio ou embarcação cessionaria
do logar não perderá o direito de readquiril·o, uma vez satisfeitos
o motivo e accôrdo da cessão.
Art. 227. A descarga diaria das embarcações atracadas ao cães,
ou ponte, devel'<i ser regulada attendendo-se â sua carta de fretamento ; e, logo depois de terminada, as embarc::tções serão retira·
das, sob pena do pagamento em dobro das taxas, além da inde·
mnização da estadia forçada aos navios, ou embarcações preteridas,
que os teriam d11 succeder no lagar occupado.
Ar-t. 228. As tripulações dos navios atracados ao cáes, ou ponte,
ficarão sujeitas, emquanto ahi permanecerem, ás disposições regulamentares de 26 de abril de 1857, em re!açio á segurança, fisca,liza,ção
e policia das estra,clas de ferro.
Art. 229. Os serviços de carregamento, ou de descarga, com
auxilio de apparelhos mecanicos, serão sempre effectnados pelo
pessoal da Estrada, que procederá á sua execução com a ma,xima
brevidade e com o cuidado preciso, para evitar avarias, pelas quaes
será responsavel.
Art. 230. Não se permittirão atracadas ao cães ou á ponte embarcações que não estejam recebendo ou entregando cargas; e oscontra ventares incorrerão nas penas do art. 227, sendo, além disso,
compellidos a se retirarem do logar occupado.
Art. :231. As avarias e damnos causados ao cáes, ponte ou material da Estrada, pelas embarcações atracadas, ou por sua tripulaçíio, serão indemnizados á vista da nota. das despezas de reparaçãoque forem necessarias e que serão orçadas pelo pessoal da Estrada.
Art. 232. As embarcações ou navios atracados ao cáes ou á
ponte, pa,garão, por metro corrente do lagar que occuparem e por
dia, 500 réis; quando, porém, por força maior jUBtificaàa, dei
xarem de receber, ou entregar carga, a contribuição se reduzirá a
250 réis por dia ; e, si a falta de recebimento ou entrega fôr devida
á Estrada, nenhuma contribuição se exigirá durante a interrupção~
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A1•t. 2:33. A Esteada, cobrarü pela. utilização do cães ou da ponte
t:1xa de 100 reis, pol' rracção indivisivo1 de 100 kilogmmmn,s de
mercadorias que forem carrer,adas ou dcsllarregadas, com um minimo de l$, quando o carre-{~tmon to ou n, dGscarga. for-::m feitos pelos
interessados.
Art. 234. Pela de3ctrga das mercadorio,s, das embarcações para
0 cães ou ponte ou pelo cal'eegamento das mesmas do cães ou
ponte para as embarcações, n, E'ltracla.. cohrn,rá as seguintes taxas :
a) por operação o por tl'acção intlivisiYel de 100 kilogrammas,
tluando não carecerem de n,pplrolhos, ;JOO réi~, com um mínimo cte 3S;
b) quando carece rum elo emprego de apparelhos:
1. o 18 por opm·ação o por tonelo,d<.t, para, quaesquer mercaLlol'ias a granel ou volumes in di visíveis, ::tt6 cinco tonehtdas, com
um min.irr o de 5$.000 ;
:2. o Z$ por operação c pot• to.nela,da, para volumes de pesJ de
mais ele cinco até 15 to.neladas, com um minimo de 10$000.
Pa.ragl'n,pho. uni:co. Si o carregarncnto em tlescarg:J. tivar elo ser
feito pelos expedidores 011 clestinabrios, a E,;trada cobrc>I'<t sómente
a taxa de que tra.ta o art. 233.
Art 135. Qnando os Yagões da, Estrad<1 tmnsport:~rem merca·
1lorias, elo dt3posi to da Métritimn. para as embarcações atracadas ii.
ponte ou ;:.o cú.eil. ::-•. I·:strada cobrarlt por esse tmasporte 5$ por
vagão do Iutação até 12 toneladas, lO$ poL' Vügão até 20 toneladas,
15$ por vagão at.ê 30 tonel:ulas o 20.) po1' \-agão de mais de 30
1;oneladas.
Art. 236. Pela pesagem das mercadorias desca1·regadas no ceies
Hl ponte cobrará a Estrada as seguintes ta,xn,s :
a) 2$ por vagão d'3 qualquee S3l'ie, pam as mercadorias e)"rre·
gadas a. granel ;
IJ) 50 réis por fmcção inclivisin~l de 1!10 kilogra:mnas, p:wa as
ou t1·as mercadorias.
Art. 237. O desembarque de 3.nimaes, dé"S emlJal'cações para o cCLes
ou ponte e o embarque do élaes ou ponte para embarcações po·
rlerào ser feitos P!l_la Estr·ada., meiümtu a.s segLlintcs taxas, po1·
cabeça e por operétçao :
a) 2$ para, o~ animaeB de P chsse;
b) l~i pam os animaos elo 2' classe;
c) 100 réis, com um minimo de 1:), para os animaes do :3' elas;se.
§ 1. 0 Si, para o embarque do anima,e:> de Ja e za ela:Jses, houver
ne:;essida,de de usar a:pparelhos, cobru-so·ha mais por cabcca e por
operação, a, taxa de 3$000.
"
§ 2. 0 As jaulas com animaes ferozc.~ poderão Eee carregad:l',
ou descarregn.das pela Estra.da, mediante a tax<l (le JOs, pu r
operação o. po.r j,aub, cujas dimensões não excedr.1n Lfo
.·;;m,7ox 1m, X90>; 20; e de 20$ plra as jaulas de maiores, dimensões.
Art. 238. A's mero::tdorias desearregado,g por via marítima conZGdor-se-ha, um pra;so de 48 horas coPridag de estadia line; nüo
:1.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

2241

sendo despachadas dentro desse prazo, ficarão sujeitas á armazenagem de:
1. o 50 réis por 24 horas corridas e por 10 kilogrammas, com o
mínimo de 500 réis, para as mercadorias depositadas nos armazens;
2. o 50 réis por 24 horas corridas e por 100 kilogrammas ou
fracção, com o mínimo de 500 réis, para as mercadorias depositadas
a céo aberto.
Parn,grapho unico. Essas taxas serão cobrttdas até o prazo de 30
dias corridos.
Do 31° dia em diante, a armazenagem será cobrada pelo dobt·o
das taxas acima fixadas.
Are. 2:39. As mercado!'ias que, dentro do prazo de 90 dias corridos, depois de descarregadas, não forem despachadas, serão equiparadas ás do art. 269 e observar-se-ha, a respeito, o que estatue
esse arcigo.
Art. 240. A Estrada não se responsabilizará por qualquer avaria,
ou demora, que, no carregamento ou descarga, possam ter as embarcações atracadas á ponte ou ao cães da estação Ma.átima, quer
por accidente nos apparelhos, quer por outro motivo.
CAPITULO X
ENTREGA

Art. 241. A entrega das expedições de mercarlorias, valores,
vehiculos e animaes começará nas estações ás .6 horas da manhã e
terminará as 6 horas da tarde, todos os dias.
§ I. o Nos domingos e dias feriados ou considerados como taes,
as 0stações Marítima, S. Diogo, Norte e Alfredo Maia só farão entrega de mercadorias com frete pago até ao meio-dia.
§ 2. o A entrega das expedições de bagagens e encommendas
começará 15 minutos depois dn. chegada do primeiro trem e terminará á hora de fechar-se a estação.
Art. 242. O destinatario ou seu mandatario deverá passa!'
recibo das expedições das mercadorhs, valores, encommendas etc.,
na. nota de expedição, conhecimento, aviso ou caderneta dos entl'egadores.
Art. 24:1. O destin:1tario terá o direito de, antes de passar
recibo da mercadüria, examinar o estarlo externo dos volumes. Só
se p:wmittirá o exame interno se o volume apresentar indícios de
violação ou avaria.
§ l. • Nos casos de avaria, o destioatarfo só terá direito a
recusar a mercadoria quando esb estiver de tal modo damnificada
que nenhum valor commercial tenha 011 quando o volume formar
um todo tal que a avaria de umn. p:trtc importe.perda de valor para
o todo.
§ 2.• Sbndo, porém, a a.varia apenas parcial, deverá retirar a
IDGrcadoria logo depois de avaliado o damuo causado.
Art. 244. Nos casos de demora de parte de uma expedição, odestiuatario não terá o direito, sob pr,Jtexto de não estar ella completa,
Bxeotttlvo- 1907
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de recursar-se a retirar a parte que ti ver chegado, salvo o caso em
que a expedição fraccionada, constituir um todo tal que a falta. de
uma das parte8 o deprecie ou inutilize.
Aet. 24.5. Quando mercadorias taes como : - tlructas frescas,
legumes frescos. carne frc;;ca, peixe frmco e outras semelhantes
chegarem á esta;;ão elo destino em estado tal que possam ser nocivas á saude publica, a Eskada deverá L1zer enterrai-as, prevenindo, antes. os interessados; e do enterramento se l:wrará termo.
Art. ,'246. O transporte, em retorno, de todo objecto recusado, ou não procurado, pelo dcstinatario, ficará sujeito á tax<1 do
respectivo percu!'so.
Art. 247. As ::tgencin,s, noa destinos, deverão rever o calculo !los
despachos de mGTc~•dorbs, antes de entreg;ü-as, sendo responsabilizados pehs differenças, em p:wtes egu;:,es, os funcciomtrios da
proceclencia e os do destino; nc, proce.leccia os que tiverem calculado; e no destino, os quo fherem a revisão, qutmdo os despachos
forem do frete pago; e sómente os do destino, quando so tratar do
frate n, pagar.
§ 1. o Si. antes de feita, a ontt·eg-a tlu, merc.1doria ao dosi.inat<<rio, procedendo-se ao exame d.J de;;p;:who, verificar-se que o freto
cohrrtclo na estação de r·~rtíd:L t'ui inferior é\0 que deveri<~ ter sido
~~obi·ado, a mercc>,doria ficarei, retilh, até quo o expedidor ou o
destinatélrio, satisfaçam a differença do frete.
§ 2. o Si a di(ferença fôr cunüa o expedidor, o ag-<'m te corrigirá n
noü;, o conhecimento, ou aviso re,'<pectivo, uo c1so ue fcete :J, P<J,g-ar;

0 1 no

ce1so do

fLlet~

po.go, scicntificaró. ao dJ::lt.inatttrio

paT;1

apre-

sentar rechmação.
§ 3. o Em qualquer das llypotlwsa'>, communicctrá à Contaàorb,
en1 boletint do il•r:3gULirjdaclt.!, as alterações fGito.~~.
§ ·1. o As t[ifierenças ele fi' etc wrão co brcodils em kclii:o a pro~
J:H'i::\do.

Art. ;248. Os {;gentns das csG·.1ç;üJs da.rfio a. viso aos dcstinataeio~,
por boletim, da clH'g'êLd:t cl:::s mm·c<lrl;•l'Lts de c;uo ~t Estracl:t não
tiver do cffcctullr a roiilc:s~t a c!ondcilio, aind~t qu1.nd.o ncnhu1n3
recommendação tenha sicfo f'cih pelos l'<'Spcclivos oxpe:lidorcs.
Parugrapho unico. O Lolotim de aviw de chrga,d:l, dc•vori sor
expouido logo que a mere::ldcll'in, e:Jtrj<e :1 tlis;;o ·Íçiio cio t~l:':li inC\L<:trio
para retiml-n, da e.;tação. c scr:í, cob~>.;.do na proce(lenc·i ~. 11 r:tzã!J
de :'200 n'lis por cxpedíçào.
Art. 249. 1\s eshçõos ,1;3 llcstíno, incumbLil<ts dct. Cc.>mmtnicaçiio aos clcstina.tarios, pOl' meio de boletim de :t viso de chegada,
retirar3.o da caixa a import:mcia nocessni·itt p::u'cc ~L e:;pediç:lo dosso
boletim e remetterão, mensalmente, á Contarloi'ia, jnn Lo ao extracto do rendimento do ultimo dia, do mez, tn:a relaçilo clisci'iminando a clespeza. feik~ com taes expedições dmunto o rnez.
§ 1. o O total dessct. despeza deverá ser os(;riptnratlo sómc·nte
no extracto do rendimento diario, entre as linh·1s dostíu<1das i.J
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indicaç-üe~ do« Dinheiro remettillo » e «Fretes a pagar "• evitando
assim a dcducçilo em rotações diarbs, a qu:1l serú feita pela Con
tadoria.
§ 2. c As es ta•;;õc-s d:.J 'S. Diogo, :Marítima, N orto e ,\.lfredo Maia
obedecerão ao mesmo processo, fazenr1o, porém, diariamente a
remcs~a· da relaç2.o da.s dcspezas o a indicação no :extracto diario.
§ 3." Fbarão oujcit'1s á taxa dB aviso de chegada todas as ·expe·
dições de me·r·cadorhts do trafego proprio, as procedentes do trafego n~utuo, Li'o:<tinadas ás e3tações tla Estradrt, e as destiiJladas
ás,estraélas ele f~HTo paulistas, de cujos despachos SG CNJoarregar a

d0 Norte.
Art. 250. O tempo concedido para a descarga, ou estadia livre,

estac~i.o

será co1'l.taclo n p crtir da l'<•messa do aviso, ind.ican!':o-se a hora ao
destinatario, 0u a seu colTéi~pondente, ptllos rportado·rcs lia Es-trada,
ou pelo Correio.
Art. 251. Si cümll·o ele 2-1 ho!'as conidas, eontadas da hora
fixitcJL\, no a·dso de clwgt.ub, niio fôr a tlescargu feita pelo destinat<1rio, será ella, ü, custa deste, oifcctuada pela E~trada, mediante a
iaxa respcetiva.
Paragra plw uuico. Q LU:li1do o pr~<s,) d~'t estadio. livro Yen-cer-so
em domingo, dia fel'iw1o, ou como t;\l consicler:1do pela Dil'ectoria,
JlcarfL o mesmo pl'C<So prorogado parcl o pdtn()Íl'O tlia util seguinte.
Art. :'52. O minoreo de m<mganez terá, excepcionalrnento, o
pr'aw de 4H hor0.s corriths de estadiu livre nn, estação Maritima.
Art. 25:l. Em caso de a~cumulaç.iio do cargas, <i Estr:tda reserv:1r·se-ha, além disto, o direito de fazer descarregar ou remover•
da estação, e~c-ofí/cio, :1 rnorcadoriB., por conta do expedidor.

Art. 25-i. As merci1dorlns e -relliculos dev:eriio ser retirados
àas estações :\Iaritima, ::::. Diogo, Norte o Alfl'e.:io liLlia, dentra do
24 hor·ns utels, on ilotu clias ordinario' ; c, das do interior, dentro
de -±8llor:<s utêi~, ouqu:.ttr'o dias orclin:trios, cuntados de:couformiJada
com o p:.nagraplw uulco do art. 248 e com o art. ~5o·.·
Art. 25::>. As LHtú;eiras dcspacllacLts para a eskçi'io Marítima
dc:vorão sor· l'BLircda'· ,:entro do ['raso de GO horas uteis uo cinw
rlias orJin<:trh::s.
A1·t. 2:SG. A mt;rc ..ulo;·ias que nílo proci.:;arem ficC~r armazenllllas. sob cobert:t ecxuta, polerão ser retiradas das estações do
intel'ior denko üo prascJ ;lo 10 ;lias ordinarios no 120 horas uteis.
Art. 257. Sm'iio de.scont~tlos, nos prasos acima fixados, so
rlomiogus, dias kl'ict,los o aquelles quo como taos forem .Cc•nside·
rados pela lJirector-b.
Paragr~l,pho unicu. Q:nndo o pra~o da estadh livro vencer-:so
om um tios dias indicallos no artigo anicl'ior, flc~•rtt o mesmo pra,<o
prorogado p~tr:J, o primeirv dia util srguinte.
.
Art. :S58. Termimdo o praso permittido, a, demora será cal~
culada sobro todas u~ horas seguintes, tanto do dia como da noite
~em excepç-iío dos domingos o di:.ts feri:\dos, utó ao :praso ct.~
~10 dias.
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Armazenagem

Art. 259. Não sendo as mercn.dorias retiradas dos a.rmazens
ou dos pa.teos das estações dentro do praso da estadia livre, serão
cobradas as seguintes taxas de armazenagem:
a) para as mercadorias depositadas nos armazens, mas não
retiradas, 50 réis por feacção indivisível de 10 kilogrammas e poe
dia, até 90 dias, sem que, em caso algum, a taxa seja interior a
500 réis;
b) para as mercadorias depositadas a céo aberto a taxa será
de 50 réis por 100 kilogrammas por dia e com o mínimo de 500
réis ;
c) e, quanto aos vehiculos, a taxa sera de 3$, por um e por
dia, com mini mo de 6$000.
Art. 230. Ao carvão e lenha despachados e depositados na
linha ou nos pateos das estações, sob a vigilancia. da Estrada., concerder-se-hão 24 hora.s uteis, ou dois dias ordinarios de estadb
livre.
§ 1. o Deixando de ser retirados dentro desse praso, ficarão
sujeitos a armazen~gem, que sera de 200 réis por sacco de carvão
e de 600 réis por talha de lenha e por dia que exceder.
§ 2. o Quando a lenha Yier a granel e despachada por lotação
de vagão, a armazenagem será de 5$ por vagão de quako rodas ou
lO$ por vagão de oito rodas, e por dia.
Art. 261, Nenhuma taxa de armazenagem poderá a Estrada
cobrar pela demora das mercadorias nas estações, antes de serem
expedidas, salvo se a demora fôr motivada pelo expedidor ou destinatario.
Neste caso, cobrar-se-ha a armazenagem por dia que decorrer
entre aquelle em que deveria ter-se effcctua.do a remessa e aquello
em que o for.
Art. 262. Na cobrança da armazenagem não se contarão os
dias da descarga e da entrega, ou do despacho da mercadoria.
Art. 263. Si a mercadot'ia não for retirada da estação 110
praso concedido para estadia livre e o destinatario allegar não a
ter retirado por força maior, ou o~tro motivo attandtvel, a Dire·
ctoria poderá, si julgar provado o caso de força maior ou justas
as razões apresentadas pela parte, dispensai-a do pagamento d;t
armazenagem.
Art. 21)4. Não poderá exceder de 90 dias o praso maximo par::t
a cobrança da armazenagem das mercadorias depositadas nos armazens ou pateos das esta.ções.
Deposito

Art. 265. As mercadorias que forem remettidas para a estação, afim de serem despachadas, e cujo despacho não for e!fectuado no mesmo dia, por não ter o expedido!' completado a expedição ou por falta dos documentos necessarios ou outros quaêsquer
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motivos, fica1·ão incursas na taxa de deposito, que será_ cobrada do
dia posterior áquelle em que tiverem entrado na estaçao.
§ 1o. As taxas de deposito serão cobradas de accôrdo com o
art. 259.
§ 2. 0 Na cobrança da taxa de deposito não se excluirão os
domingos e dias feriados.
Estadia

Art. 266. Não sendo os carros descarregados dentro do praso
da estadia livre, serão cobradas as seguintes taxas para a inde·
mnização de folga forçada do material :
a) 1$, por hora e por vagão de 4 rodas, com um mi.nimo de
lOSOOO;
· b) 2$, por hora e por vagão de 8 rodas, com o mínimo de

20$000.
Art. 267. As companhias de estradas de ferro que com esta
Estrada mantêm trafego mutuo, terão 48 horas corridas de estadia
livre para a descarga dos vagões a ellas destinados.
Findo esse praso incorrerão nas disposições do artigo anterior.
Art. 2·38. A falta de cobrança de armazenagem, deposito ou
estadia, serà indemnizada pelo funccionario responsavel.
Art. 269. As mercadorias que não forem retiradas das estações
destinatarias no praso de 90 dias, a contar da data em que tiverem
incorrido em armazenagem ou deposito, por terem sido recusadas,
não procuradas pelos destinatarios ou por não serem estes conhecidos, serão vendidas em leilão publico, que será annunciado com
oito dias de antecedencia.
§ 1. 0 Si as mercadorias forem das que, por sua natureza,
são sujeitas a prompta deterioração, a Estrada terà o direito de
vendei-as, ex-officio, sem as formalidades judiciaes no fim de oito
dias ou antes, si for indispensavel, lavrando-se termo de venda.
§ 2. 0 O producto liquido da venda, deduzido o que for, por
qualquer titulo, devido á Estrada, será recolhido á Thesouraria da
mesma, para ser entregue a quem pertencer, mediante reclac
mação.
Art. 270. Si o producto da venda não for sufficiente para
pagamento do frete, armazenagem e mais despezas, o expedidor· ou
destinatario não será obrigado a entrar com a differença.
CAPITULO Xl
CONDIÇÕES GERAES

:JJJn1.bargo ou penhora-

. Art. 271. O embargo ou penhora de mercadorias e quaesquel'
ObJectos depositados nas estações da Estrada, serão reau!ados pelas
disposições do decreto n. 841, de 13 de outubro de l851, em seguida annexado.
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Art. 27~. 0.-; obje . ·tos omlJ<trga(los ou pe.uhm•,LuOt: nil.o sarã'J
r<: tirados da.s ost:1ÇÕOs som tc1· slclo a Eiltracl<,, imlomnizG;da do que
llr.; fôr doviuo, uor früto, arma.zonagem o m<ü~ de.3Jl8zas.
Art. 273. Q;ta,ndo o omb<n•go ou penhora. roeal!it• em geüm•o.'l
d,; fctcil rietoriol'a.<)'lo, nociv,Js O!I pm•igo,;os, n'ii.·J poller;Io olles fiear
d"lJOSi cado.s nas .::st<IÇJG~.
Art. 2.i:L Os volumes c ubjoctcs ap].lrohcndiLlos ]lül<i. F.LZI)jl(Ja
N<Lciona.l, qtw lho ilco,rcm ]JCJI'Dilllccmclo, uiw :<n exduirii'J da< dispv;içõe' dos artlgos anter·jo1·cs.
(je~··tiiieados

ArL. 275. SJr;l pormitticla., em qualquc1· agcncitt da, E.~ü·ada,
a cxtr:1cção ilo certificn,do, mctlütntc requisição impressa., inclepcntlentomente de est:unpiltw, omleroQad:1. n,o ttgentt; (la estarã11
e assign:ttlét pela parte, qUCL!Jdo for pcs,o;t conhceid<t, ou, em
c ISO eontl';n·io, abonn,da. por 1ln:ts pes;oas eonheciLlnc:, fJ.UC tcombem
a~signarfto a rcquLs!çB.o.
§ 1. 0 Os eerGificad.JS só sntão extra.hiclos na"\ csta<:ÕiB darDJnte
o prac,;o de trr;s mozes, c:mtado& d<t dat:~ wn q no forem cJiect nados
o:> de,:p~tclws. Quando decorrerem mn,is tl.c trc;:; mezcs, t>erão esses
pedidos feitos em roqncrimmlt:Js n,~sign ~~los pelos o\poclitore.s, dostinatn,r-io:< ou pessoas legalmente imtoriz<Hbs, cndercçr,tlos :L Directoria c entrcgu•::s d.irect:1mente {t Contatlol'b, meneion:wJo-se
n·:s mesmos os n umeros dus. tlespa.chos, modo do transporte,
dn.üts, procodenel::ts, dcstlnos, qu!lnti.da;de> de volume,, fretes p2,gos
o·, a paga.r e os nomes d•Js remettentes un d.estinatn.rios.
§ 2. 0 Os ccrtif1ca'l0s, mts esbçõ:,s, d'werlo \:Ct' extraltidos de
blão, moc\Lmte o pagam:~nt,o de 5:JO réis por um, e sorào relacion:J.dos em impresso :11wopri<tdo, n,o qmJ deverão. fie: n.nnexadas
a'' res·Jectivas l'etJ.uisirõtJs.
§ :1. o Os certiflcallos, depoi-; Lle firm:tdos O' rccilJos l'ol:ls l'D.rtGs,
serão rcmcttidos, diar:iamente, tí Contc,doria, em sn1J2tituição nos
conhecimentos dos tlcsp:1chos eol'l'o>ponr!onte'<, com]ntcntemente
rdacionados.
§ 4. 0 No caso cie perda, do conhecimento do volumes de eJcJmnwndas, serão Oo' mesmos entregues mediante certificado do d.espcteho. po,lenlo t tm bom o ser com rec;ibo imlll'L'SSO destacado llü
ta,lão de resalva, justiflc:1ndo o destinat;u:iu ::w Agente a sua identi.ladc.
A taxtt a eoLl'ilil' IJ'Úl. l'CSd vc, scL'(t du .'200 rúis P<T cxp8diç:Io.
§ :'5. 0 Só noderão snr oxtr:dridcLS res:.tlnts em despachos de
bagtgens ou ~encommci;das, do l'apil deterioração, :3:;ndo as dom tis c~IJediçõtJS retil'iltlas, em c:1so dp i':1.lb do conhecilnc~nto,
moJiu,nto cm'tificado.
Notus de ent.rega

ArL 276. As estlções Maritillln., S. Diogo, ~orte e Alfr,odo
:M:üe1 farão entrega das merc:1dorias recebidas mediante not.a;;
de entrega, que ser·ã; extrahldas do ta.lões espcciaes, p<!J;'[]. frete
p:tgo e p:1t'ct trote <J, pagar, e constarão de uma Yia apenas.
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§ 1. 0 O destinatal'io da mei'Cadol·ia tl·ocal'á o cunhecimentn
pela nob. de entr'Cga, tl!te será aprest~nt<:tda ao gu<trd<t de
a,rmn.zem. E~sG. nokt, depoii de 01.utorizadn. a entrega pelo fiel
compctent.J, lhteá <t ]Jal'te o dir·eito rle retiri1r as mercadorias.
§ 2." A nota de entl'eg<t, uClJOis de darla <t s:1hidn. da, mercadoria
no li n·o compiôten te, sel'Ü, rcsti tuida ao desti ll<ttario com a declal'ação de «8ntecgua», a5sign'1Ja pelo grral'da r1ue fizer a entrega.
§:v Qu mlb o dcstinJ.tari J pJerler a nota de entrega, dever;í.
fazer requcrinnntl dirig·i:lo ao Agente, ju~tificando o pedido de
nutra.
O Agr:!ltc potlel'á. defeeir o re<lUBl'in:tento, mttnlbndo extrahir
outra notG. c f:\zemlo c.Jtlsta.l' do tctlitn lh notfl. extra.Yiada <18 precisas declarações.

r.Jereadoril'""' aebaàas

Art. .-:77. c\..~ meecad;rias nãcJ despaclnda:J, que forem encontr·adas uas ::sbçõGs, serão recolhitlns a deposito a.t6 serem retirad<ls ou despa.c!ndas nas hol'aS do expediente.
Parageapho unico. -- Excoptnõtr-se.-hão ;1s mercadorias sujeitas
á pt•ompta deterioração, as q mtes seriio vendicl.as, e~;-officio, no
fim de oitu dbs, o:1 antc3, S>3 f<}t• iadispens:tvel, l:l.v-rando-sa termo
da vet1da; e us m,'1tcl'ii.ts noch·::cs ou p H'igo~as, que serão inutiliz:l:l<.t.s CJL'-''·n·.lo n?io podcl'em ser do prompto vendidas.
Art ..':.78. A::; ml3rculol·hs l'l'colhi<las ao deposito flea1·ão sujeitas
:i. respeet',ya t<:~x:,_até ao dia 13lll que forem recli.~;mallas; e si, no fim
de 00 dias, ::t contar <.la data d;l, entt·ada no deposito, não forem reclam:ldas, serão vendidas em leilão.
Art. 279. Seriio incluídos nas disposições acinu os objectos es·JUecidos pelos vla.j:wte.s rns estaçõe.> ou nos co"rros, os quae3 não
sendo reclamados no pr:.1.so de tl'C·S dia~, serão romc:ttidos â Estação
Central, t\companhados de inLrm;J.ção escripb., do trem, dia e
!ogar em que tiverem sido acha: los, afim de serem ahi entregues
O. quem pedeneerom, dOllGl'O do praSO ele oito dias, .findo O qual
SOl'8.o recolhidos <to deposito o :mjeitos á dis~;osiçiio do art. 278.

Al't. "280. A Estra,la declinará toda a respons:1bilidade por
perda ou avaria, nos scguin les casos :
1°) quan lo provier de casos foetuitos ou de furça maior, não
tendo havido segul'o prévio;
.2") quo.nr1o não ti ver sido verificada ;l chega'] a da mercadoria,
e :wtes élG sua acceitação oa retirada pelo destinatarlo ·
. 3°) qua1_1do. a.s caixas ou envoltorios nã.ry apresent~rem e!llterwrrneme mdicws de violencia ou de terem sido molhados ou
manchados;
4°) quawlo forem ulteriores á recusa da mcl'cadoria pelo des·
tinatario, do que se la.vrará. termo ;
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5°) quando a mercadoria fôr, por sua. natureza especial, susce·
ptivel de soffrer perda ou avaria total ou parcial, como : - combustão espontanea, effervescencia,evaporação, vasamento, ferrugem,
putrofacção etc. ;
6•) quando estiver coberta por declaração de resprmsabilidade
formulada em ordem e assignada pelo expedidor, em cujo caso haverá presumpção, ::tté prova em contrario, de que os damnos provêm de defeito ou defeitos verificados n::t mercadoria, no acto do
despacho.
Art. 281. A EsLrada não responderá pelos damnos resultantes
do perigo que o transporte em caminho de ferro ou demora da via·
gem acarretarem para os animaes vivos. Não responderá, tão
pouco, por lesão ou morte de animaes, salvo se ficar provada cu•·
pabilidade do empregado da Estrada.
Art. 282. Quando a mercadoria fôr acompanhada por pessoa
encarregada do vigial-a, a Estrada não responderá pelos damnos
resultantes do perigo que a vigilancia tinha por fim evitar.
Art. 283. No qne concerne a mercadorias que, por ajuste com
o expedidor, ou por assim estar estabelecido nos regulamentos da
Estrada, sejam transportadas em vagões abertos, a Estrada não re·
sponderá pelos riscos inherentes a este modo de transporte.
Art. 284. Quando o carregamento ou a descarga for feito
}Jelo expedidor ou pelo destinatario, a Estrada não responderá pelos
riscos resultantes dessas operações.
Art. 285. Quando a mercadoria fôr, por sua natureza, susce·
ptiYel de soffrer, só pelo facto do transporte, pela influencia atmospherica ou por qualquer outra causa independente do serviço da Estrada quebra em peso ou medida, a Estrada níio responderá pela dif·
ferença em peso ou mellida.
Art. 28G. Quando as mercadorias forem carregadas sob os cuidados do expelidor. a Estrada não responderá por divergencias entre o numero de Yolumes encontrados e o que constar das notas de
expedição.
Art. 287. A E>trada não se responsabilizará pelos riscos provenientes da naturez~t dos objectos contidC'S nos volumes de bagagem.
Art. 288. A Estrada responsabilizar-se-ha pelo peso das mercadorias, até final entrega das mesmas aos destioatarios ou seus
prepostos.
Paragrapho uoico. Exceptuar-se-hão os casos previstos nes·
tas Condições Regulamentares e as mercadorias da 7.. , 8' e 9~ classes
da. tarifa n. 3, e, bem assim, as das tarifas n. 9 e 10, quando car·
rogadas ou descarregadas pela parte.
Ari. 289. A responsabilidade da Estrada cessar<'t :·
I•) a respeito dos objectos que se encarregar de remetter a
domicilio, no momento em que a entrega fôr certificada pelo recibo
no boletim de remessa ou na caderneta dos entregadores ;
2°) a respeito das mercadorias endereçadas para serem entre~
gues á propria estação, immediatamente após à sua retirada, cer-
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tificada pelo recibo do destina.tario, ou por sua remessa. a domicilio
e.ffectuada em virtude do art. 92 ;
3°) a respeito das mercadorias destinadas a legares distantes
da Estrada, depois da entrega ao correspondente designado pelo expedidor ou ao conductor que continuar 0 transporte.
Ioden1niza~ão

Art. 290. A Estrada não será responsavel senão até á importancia de 1$000 por kilogramma de mercadoria c 2$000 por kilo·
gramma. de bagagem ou encommenda- pm·did<t ou avariada-,
quando o expedidor não tiver pago <t taxa de seguro. Em caso algum a indemnizaçã.o por1or<."L ser supm·ior ao valor da mercadoria,
bagagem ou encommenda, perdida ou avariada.
Art. 291. Quando a mercadoria etc. desencaminhada fôr
achada, a Estrada dará aviso ao destinatario, que terá durante IG
dias, o direito de reclamar a entrega, devendo restituir 3/4 da indemnização que lhe tiver sido paga ; e, si não fôl' reclamada durante aquelle prazo, a mercadoria etc. avariada, ficará pertencendo á Estrada.
Art. 292. Quando a mercadoria formar um todo que a avaria
de uma parte a deprecio, a indemnização n. pagar será calculada pó r
arbitramento.
Art. 293. A indemnização de animaes extraviados ou mortos
nos casos não previsto ou declarados expressamente nestas condições, não pode!' á exceder de :
·
1°) 500$000 cada um (no caso de serem animaes de grande valor ou de raça : cavallos, eguas, bois e vaccas) ;
2°) 100$000 cada um (no caso de animaes de montaria) ;
3°) 80$000 cada um (8endo bois, vaccas e animaes de tracção ou
de carga) ;
4°) 50$000 cada um (sendo vitellas, novilhos e porcos cevado~,
grandes);
5°) 20;5000 cada um (sendo bezerros, carneiros, ca.bras oporcos);
·
6°) 5$000 cada um (sendo cães acorrentados e outros animaes
semelhantes, presos) ;
7°) 1$000 cada um (sendo aves e pequenos animaes, em jacãs,
engradados ou gaiolas).
Art. ~ 94. As clausulas de responsabilidade ou limitação de responsabilidade estabelecidas nestas Condições Regulamentares, e não
pod~rão ser invoca;das pelas Estrada, desde que fique provado ter
havi~o culpa ou dolo por parte de seu pessoal ou defeito de seu
~erVlÇO.

Nesse caso, as indemnizações a p::tzar serão reguladas pelo Codigo Commercial.
ü

Seguro

Art. 295. O expedidor terá a faculdaclo de declarar, no acto
do despacho, o Yalor segundo o qual quizer ser indemnizaclo no casa
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de veriqcada a responsabilidade da Estrada, de conformidade com
as presentes Condições Regulamentares por perda ou a,va.ria de
sua, mercadoria, bagagem, vehiculos ou anima,es.
~ 1. 0 A declaração do valor das mercadorias, nas notas de
expediçU:o, nenhuma significação terá, desde que não seja paga a
taxa de seguro.
§ 2. 0 No caso de declaração do valor, no acto do despacho,
cobrar-se-ha, além do frete e demais taxas, tr,n< decimo po;· cento
(l/lO%) do valor declarado para as expedições das tarifas ns. 3,
8 e 9 ; -um quinto por cento (1/5 %),"para as das tarifas n. 2,
2 A, 2 B e 2 C ; -e meio p01· cento (1/2 %), para as de n. 5 e 6.
§ 3. o O pagamento da taxa de seguro deverá ser feito sempre
na procedencia do despacho, quer se trate etc frete pago ou a pagar.
Art. 29G. A cobrança do seguro será feita em notas ou folhas
do àespacho.
Art. 297. A importancia do valor declarado será paga, em caso
de perda total; e sómente uma quota proporcional á perda, si essa
fôr apenas pél.rcial.
§ 1 • o Do mesmo modo, em caso de a varia, a indernnização ser1l
paga proporcionalmente á importancia da avaria verificada.
§ 2. 0 Em caso alg-um a indemnizaçiio poderá exceder ao ctamno
realmente sofl'rido pelo expedidor em consequoncia de perda ou
aval'ia, que será, neste caso, reduzida á importancic·, do damno.

-~rt. 298. O arbitramento- nos casos om que dev;t ter logar,
por serem duvidoso~ ou não previstos, nem deflnidos desas condições -será feito por dJus arbitradores, escolhidos: um pela parté
e outro pel11 Estrada, salvo accôrdo na escolha de um só arbitrador.
§ I. o Si os ::lous arbitradores escolhidos não chegarem a accôrdo,
a Estrad.~ e a parte S3 louvarão em um terceiro, descmpatador, cujo
laudo obrigará ambas as partos.
§ 2. 0 O arbitramento será reduzido a auto, assignado pelosarbitradores, pela Estrada e pela parte.
Art. 299. Si, porém, o destinatario e <t Estrada chegarem
a accôrdo sobre o valor da avaria, será o accôrdo reduzido a auto,
assignado por ambos, e tm·á a mesma validade que o arbitramento.
Art. 300. Recusando-se o destinatario ao arbitramento amigavel, a Estra•.!a o requererá judicialmente, assim como a remoção
da mercadoria para um deposito publico ou a venda da mesma.
. Art. 301. O auto do arbitramento- quer amigavel, quer judicial- deverá conter, além dos factos e das circumstancias geraes da
a varia, as indicações seguiu tes:
1") a especie precisa, as marcas, os numeros e o peso de cada
um dos volumes vistoriados ;
2') a data e o numero do despacho e dos vagões em que tiverem
chegado os volumes ;
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3a) a presença, on ausoncia de indícios externos de qu~brado,
molhado, manchado etc., em cada um dos volumes, com designação
exacta. de sua marca e modo de n.condicionamcnto ;
4a) a importcmcia do damno resultante de cad<t uma das avaria.,
verificadas ;
5a) a época. a que se póle remontar a avari:t, sua.s causa-:
apparentes ou presumidas. si ella deva sel' distl'ibuida a vicio proprio da mercadoria ou ao sou modo de prepa.raçiio, a defeito, insufficiencia ou ausencia de cnvoltorio, em que consistem os vidos ou
defeitos; si, em caso de mollmclela e as mercadorias já terem
viajado por mar, essa molbadeln, proveiu ou não da agua, do mar;
G") a presenç.::t ou ausoncia, tlo reclamante ou de quem o representar e, si fôr po8sivel, sua, declaraç5:o de acceitar as condusões
da vistoria.
Art. 302. Ao formular os requerimentos á autorldadtJ jLldiciaria, para obter a nomeação de peritos, serão precisJodos, além dos
pontos acima, quaesquer outros que as circumstancias in•licarem
como devendo fazer objectQ da vistoria, pedindo-se ainda que os
peritos sejam autorizados a consignar nos autos os dizeres e as
ob.>Cl'vações das partes.
Art. 303. O consen\.iment·J do dcs~ina.tario na vistorilt ou arbitri1meuto :tmigavd dever<t ser certificado por escripto.
Ar•. 304. Todo al·bitramentcJ ou vistoi'ia amigavel de1•erá ser
reJuzido '' auto, em cluplic:1ta.
Art. 305. A vistoria ou o arbitramento deverá ser feitos d<mtro
tias 48 horas depois da descarga, mlvo impedimento devid:lmcnte
justi!icndo.

Art. 306. 0.3 boletins de recibo extl'u.hido2 p:Lr~t pag::mnnto de
cáes, atm~açiio o te. na c<ltaçiio Maritima e os conhecimentos de
mercadorias desp:tchada,s nas estf:,ções :1Iaritima-. S. Diogo c Alfredo
Mai~, cujos fretes niio furem pagos até o di~ posterior, a l hora da
tarde, fica,rão sujeitos ao p:tgamento da multa de 5 :0 sobre a importanci<L a cobrar, por dia, com wn minimo de l$ por documento.
§ l." Qll'wdo o dia pJsterior for domingo, feriado ou como
tal considerado pela Diroctoria, passará o pra,so para o primeiro
dia util.
§ 2. o Depois de incursos em multa, serão contados todos os dias
par<.t o pagamento da, me3ma, sem exclusão de domingos e feriados.
Art. :307. Todo docum~mto dado peb Estrada, que fô1•, depois,
por qualquer titulo, apresentado, e acha,r-se viciado, será retido e
dará logar á imposição de uma mnlta de 50$ á pessoa qae o tiver
viciado ; e, neste c:1so, a expedi';ãO ou entrega da mercadoriil. será
rektrdada até decisão superior.
H.eclalnações

Art. 308. Niio serão attendidas pela Estraú.a, as recla•uações

por perda ou D.varia de mercadoria, bagagem, encommenda,. etc.
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por ella transportadas. ou por excesso de frete cobrado, por qual,.
quer ·motivo, quando:
a) forem apresentadas depois de um anuo, a contar da data
do despacho ;
·
b) não vierem instruiclas com a nota de expedição, cópia authentlca da mesma ou conhecimento, e com o auto de que trata o
art. 309;
c) forem apresentadas depois de se ter passa.do recibo da expeuição, sem declaração de pel'da ou a varia ;
d) a perda ou avaria provie1' de alguma das causas mencionadas no art. 102 do Codigo Commercial.
Paragrapho unico. Quando a reclamação for por excesso de
frete, na faltn. do conhecimento, podertt se~· <1nnexado o certificado do
despacho.
Art. 309. Das félHas e avarias encontradas no acto da entrega
úas expedições ao destinaütrlo lavrará o agente da estação, na chegada, autD circumstanciado, cuja cópia authentica enviará, immediatamente, ao Escriptorio do Trafego.
Art. 310. As recln.mações serão feitas em impressos apropriados, que se encontrarão á disposição dos reclamantes em todas as
estações e ent.regues aos respectivos agentes, que as remetterão,
com os documentos e esclarecimentos necessarios para o devido
processo, ao Trafego ou á Contabilidade, conforme trata1'-se de
perda e avaria ou de excesso de ü·ete.
Art. 311. As recbmações serão sujeitas a sello de estampilha,
do valor de 300 réis; e, bem assim, cada um dos documentos a ellas
annexados pela parte, para instruirem o processo.
§ 1. o A estampilha &erá inutilizada com a data e assignatur<t
escriptas, parte no papel e parte no sello, de modo que uma e outra
fiquem lançadas por cima da mesma estampilha.
§ 2. o A entrega da reclamação ao agente será certificada por
um recibo passado por este, si o reclamante o exigir.
Art. 312. A Estrada restituirá o frete que se verificar ter sido
cobrado de mais ao expeditor, e tem o direito de haver deste ou do
destinatario, antes da entrega da mercadoria, a differença, para
menos, cobrada, ou dos funccionarios que houverem errado o calculo
e feito a entrega sem tt respectiva revisão, dando-lhes nota da reposição, que lhes facilite o recebimento da importancia que tiverem
cobrado de menos.
Art. 313. Quando, porém, o excesso de frete provier de engano
na pesagem, não será attendida a reclamação, si o destinatario não
tiver exigido a verificação do peso antes de retirar a mercadoria.
Art. 314. O pagamento das restituições se fará na Thesouraria
da Estrada, ou na estação em que tiver sido apresentada a reclamação, sempre á vista da guia respectiva, á propria pessoa que a ella
tiver direito ou a seu procurador.
Art. 315. As diiTerenças de fl'etes, a maior, cobradas em despachos de mercadorias pagas, poderão ser restituídas pel(')S agentes
úas estações de procedencia, á vista do conhecimento e mediante
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talão apropriado, onde o expedidor passará recibo, desde que sejam
reclamadas pelos interessados no pra.so de tres dias, contados da
data do despacho.
Art. 316. Os agentes farão a deducção da.s importancias pagas
na relação do dia em que for feita a restituição, annexanJo o talão á
diaria de mercadorias, p::tt•a comprovar o pagamento effectuado,
communicando-o, em officio, á Contaooria.
Art. 317. As reclamações de excesso de frete serão apresentadas na procedencia, quando os despachos forem pagos e no destino,
quando a pagar.
Paragrapho unico. As reclamações pot' extravio ou <J.varia serão
sempre apresentadas no destino.
Art. 318. Nenhuma restituição se fará de excesso de frete
cobrado pelo transporte de mercadorias que gozarem de abatimento
sobre os preços das tarifas, ou de differença de classificação. si na
nota de expedição não houver, no acto do despacho, os esclarecimentos necessarios feitos pelo expedidor.
Art. 319. Em caso do reclamação, as notas de expedição não
serão reconhecidas pela Estrada se não tiverem a assignatura do
agente da estação de partida, ou de quem suas vezes fizer.
Deveres dos eiUp••egados

Art. 320. Os funccionarios da Estrada, prepostos aos serviços de
mercadoria, deverão dar aos expedidores todos os esclarer-imento~
quee:>tes uesejarem e facilitar-lhes, quanto possível, o cumprimento
das formalidaoes a prBencller, devendo, caso seja necessario, encher
as nota.s de expedição, que deverão, porém, ser assignaJas pelos
expedidores ou pessoas por estes autorizadas, estranhas no serviço
da Estrada.
Art. 321. Nenhum agente, ou outro qualquer funccionario da
Estrada, poderá dar ao publico documento que contenha rasura ou
emenda substancial não resalvada.
Distancia 1n.inhna

Ad. 3.2~. Pat•::t o Ccclculo de touos os fl'ctes, a disl::tncia mínima
entre duas quacsquer estações s3râ de 10 ki!ometros, com oxcepção
do tl':wsporte de vi:Jjaotes, cuja distancia minima será de cinco
kilomr.tros,

C.\.PITULO XII
SERVIÇO TELEGRAPH!CO

A1·t. 323. Em virtude do convenio de trafego mutuo firmado
entre a Estt•ada e a Repartição Geral dos Telegraphos, constn.nte do
addita.rnento, adiante annexado, deverão as estações desta Estrada
receb3r e encaminhar os telegrammas que lhes forem n.presentados
com de;:;tiuo a. estações da Repartição Geral dos Telegrapbos ou de
estrada de ferro em trafogo mutuo com aquella repartição.
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f>aragrapho unico. As tabelhLs e as regras sotJre a taxa.çilo dos
telegrammas serão expostas ao publico.
Art. 324. Os telegrammas serão acceitos, em todas as estév;ões
da Estrada, tanto no;> dias uteis como nos domingos e dias de festa
nacionaL
Art. 325. Os telegrammas dividir-se-hão nas seguintes classes,
que representarão a ordem da transmissão :
P) telegramma urgente em s8rviço da Estrada;
2a) telegramma do Governo Federal;
3") telegramma do Governo estadual ;
4•) te!egramma ordinario em serviço da Estrada;
5•) telegramma particubr.
Att. 32i3. A expedição de tele,:;rJ.mmas refer,mtes ao serviço da
Estrada ficar<l sujeita <1 conJição da necessicb.de urgente da communicação, quD.ndo esta nã.o puder soffrer a elemora inherente á transmissão por otl1cio, rnc:moraadum, ou outro meio ordinario.
Paragrapho uni co. E:' prohibida a transmissão gratuHa de t8legrammus de interesse ou proveito particular dos fpnccionarios dD.
E~tl'ada, os quaes, tmto neste como naquclle CéLSO, incorror·ão na
penv, rle indemnizBção em dobro da despcza dos telegramm&s.
Art. 327. A Estrad<c não .se l'Gsponsa.btlizará pelns peojnizos
resulta:cJtes ue erros ou d(;mom na tmnsmissão e entrega dos tele·
gran1mas.
Al't. 328. A renda tlos telegt'ammas se1'á arrecadada c relacionada como a. das outra~ verk,s de rocei ta, observando-se o seguinte :
to) será remettida, diariD.mente, ti Contadoria da Estracla a
1" foliu do talão respectivo e os originao~ de telogrammas acampa·
uhauos d.e relação e ·á Ropartiçiio Geral dos Telegrap!w::; a 2a fo!iw.
tambcm acompanhada da ~2" viD. da cit~trh l'cbção, como se procerle
con1 n.'3 e~tl,adas en1 trafego 1nutuo;
2") o registo dos telegrammas troc~v1os entro as estações limitrophe.s será feito dl<.lriamcnto, e, no fim do mez, serão escripturados os telegrammas recebicl.os e entr·cgues, com tod::ts as indicações, ncs mappas rcspecti vos, que s:Jrão, até o dia 5 do cada mez,
remettidos :i. Contadoria, :•.companlw.tlos elas cópias dos telegrammr.s
recebidos da. estação da Rev•.rtic·ii.o Geral dos Telegraphos (liuiitrophe);
3°) n. inclusio na relação d0ve ser feita. discriminadamente,
como se procede com as est1-a.das em trafego mutuo, isto é, considerando a l'enrla pro;n'iD. separada, da e3tr'unhD..
AI't. 329. Pln'a os telogrammas em trafego proprio serão utilizadc·s talões de sét'io nume:r::trli1.
Art. 330. A transmi@iio de telegl'ammas, contagem de palavras, ccbrança de i.axas, entrega, segredo dos mesmos etc., etc.,
serão regidos pelas disposições contidas nos capítulos X a XXXI do
titulo Ifi elo Regulamento da Hepartição Geral dos Telegraphos,
approvado pdo decreto n. 4.053, de 24 de junl;o de 1901, no que não
con~mriar o serviço proprio d~, Estrada.
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Art. 331. No rnsultado final do calculo do frete de qualquer
verba com as taxas accessorias, as fracções de 100 réis serão arr-edondadas para 100 réis .
Art. 332. Ficam revogad:ts todas as disposições em contrario a
estas Condições Regulamentares e classificação geral de mercadorias, inclusive as ordens de serviço expedidas, até esta data, para
esclarecimentos, rectificação, ou alteração de disposiçõe.s da regul::t·
mentação anterior.
ANNEXOS

ADDITAMENTO
(HEL.niYO AO SERVIÇO TELEGfiAI'Il!CO)

contracto one DOr antoriZa~ão do Sr. Ministro da Indnstria, Viação eObras Pnblir.as,
exarado em av!so n. 6, dP. 3de fevereiro de 1906, fazem a ReDartição Gerar
dos Telegravnos, renresentada vor seu Director gerai interjno, engenheiro
Euclides Barroso, eaEstrada de Ferro Gentral do Brazil, revresentada DOr sen
Director geral, engenheiro Gabriel osorio de Almeida, Dara os nns de trafego
mntno telegraDhico, sob as clausulas abaiXo:
I. O presente convenio tem por fim, mantidas as partes contractantes nas suas respectivas funcçõcs, facilitar D.S communicações
telegraphicas, uniformizando a cobrança das taxas, de modo a poder
r1ualc1uer estação das contractantes receber e encaminhar os tele·
grammas que lhe forem apresentados com de01tino a qualquer
estação telcgraphica. Jo Brazil ou do cxt8rior. · ·
·'
r;_ O trafego telegrapllico da Estrada será regido pelas dispo·
sições do regulamento th Repartição G()ral dos Telegeaphos, no que
não contrariar o seu serviço proprio.
II!. As estações telegraphwas da Estr~da, ccmo parte integr:mto
da rêde federal, art. 2° da lei n. :-iDl, úe 7 de outnh-o de 1805, serão
incluídas no. nomenclatura geral da repartição, tanto para o serviço
interior como paPa o intcr·nacional. Para isso, a Estrada fornecerá a
relação de todas as estações telegraphicas em trafego, com a indicação das horas de seu funceiunamento, notificando á repartiç'lo ns
que fechar ou inaugurar, para as devidas alterações.
IV. As tarifas telegmphicas serão as adaptadas pela Rep:J.rtição Geral dos Telegraphos no serviço interior e ncr internacional.
V. As taxas quo pelos telegrammas de trafego mutuo forem
cobradas serão divididas de accordo com o percúr.so rns linhas do
('.ada uma das contracta ntes, e do seguinte modo :
a) Da taxa variavel da correspondencia particDlar caberão :
I . Quando o percurso fôr de um Esta,do : partes iguaes a cada
administração particirante do serviço feito.
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2. Quando o serviço fôt' de dous Estados : sendo duas as administrações participantes, partes iguaos a cada uma ; sendo tres
administrações, ás extremas, 50 °/o da taxa do percurso por ellas
effectuado, e á intermediaria o restante.
3. Q11ando o percurso fôr de mais do dons Estados: havendo
duas administrações pa1·ticipantes, tocar;i á que tiver percurso em
maior numero de Estados a taxa correspondente a esses Estados,
menos um, e sendo tres as administrações, ás extremas 50 °/0 dll..
taxa de percurso por ellas etfectuado, e á intermediaria o restante.
b) A taxa fixa cobrada por telegramma interior caberá <i,
administração destinataria, salvo a segunda parte da clau8ula VII,
em que ficará pertencendo á administração de origem.
c) Para a correspondencia exterior cal!erá á Estrada a taxa de
25 centimos, ouro, por palavra, pelo eqm valente do franco qUe
vigorar no trimestre.
VI. De accordo com a lei n. 559, de 31 de dezembro de 1898,
cobrará a estação de procedencia, além das taxas variaveis da
clausula V, uma taxa fixa de ôOO réis por telegt•amma até cern pa·
lavras, não podendo constar de um mesmo telegramma mais de duzentas palavras taxadas. Essa taxa é sobre um gr11po de cem ou
fracção de cem palavras, e pertencerá sempre a administração
destinataria, excepto o caso especificado na segunda parte da
clausula VIL
Na cort•espondencia particular, qualquer que seja o numero de
administnções a p~rcorrer, cobrará a estação de procedencia uma
só taxa fixa, salvo o caso de telegrammas com respostD. paga (RP),
em que será cobrn.da a taxa fixa dupla.
VII. Para a cort·e~pondencia trocada eutre as e3tações Iimi·
teophes na mesma locaJicla:le, e para ser levada a domicilio, a taxa
l1 cobrar por t~legramma será de 600 réis, mais a condução, se
houve!', cabendo ambas á administração do destino.
Si n. correspondencia da limitrophe se destinar, porém, a
(1Ualquer outra estação, ser-lhe-ha appl!Cada a tarifa geral, caben·
So neste caso, a taxa fixa de 6UO réis á administl'ação de origem.
' VIII Para a correspomlencia particular destinada ao Estado do
Amazonas, cobrarão as estaçõ:.>s da Estrada, além das taxas a quase
l'efere a clausula IV mais a da tarifa que vigora na «A.mazon Telegraptl Company, Limited », a qual seeá. paga ou creditada á. Reparticão como administração intermediaria, sendo a t"xa variavel di vi·
di da entre as contracbntes, de conformirhde com a cll>..usula V.
IX. Para a correspJndencia pu.rticular destinada ao exterior,
cobrarão a» estações das cootract ntes as ta,xas constantes dos
quadros annexos á nomenclatura e de a,cordo com o equivalente do
franco que, pOl' trimestra, fOr notificado pela Repartição Geral
dos Telegraphos, cabendo á Estl'atla a taxa, equivalente a 25 centimos,
pol' palavra, sendo a differença paga ou creditada á Repartição,
como intermediaria.
Si a correspondencia peoceder do exterior e se destinar a umn.
das estaçõe3 da Estra'la, será a administra,çã.o para cnde ella for
encaminhada indemnizada pot• ltLJ.Uella, tJ.xa pela Repartição Geral
dos Telegraphos.
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X. Os telegrammas das autoridades fcderaes, que satisfizerem
c,ondições do regulamento da Repartição Geral dos Telegraphos,
serão acceitos e transmitt.idos em t.od.as as linhas das administrações
contractantes sem que estejam sujeitos ao pagamento da taxa, cabendo-lhes, porém, dehi t al' o Ministerío a que estiver subordinada a
autoridade signataria do telegramma, pela taxa cor1•espondente <W
porcurso proprio.
Da mes!lla fórma se procederá com relação aos telegrammas das
;:w toridailes estaduaes, debitando-se os respectivos governos, observadas as disposições da, chusula VIII. Em ambos os casos serão
feitos os descontos a que forem obrigados por força de suas concessões OLL regulamentos .
XI. A entrega de telegramma em domicilio será feita gratuitamente, procedendo-se, nos casos em que houver despcza, de accôrao
com o regulamento da Repartiç:ão Geral dos Telegraphos.
Quando a entrega dos tolegrammas in teriorcs tenha de ser feita
por administração estranha. ao presente convenio, a de procedencia
co1Jrv.râ, a.lém d:t ta.rifa da clausul;J. IV, a taxa. de 120 réis por pal'a.vra, a titulo de conducçiio, que será paga ou creditada á intermediaria qt>e ti\rcr ele fazer a tlespeza, sendo a taxa variavcl cfi vidida
entre as contractantes, de accordo com a clamsnla V.
Do mesmo•modo se proceuerá com relaçào as despezas pt·e·vistu.s
ou deClaradas pelas admini strações contr::tctante; .
X iL Em c,lso de interrup-:{lo ou defeito nas linhas de uma das
U.·. lministt'éi.ções contl'::wtautes, será o scrviç.o· interior e exteri'or
val'ticuJar feito pela. ou t ra, calkndo·llle, como via substitutiva,
50 % da taxa variavel int Jrior do pereurso etfectuàdo, sendo os
telcgTamma'l officiaes fedcracs e cstQ.duaes tl'ansmittidos gratuiti!.mcnte .'
A :mtr ega do serviço executado pala v ia substitutiva se farâ

na, primeira estação limiLrophe da administmção substituida ent1·e
o trecho ou os trechos i uterrompilius,
x m. ÜB te tegrammas trocados entl'e localidades 0U(1C a Repari.içiio Got'al dos Tel egr~ pllos t i ver es ta çõe~. <:Lssim como as estradas
em trafego mutuo, serão normalmente encaminhados pel<1s nn11a:s
ela Repartição Geral d~1 s T e legt·;J,pho~. cabeudo á estação da EstradG.
onde forem apreseutu.ao::;, a qüota"tan mencionada; na ultima parte
do. clau;;ula: VII.
A corresponlfencia t1·o·catla entl'e c! nas estações d'l~ urna mesma
Estrada, qua.u:lo em nenlttnna dessõtS localidades houver estação da
Reparti~·ão Geral dos Telegraph•Al, será noemalmento enc~~rninhada
pe lfl~ linha~ da E>~NI'.a, que levar<
\ à domiciHo.
Quando a. corr cspo ndencia trocadi1 entre as estações de du:as
Estl'adttsder loga r a in teTmedio de outn administraçã.o, o serviço
será ex~cubd:o de accordo com '" clausula XIV.
Os telegeammas oriundos de uma estação da· Es~rada e des.Euaq,os a lo c~a lid n.des onue a RepJ.rtiçã.o p0ssuir e:;taçfio telegrapllica,
sera.o norma lmente antregues á Repartição, n tl. estação desta mais
proxima da origem.
. A e~pediçã0 dos telegra:mmas procedentes da Estradà s.ó serà
f6lta pela; Rep<tl'tição quando observada a clausula XIV.
H2

2258

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

XIV. Será entregue a, Repartição, na limitrophe mais proximn
da estnção de origem, ;, correspondencia teleg i~pb~ca. em trafego
mutuo procedente da Estrada, e a estn. na estaçao lumtrophe mais
pro:tima dn. de destino , quando proceclet' d:.t Repartição.
No caso de defeito, ou impedimento das linhas de uma da ;~
contr actante ~. fl cntreg<t se f;uá á. estação que mais convier á
prompta exec ução do serviço.
XV. Os telegrammas meteorologicos cln.s respectivas repartiçõe~
e os avisos de serviço lias ali ministrações cont ractantos serão sempt'e
acceitos e transmittidos gr atuitamente .
XVI. P am facilida.ue das commnnicações entre as estações limi ·
trophes das contracto.ntes, S•"'ão elhts lig<td:ts ás da Repar tição por
um conductor, afim de se fazer o serl'iço telegrn.phic:.tmente, podendo
ser cotejado, para evitar erros.
Diariamente serão trocados, pelas !'~feridas estações, boletins do
serviço da vespel'a, para o effeito do registo dos telegrammas e li .
quidação de contas.
XVII. A construcção, bem como a conservação daquelle condu·
ctor serão feitas a custa da Repartição Geral dos Telegraphos, ficando a cargo de cada uma das contractantes a installação do>
respectivos apparelhos, se odo adaptado o systema Morse simples.
XVIII. Fica permittido á Repartição Geral dos Telegraphos collocar, quando julgar conveniente e para. seu uso, nos postes da Estrada um ou dous fios conductores, sem onus para a Estrada.
XIX. A conservação de;;ses conductores será feita pela contractante em .cujos postes e~ tiverem col!ocados, ficando a Repartição
Geral dos Telegraphos obrigada ao pagamento mensal de I$ por ki·
lometro de linha simples ou 1$500 de linha dupla.
XX. Os isoladores e tios necessarios para as substituições do3
estragados serão fornecidos pela Repartição Geral dos Telegraphos.
mediante requisição por parte da Estrada.
XXI. A conservação de que trata a clausula XX comprehende
todo e qualqüer accidente que difficulte ou interrompa as communi·
cações telegraphicas .
XXII, Logo que se interromper ou tornal'-se má o o serviço tele·
graphico, o encarregado da estação limitrophe da Repartição mandará parte por escripto ao encarregado dt\ estação limitroplte da
Estrada, o qual, tomadas as providencias necessarias, a devolverá
assignada com indicação da hora em que a tiver recebido.
Normalizadas as communicações, serão trocadas entre os en carregados as notificações precisas, para os effeitos da seguinte
clausula.
XXUI. Si constar das partes que o tempo decorrido entre a horr~
do aviso de máo servi ço ou interrupção e a do restabelecimento
foi de mais de 24 horas diurnas, ou dous dias, perderá a Estrada
tantas vez~s 1$ por kilometro de linha simples ou 1$500 por kilometro de hnha dupla, qun.ntos forem os grupos de quatro horas em
trecho ou treclto:3 defeituosos .
XXIV. Si no fim de 48 horas diurnas não estiver restabelecido o
serviço, ma-ndará a Repartição Geral dos Telegraphos fazer por sen
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pessoal, as reparações precisas, sendo as despezas levadas á conta da
Estrada.
XXV. O pessoal da Repartição Geral das Telegraphos que servir
nas secções onde esta tem linhas nos postes da Estrada de Ferro
Central do Brazil terá passagem gratuita nos trens da Estrada,
quando requisitada por escripto e assignada pelo empregado competente dtt Repartição Geral.
XXVI. Depois de conferidas pela Estrada, serão as requisições
enviadas á Directoria Geral dos Telegrapbos, para, verificado abuso,
proceder á cobrança, sendo as importancias pagas ou levadas a credito da listrada.
XX VII. As estações collocadas nas di visas dos Estadoil e em
suas proximidades, como Porto Novo do Cunha, Serraria, Carangola, Entre Rios (Rio), Santo Eduardo, Itabapoana, Poços de Caldas
e Cruzeiro serão con~ideradas, para o effeito de taxação, como parte
integrante do Estado limitrophe, por onde tenha de ser encaminhada
a correspondencia telegraphica, salvo quanrlo esta fôr de estações no
Estado a que, geographicamente, aqueilas pertencem.
Assim, para a correspondencia com Porto Novo do Cunha,
Serraria, Santo Eduardo e Cruzeiro, passando pelo Rio de Janeiro,
serão essas estações consideradas como pertencentes a esse Estado.
As estações de Entre Rios (Rio), Carangola e Cruzeiro serão
consideradas no Estado de Minas, quando a corespondencia por elle
transitar.
Excepção feita da correspondencia que passar pelo Estado de
Minas, é a estação de Poços de Caldas provisoriamente considerada
como pertencente ao de S. Paulo.
Para a correspondencia com o Espírito Santo ou com os Estados
que lhe ficam ao Norte, é a estação de Itabapoana considerada como
pertencente áquelle Estado.
XXYlll. O ajuste de contas entre as contractantes será feito
por tl'imestre vencido e no prazo de 90 dias, por intermedio das respectivas contadorias e thesourarias, na Capital Federal.
As contas serão acompanhadas dos mappas organizados palas
estações em que fõr baldeado o serviço, e o presente contracto começará a vigorar no dia l de outubro proximo vindouro.
E, por haverem assim combinado, lavrou-se o presente termo,
que assignam, com as testemunhas, as partes contractantes, representadas por seus directores. E eu, Eduardo Delduque, secretario, o
subscrevi.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de 1906. - Euclides Barroso,
director geral interino. - Gabdel Osorio de Almeida. -Como testemunhas: Jose Cotta. - Leoncio Avgusto de _Castro.
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II
EXPEDI~'ÕES PARA O INTERIOR DE S. P.-\ULO E VICE-VERSA

aantlições para a expMição de mercadorias, bagagens e encommen~Jas das estações do interior do Estado de S. Paulo para as da Estrada de Ferro
Gentral do Brazit e vice-versa
1.~

As mercadorias apresentadas nas estações da Estrada de

Feno Central do Brazil, com destino á.s das estradas de ferro pau-

listas, serão despachadas com o frete sempre pJgo até a estação do
Norte; o frete da estação do Norte para a do destino ir<.i sempre
a pagai' na estação de diJstino, com excepção, porém, dos portos
Jluvlaes, para os quaes as estradas de ferro paulistas não acceitam
mercadorias com frete a pagar.
2." As merc<tdorias apres<3ntêtdas nas estações das estradas de
ferro pa.ulisbs, com destino ás da Estradit de Ferro Central do
B;•azíl, serão acceitas na estação do Norte com o frete pago na
mesma estação, ou a pagar na estação do destino.
A Estn~oda de Ferro Central do Brazil se encarregará. de retirar
da e.,;t,ação do Braz as mercadorias despachadas com frete a pagar e
l'edespa.chal-as para seu destino, enviando a l" via do conhecimento
ao consignatario.
3. a As mel'Cadorias de valor insignificante ou de facil deterioração, e cujo fl·ete, na Estrada de Ferro Central do Brazil, for
inferior a 10$, não poderão ser despachadas com frete a pagar.
4." As encomrnenda.s e lngagens apresentadas nas estações d::t
Estrada de Ferro Central do Brazll, com destino ás estradas de ferro
pt;ulistas, serão despachadas com o frete sempre pago até ao destino final.
As <tptesentadas nas estações das esteadas de ferJ•o paulistas,
com destino ás da EstraJa de Fer•ro Central do Brazíl, não podel'ão
ser acceitas na estação do :\orte senão com o fl•ete pago na mesma
estação do No r te.
h a Os conhecimentos relativos aos despachos de encommendas,
uagagagens e mercadori::ts que se effectuarem nas estar;ões da
Estrada de Ferro Central do Brazil pam as das est1·adils de ferro
paulistas, tvssim como os conhecimentos relativo.; á.s encommendas
e met'cadorias (lespachadas nas e;tações das estradas de ferro paulistas para as da Estrada, de Forro Central do Brazil deverão ser
enviados ao agente do Norte.
~esses conhecimentos deverão s;n• indicados o destino dos volumes, o nome e a residencia do conslgnatario.
6."' A Esteatl<.L de Ferro Centrai do Brazil não se encarregará do
pagamento dos diPoitos municipaes de sahida a que estiverem
~ujeito.-; certos <trtigos.
7 _a As mercadorias das cl<lSSGS 7a, :-;a e 9•, que1' provenham das
estações de além .\'orte, quer para ellas destinadas,ficarãosujeitas ás
taxas de c Lrga o descarga, quando não forem ellas feitas pela parte.
fl." As encommendas e bagagens destinadas além Norte pag<trão mais 5 °/o sobre a importa.nch do frete pertencente á. Companhia.
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III
CONDUCÇ:Í.O DE l\IEROADOHIAS

DisposiçDes relativas á cu11ducção de memdorias, volumes, etc. !J(lr ll!Jndnctores on commissarios de WlRSDorte
CODIGO

C O~E\IERCIAL-

PARTE 9> , TITULO III, CAPITULO VI

DOS CO:-:DUCTORES DE GENEI\OS E CO}D!IS!;ARH'S DE Tl\ANS f'O RTE

Art. 99. Os barqueiros, tropeiros e quaesquer outros conuuctores ue generos ou commissarios, que do seu transporte se encarregarem mediante uma commissão, frete ou aluguel, devem elfectuar
~~sua. entrega fielmente no tempo e no logar do n,juste, e empregat·
toda a diligencia. e meios praticados pelas pessoas exactas no cumprimento de seus deveres em casos semelhantes para que os mesmos
generos si não deteriorem, fazendo parn. esse fim, por conta de quem
pertencer, as despezas necessarias; e são responsaveis as ·partes
pelas perd:1s e damnos que, por mal versão ou omissão sua, ou dos
~eus feitores, caixeiJ'OS ou outros quaesquer agent.:Js,
resultarem.
Art. ltiO. Tanto o carregador como o cond nctor devem exigir· se
mutuamente uma cautela ou recibo, por duas ou mais vias, se
forem pedidas, o qual deverá conter :
! 0 , o nome do dono dos generos ou carregador, ou do conductor
ou commissario de transportes, e o da :pessoa a quem a fazenda 6
dirigida e o Jogar onde <levtt fazer-se a entrega ;
2°, designação dos effeitos e sua qualidade gener·ica, p2so ou
numero dos volumes, e as marcas ou outros signaes extel'Oos
destes ;
3°, o fret~ ou o aluguel de transporte;
4°, o praso dentro do qual deva effectuJ.r·se a ent rega ;
5o, t udo mais que tiver entl'<tdo em n.juste.
Art. 101 . A responsabilidade do conductor ou commissario do
teansportes começa a. correr desde o momento em que receber as
fazendas, c só expira depois de e!fectuada a entrega.
Art . 11)2. Durante o tt·anspor te, corre por conta do dono o risco
que as fazenda.s solfrerem, proveniente de vicio proprio, forç\L maior
ou caso fort uito.
A prova de qualquer dos refel'idos sinistros incumbe ao con ·
ductor ou cornm issario ue transporte .
Art. 103. As perdas ou avarbs acontecidas ú'3 fazendas durante
o t~ansporte, não pr ovindo de alguma das causas designadas no
arttgo precedente, correm por conta elo conductor ou commissario
de transporte.
Art. 10-L Si todavia provar-se que, para a perda ou aval'ia
dos generos, interveio negligencia ou culpa do conductor ou commissario de tr ansportes, por ter deixado de .empregar as precauções e diligencias praticadas em circumstancia.s idonticas por pessoas
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diligentes (art. 99), será este obrign.do á sua iudemnização, ainda
mesmo que tenha provindo ele caso fortuito ou da propria natureza
da cousa carregada.
Art. 105. Em nenhum caso o coneluctor ou commissario de
transporte é responsavel senão pelos effeitos que constarem da
cautela ou recibo que tiver assignado sem que seja admissivel ao
carregador a prova de que entregou maiol' quantidade dos effeitos
mencionados na cautela ou recibo ou que entre os designados se
continham outros de maior valor.
Art. !06. Quando as avétrias produzirem sómente diminuição
no valor dos generos, o conductor ou commissario de tr:msporte só
será obrigado a compôr a importancin. do prejuízo.
Art. 107. O pagamento elos generos que o conductor ou commissario de transportes deixar de entregar, e a indemniza.ção dos
prejuízos que causar, serão liquidados por arbitradores á vista das
cautelas ou recibos (art. 100).
Art. 108. As bestas, ca.rros, barcos, apparelhos e todos os mais
instrumentos principaes e accessorios dos transportes são hypothe·
ca tacita em favor do carregador para pagamento dos effeitos entre·
gues ao conducto1· ou commissario de transporte.
Art. 109. Não terá logar reclô,mação alguma por dimimüção
ou avari1 dos generos transportados, depois de se ter passado recibo
da sua entrega sem declaração de diminuição ou n,varia.
Art. 110. Havendo, entre o carregador e o conductor ou commissario de transporte, ajuste expresso sobre o caminho por onde
deva fazer-se o transporte, o conductor ou r.ommissario não poderá
variar delle, sob pena de responder por todas as perdas e d<tmnos,
:.tinda mesmo que s~jam provenientes de algumas das causas meneionaLias no art. 102, salvo si o caminho ajustado estiver intransi·
tavel ou ofi'erccm• riscos maiores.
Art. lll. Tendo-se estipulado praso cel'to para entrega dos
generos, si o conductor ou eommissario de transporte o exceder, por
facto seu, ficará responsavel pela inJemnização dos damnos que dahi
resultarem na baixa do preço, e pela diminuição que o genero vier
a soffrer na quantidade, si a carga fór de líquidos, ajuízo dos arbitradores.
Art. 112. Não havendo na cautela ou recibo, praso estipulado
para a estrega rios generos, o conductor, sendo tropeiro, tem olJrigação de os carregar na primeira viagem que fizer, e, sendo commissario de transporte, é obrigado a expedil-os pela ordem de seu
recebimento, sem dar preferencia aos que forem mais modernos,
sob pena de responderem por perda.s e damnos.
Art. 113. Variando o carregador a consignat,'(ío dos eil'eitos, o
conductor ou commis:oario de transporte é obrigado a cumprir a sua.
ordem, recebendo a antes de feita a entrega no Jogar do destino.
Si, porém, a variação do destino di1 c:.tt'g(l, exigir variação ele
caminho ou que o condnctor ou commissario de transpo1•te paseo
do primeiro logar destinado, este tem direito de entrar em novo
ajuste de frete ou aluguel, e não se accordando, só serit obrigado a
effectuar a entrega no logar design(l,do na cautela do recibo.
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Art. 114. O conductor ou commissario de transporte não tem
acção para investigar o direito por que o;; generos pertencem ao
{;arregador ou consignatario, e logo que se lhe apresente titulo bastante para os receber, dcwera entregal-os, sem lhe ser admittida
opposição alguma, sob pena de responder por todos os prejuizos e
riscos que resultarem da móra, e de proceder-se contra elle como
depositaria (art. 284) (•)
Art. 115. Os conductores ou commissarios de transporte são
responsaveis pelos damnos que resultarem de omissão sua ou de
seus prepostos no comprimento das formalidades das leis ou regu·
lamentos fiscaes, em todo o curso da viagem e na entrada no logar
do destino, ainda que tenhfl-rn ordem do carregcLdor para obrarem
em contravenção das mesmas leis ou regulamentos.
Art. 116. Os conductores ou commissarios de transporte de
generos por terra ou agua têm o direito de serem pagos, no acto da
entrega do frete ou aluguel ajustado ; pas>adas 24 horas, não sendo
pagos, nem havendo reclamação contra clles (art. 109), poderão
requerer sequestro e venda j udiclal dos gEmeras transportados, em
quantidade que seja sufficiente pal'a cobrir o preço do frete e des·
pesa, se algumas tiverem suiTrido para que os generos se não deteriorem rart. 99).
Art. 117. 03 genet•os canegados sãn hypotheca tacita dos fretes
e despesas, mas esta deixa de existir logo que os generos conduzidos
passam do poder do proprietario ou consignatario para o dominio
de terceiro.
Art. 118. As disposições deste c::tpitulo são applicavéis aos do·
nos, administradores e arraes do barcos, lanchas, s~.veiros, faluas,
canôas e outros quaesquer barcos de semelhante natureza, empre·
gados no transporte de generos commerciaes.
lV
EMBARGO OU PB:\HORA

DECRETO :.'\. 841 PJ·esert.~ve

DE H DE OUTUBHO DE i85i

::ts forna.HJ.ttdcs l}<lra c:nbargo, ou penhora., eon raet·ca.dol'ias exisLentes
nas estações fiscae::; e bordo dos na.vios.

Hei por bem, na conformidade do art. 520 do regulamento
u. 737, de 25 do novembro de 1850, ordenar que, para se fazer
embargo ou penhora em mercadorias existentes nas alfandegas,
consulados, depositos ou arr:1azens alft1ndegados, e a bordo de navios a carga, em descarga e franquia, ou sujeitos á fiscalização das
mesmas alfandegas e consulados, se observe o seguinte:
Art. I. o Apresentar-se-lia ao respectivo chefe da alf1ndega ou
(*)Não entregando o dcpositaJ'io a cotlSU ücposibada no praso de 48
hor.as ela ínbimnção jucliciGl, scrú prc,so a'.u qu' ei'fecbue a cntrog·a do clcpo>lb•J an de seu valor cqnh·alcnt,, (arls. 262 e H.O).

oQnsuJa,do elil.r.tl1 pr{)cilotoria, rogatoria, Jega.lmente expedida em nome
do jui~ commer.cial competente, a qual deverá conter:
1°, no caso do embargo, o teor do despacho ou sentença, que a
elle t~ver m<1.ndado proceder, e no caso da penb.ora,o teor da sentença
pro:t:er~.da contra o executado, legitimamente passada em julgado ;
2°, em qualquer dos casos mencionados, a importancía da divida,
para cuja segurança ou pagamento se tem do fazer o embargo ou
penhora;
3°, especifioação da mercadoria, ou volumes que se houver de
embargar ou penhorar.
Art. 2. 0 Mandada cumprir a precataria, se procederá a exame,
conferencia e avaliação das mercadorias pela mesma fórma que se
urocede pa1·a pagamento dos direitos ; e logo se fará embargo ou
penhora, lavrando-se o auto nos termos dos arts. 3'27, 3.'28, 511, 512
e 513 do regulamento de 25 de novembro de 1850.
Art. 3. 0 Este auto sor[t assignado pelo empregado, [L cujo cargo
estiver a guarda das mercadorias, e a quem os officiaos de justiçr,
darão a contra-fé do mesmo auto, para se averb::w, tanto na precataria, como á margem do liYro das entradas das mercadorias, em·
1Jargo ou penhora quo nella se tiver feito.
Art, 4. o Effectuado o embargo ou penhoro, ficará suspenso o
despacho das mercadorias embargadas ou penhoradas a tê final decisão ; mas se esta se demorar, de sorte que passe o tempo por quo
podem ser guardadn,s nos armazens e depositas das alfandegas e consulados, se observarão a respeito de t~_es mercadorüts as disposições
dos respectivos regulamentos relativos ao consumo ; so haverá por
transferido o embargo ou penhora par:.t a somma que ficar liquida,
av~rbando-se no precatorio, o no livro das entradas, na fúrma do
artigo antecedente.
Art. 5. 0 Quando se tiver ele embargar ou penhorar algum na·
vio sujeito á fiscalização da alfandega ou do consulado, ou mercadoria a bordo de navio a c::trga, se apresentttrá a ct~rta prec11toein.
ao respectiva chefe, com as formalidades prescriptas no art. 1°, indicando-se, quanto n.o navio, o nome delle e o do capitão ; 0 dado o
despacho para o cumprimento, se procederá na fôrma do art. 2',
devendo ser as merc:1dorias irnmodiatamante descarregadas e o navio entregue ao depositaria judicial depois de desembaraçado.
Art. 6.o A entrega das merca:J.orias, dinheiros, ou navios embargados ou penhorado~. não se effoctuará sem que seja exigida por
nova carta precataria rogatorja do juiz commercial, e 8em que a
Fazenda Nacional se,ia satisfeita de quanto lhe fàr devido.
Art. 7 .o O embargo ou pcnh0ra, que assim se fizer, não impodit•â 11 descarga das mel'cadorlas embargadas ou penhoradas para
os armazenfl ou depo~itos das nlfandegas, ou consulados ; nem
obstará a approhensão que deva fazer-se das mercadorias ou dos
navios que se tiverem embargado ou penhorado, nos ca.sos e pelo
modo decretado nos respectivos regulamentos, ~eu processo, julgamento e plena execução ; ainda que dahi resulte o inutilizar-se o
embargo ou penhora no toclo ou em parte.
Rio do Janeiro, 21 do novembro do 1907 - liligucl Calmon d·•
Pin e Almeida.

BASES DAS TARIFAS
1
TAXAS DB PEHCURSO

I -.-Viajantes
'.l'aa•H"a

Ilo

i.

EM TRENS DE GRANDE VELOCIDADE:
POR \'IAJANTE E l'Ol', KILOM{,;'l'lW

ta classe
YiagtHl,':i ;.;iluple::;

De

até

~50 kilomctro~

De 201 » 500
De 501 » 7:50
De 751 em diante.

80 réis

GO

·))

36
26
40®

»
»
»

))

»

Preço mínimo.

Viagen5
de
ida e volta

120 réis
90 »
54 ~
39 >.'>
l$000 ))

2a classe

até 250 kilom@tros
De
»
De 251 )) 500
))
De 501 » 750
De 7!il em diante.
Preço minimo ..

50 réis
30 ))
l''•.) ))
10

300

»
»

7S réis

45 ))
24 »
15 »
500 ))

Tarif'a n. J. A

E:VI TRENS DE PEQUENA VELOCIDADE
POR "tiAJANTE E POR liOLOM:ETRO .

ta classe
Viagens silllples

De 1 até 250 kílornetros
))
De 251
500
))
De 501 » 750
De 75l um di~nte
P l'et;o miuírnu

"

Execu.Livo 1UD7 -

Pag. 2:3\ili

ôO réis
46

))

Viagens
de
ida e voita

90 réis
69 ;!>
45 »

30

»

;!O

»

:30

::;ou

))

51JU

))
»
A

De
a~(\ 250 kilometros.
De 251 » 500
»
De 501 » 7:10
»
De 751 em diante

36 réis
26 »

54 réis
39 ))

lO

15 »
g :.

6
200

Proço minirno .

»
»
»

500 »

EM TRENS DE PEQUENO PERCURSO
(DA ClcN'l'RAI, A'l'É SANTA CRUZ E ATÉ MAXAMBOMBA)

Por viajante:
Ern l" classe ..

l

Da Central até Deodoro, ou vice-versa. Ida e volta ·
Em 2> classe ..
Ida e volta .
Por viajante e po1· kilometro:
Viagens simples

' De Deodoro, para as~r
:
_
. Em 1" cla8se. 32 réis Em la classe.
. estaçoes segum))
;
.
Em 2a
»
16 »
tes, ou v1ce-versa,
Preco minimo.

. ~la classe.
~ 2a » •

500 réis
800 »
300
500

»
»

Viagens de ida c volta

48 réis
24 »
300 »
200

»

TariCa n. IC

EM TRENS DE SUBURBIOS

Por viajante:
(EID la classe
Da Central até D. Clara, ou vice-versapda e volta
(pela linha de bitola larga)
/Em 2a classe
lrda e volta
tEm la classe
. Da Central até Deodoro, ou vrce-versa)Ida e volta.
'
(pela Linha. Auxiliar)
/Em 2a classe
\Ida e volta
:Em 1a classe
De Deodoro até Realengo, ou vice-~Ida e volta
JEm 2a classo
versa (pela Linha Auxiliar)
\Ida o voltn
Em la classe
. . ,, ,
.
Ida. e volta
. ,
De t--.• :-~m!J.> :n~ 1·enn:•, ou v:co-vcrsa. _. . .
)11;m ~-· r: 1iLS80
l:l,•, c voh~>

300 réis

500 ))
200 »
300 »

300 »
500 »
200 >>
300 »
200 »
300 »
1001 »

200 ))
300 ))
500 »
:?00 »
oUO »

Observações
la- As passagens de ida e volta, Lanto de l" como de 2" classe, quer na
tarifa n. l, lluer 11a n. I A, e ainda> n2-., por v1ajante e kilometro, n. 1 B, serão calculadas com abatimen ~o de 25 o(o sob!'e o dobro das respectivas passagens simples.
2"- Para viajantes menores de 12 e maiores de 3 annos, haverá meias passa!fens, calculalhs com 50 °/o de abatimento sobre as respectivas passagens simples
de todas as 4 tarifas ·~o vhjante~.
3a- Para viag-2ns de paoseio, haver<t, nas principaes estações, bilhetes de
~xcursiio, que serão emittidos de conformidade com o que a respeito, fôr estipulado.
4"- Pua viagens á noite, hu,vor~L, nos trens respectivos, carros dormitorios,
cujos leitos serão cedidos, aos via,jantes de Ja classe que os requisitarem, medianto taxas fixauas pelêt Directol'ia da Estrada.
5" - Pitr-a viagens repetidas, entre a Central e as proprias para veranear,
haverá., tamoem, bilhetes de assignatura, que serão emittidos de conformidade
com o que fôr estabe:.ocido pela Directoria.
6•- No calculo dos preços das diversas passagens simples, quer de la, quer de
2" classe, as fracções inferiores a 100 réis se1·ão arredondadas para essa quantia;
e no cJ.lculo dos preços da~ pas~agens de iua e volta, as fracções inferiores a
500 réis serão arredolldadas para 500 réis ; e as inferiores a 1$, mas superiores
" 500 reis, serão arredondados para 1$000.
7" - Pi\c'a o calculo das pclSsagens, a distancia rninima será de 5 kilometros.
8" ..,.. Aos preço.:: calculados p J!as taxas das tarifas n. l e n. 1 A (viajantes
para o interior) . 'erá addicionado o imposto de transito, sendo: de 200 réis por I$,
em cada passagem de l~;i até 9$, e de 2$ em cada passagem de mais de 9$000.
0"- O imposto paulista-sendo <tpplic~do sómente ás passagens de viajantes
cujas estaçêies de panida e de~;tino estiverem ambas em terrítorio do Estado de
S. Paulo--- só será cobrado pelas agencias das estações Je «Queluz» a «S. Pitulo»,
sobre as piLssagens de uma para out.r•a d<ts estações situadas nesse trecho, e tambem sobre as que, em qualquer da~ estações do mesmo trecho, forem vendidas
para as de «Perequé» e «Tunnel» da Estrada de Ferro Minas e Rio.
lQa- No trecho de Deodoro <1 Realengo, pela Linha Auxiliar, não haverá.
meias passagens de 2a classe.

II -- Encommendas, pequenos 'V'olumes e bag-ag-ens
TariJta n. 2

EM TRENS DE VIAJANTES DE GRANDE VELOCIDADE
POR TONELADA E POR KILOMETRO

ta classe - Encommendas
De
l até 100 kilometros •
De lül » 300
»
De 301 » liOlJ
»
De 61Jl e,u 1lüwtn
Ft1õtG ulinimu .

1$650
1$200
~800
:~f\00
:~::)QI)

2~

De
I até
De lOl »
De 301 »
De 601 em

classe -

Bagagens

100 kilometros
300
»
600
»

1$050
$800
$6~0

diante.
Frete mínimo •

$400
$200

EM TRENS DE V1A.JANTES DE PEQUENA VELOCIDADE
'J'O~ELADA

POR

J& classe -

De

B POR KlLOMB'J'RO

Encommemlas

1 até 100 kilometros ..

$750
$6:)0

De 101 » 300
»
De 301 » 600
»
De 601 em diante .

$400
$;)1)!)

Frete mínimo.

;;;JOO
2"' classe -

Bagagen.<t

at~ 100 kilometros .
De 101 » 300
»
De 301 » 600
),
De 601 em diante .

De

Frete mini mo.

$650

$500

$:3oo
$200
~·wo

EsPECIAL para o transporte, em trens de viajan~es, de pequenos volume:;,
contendo : pequenos anima.es em gaiolas, engl'i1Lhdo3 ou cestos, ara1·uta, ctwa<
mortas, cangica e outros generos indicados Uét classificação geral da pauta :
EM

TR.E~S

DE GRANDE VELOCIDADE

POR TONELADA E POR KILOMGTRO

De
<dé lUO kitometro''
De 101 » 300
»
no :JOI » GOO

S500
~300

;;200

De 601 em diante.

:il8U

Freto miniruo.

~~3UO

EM TRENS DE PEQUENA VELOCIDAD]!;
POR TONELADA E POR KILOMETRO

2"- classe

De
até
De 101 »
De 301 »
De 601 em

100 kilometros .
300
»
600
»

$370

$210
$140
$120
$200

diante.
Frete minimo.

TariCa n.

~C

EsPECIAL para o transporte, em trens de viajantes, de pequenos volumes,
contendo : legumes, l1ortaliças, fructas frescas, leite, ovos, erême de leite, pão
e ou1.ros generos indicado-s na ~lassificação geral da pa.utn.:

EM TRENS DE GRANDE VELOCIDADE
POR TONELADA E POR KLLOMETRO

ta. classe
De I até 100 kilometros .
De 101 » 300
»
De 301 » 600
»
DA f\01 em diante
Frete mínimo.

$300
$150
$075
$050
8300

EM TRENS DE PEQUENA VELOCIDADE
POR TONELADA E POR KILOMETRO

2" classe

até 100 kilonwtros .
101 >> ~~00
))
De 301 » tiOO
De !)01 em diante.
Frete mínimo.
De

lJe

-

-

$210
$100
8050

8040
.;J:::>ili)

Tarif'a n.
ESPECIAL

~

D

par:.t o transporte de pequenos volumes:
EM TRE:'-l"S DE PEQUENO P~~RCURSO
NOS TRENS DE SUBURBIOS

ta classe
Da Central até D. Clara, ou vice-versa.
DQ Alfredo Maia até Deodoro ou vice-versa
De S. Paulo ate Penha, ou vice-versa .

: / Por volume
. Í até 30 kilos

$500

NOS 1'RENS PARA SANTA CRUZ E PARA MAXAMBOMBA

2a classe

Por volume :J.té 30 kilos, da Central até Madureira, na linha
de bitola larga ; ou de Alfredo Maia a Deodoro, mt ile
$5:1()
bitola estreita ou vice-versa .
Por volume é!.té 30 kilos, de Madureira a,té Sanh Cruz ou
até Maxambomba, na linha de bitol::t laega; ou de Deodoro a Santa Cruz, na de bitola estreita ou vice-versa .
:i;EiOO
Por volume at.é 30 kilos, e de qualquer estação áquem de Ma·
dureira, para qualquer além de Madureira, na linha de
bitola larga ou de qualquer estação áquem de Deodoro,
para qualquer além de Peodoro, mt linha de bitola estreita, ou vice-versa •
$700
Os volumes de peso excedente de 30 kilos serão taxa,dos pelas elasses !las t<1·
rifas ns. 2, 2 A, 2B e 2 c.

UI--Mercadorias em geral
Tarif'a n. 3
POR TONELADA E POR KILOMETRO

ta classe
Objectos de luxo e fantasia, artigos de armarinho, bebidas alcoolicas. explosi·
vos, crystaes e porcel!anas finas, objectos prateados, pa1•amentos de egrejas, quinquilhal'ias, etc.:
até i OO kiloruetros
))
» 3JO
ôOO
»
De 3Ql
De

De lOl

))

n~

f\()1

tllll _dj_p., í

t.o

sô80
:,;4:-i(J

:-;270
~2~11

Couros preparados ou envernizados., artigos de charut<tria, de cutelaria, de
desenho, de pharmacia, aço em obra, agua.s gazozas e mineraes estrangeiras, bengalas, drogas, tintas, especiarias, roupas, etc. :
De
De 101
De 301
De 601

até 100 kilometros
» 300
>'
» 600
»
em diante

$500
$270
$135
$100

..
3a classe

Aguas gazozas artificiaes nacionaes, desinfectantes, apparelhos de louça ordinaria, bronze bruto, cabos de linho, cobertores de algodão, mobilias de vime, pelles
curtidas, ornatos de papelão, etc.:
De
até 100 kilometros
De 101 » 300
»
De 301 » 600
»
De 601 em diante

..

$370
$180
$090
$060

4" classe

Gomestiveis. ar:;igos de confeitaria e de folha de Fla.nclres, borracha em obna·;
cnrvuja nacional, leite condeus:1,do, lombo de porco em lii.ta,s, mangueira para
bombas, paina de fiexas, etc.:
De 1 até 100 kilometros.
De 101 » 300
»
De 301 » 600
»
De 601 em diante

$300
$150
$075
8050
5a classe

Acidos para fios industriaes, aço em vergalhões, em barra, em chapa, etc.,
alcool nacioun,l, ferrameuias, apparelhos de louça para esgoto, bombas para agua,
plantas medicinaes, pontas de Paris, etc.:
De I até 100 kilometros
De 101 » 300
»
De 301 » 600
»
De 601 em diante

$210
$100
$050'
$040
6a classe

C;trne de porco, 3,veia, b;1c:J.l!H1n, c:tf6 mo[rlo, cas;Í,s tle mrtdeíl'<1, ferro ou aço,
nã.o eh?.,<slile.a,dos macllinr_v.;·~f'or-r·a. rueni>s~ nJ;d;(;o, fo1':Tli~~irla, ct,c. :

c~~r·eae.-~

9

:tté 100 kilon;ut;·. >;

Jie

ne

IOI
lle :JUJ
n~

~il4U

)) ::oo

})

;;uco

GOO

»

!u

»

ô01 em rlianto

7" classe

..l.lfat'a, accessorios de trilhos, algodão em ram:1, alumina, amianto, a.nilina,
aparas de papel, arroz, assucar não refinado, carne sêcca, queijos nacionaes,
ra.p:;uluras, xarque, etc.:
De
até JOO kilometro•
))
De 101 )} :'100
De 301 » 600
»
De 601 em diante

:i;055
$0::35
$025
$020
ga classe

Cascalho, algodão em caroço, cânhamo em bruto, carvão vegetal, fubás,
lenha., palhas, palhões, plantas vivas, .Polvilho, videiras, etc. :
De 1 ate 100 kilometros
De 101 » 300
»
De 301 » 600
»
De 601 om diante

$045
$028
$020
$015
9•· classe

Adubos, agua potavel, :1lfafa nacional.• argilla, areias, brnnidores de café,
cannas de assucar, engenhos p;1.ra h:woura, ervilh as e espargos verdes, fructas
frescas, mandióca, milho em espiga, moend<>s, ovos , palmitos, legumes frescos

etc.:
De 1 até 100 kilometros
De 101 » 300
»
De 301 » 600
»
De 601 ·em düwte

$035
$020
$015
$012
Observação

• frete MINIMO de cada expedição de mercadorias, excluídas as .taxas de
aviso e inscripçã.o, seJ'<i de 1$500, om qualquer das nove classes .

IV- Valores
Tnru•a n.

~

POR TONELADA E POR KILOMETRO

De l n.tt\ 100 kilometros
De 101 >> 300
»
De :30 1 »

GOO

De l.iO l

,; ;; uil.e

Ptn

>'

1$000
~800

suo o
$400

s:;ooo

Observações

r.a A estas taxas audiciona-se mais l/2 % sobre o valor official da pauta do iJ
Est::tdo de procedenci:J. para o ouro, a prata, o cobre, o nickel, a platina, as pedras
prLlciosas e os arte factos de ourivesaria e relojoaria.
2. a O despacho do papet-moed<t, apolices, estampilhas, acções de companhias,
bilhetes de loteria, <t correr 0u premiados. e olltros papeis d.e valor, pagará
súmente a, taxa de l ~·;, sobre o valor declarado.
V -

Vehiculos

Tarif'a n. S
POR VEHICULO E POR KILOMETRO

fa classe

Gar!'uagenR P. ant.omoveis de 4 mdas par:1, via,jantes:
Taxa fix11 •
De I :l.té 100 kilometl'OR.
Do 101 » :100
»
De 301 » 600
»
ne 601 em diante
Fi'ote minimo.

5$000
'$400
$300
$200
$150
10$000

2a

classe

C11rruagens do 2 t'odas, carroças de 2 ou 4 rodas e automoveis para cargas:
Taxa fixa .
•
De l até 100 kilometros.
De 101 » 300
>>

Df1 :101 » 600
De t301 em rlianto

3$000
$25~

$150
$100,

»

$060

Fl'ote minimo.

7~000

3• classe

C<uroças desarmadas destinadas ft lavoura e ao transptlrte de generos:
'1\tx~.

lhu, .

lln
l\.; !Ol

:2~000

:1i/\ lOO
>>

ldlomctro:,,-

:~ilO

:3,J I " f'.! lO
Dr GOl RIU dirl.nte
F r etc. . .J.D üliJJlil .

il1>

s:>oo

>.•

S;lOO

>'

SCI8t)

S050

Fttonn

V I - Animaes
TariCa n. 6
POR CABEÇA E POR KILOMETRO

1a classe

Gado cavallar e muar:

$075
$070
$065
$060
l$000

De 1 até 100 kilometros
De 101 » 300
»
De 301 » 600
»
De 60 I em diante .
Frete mínimo •

Gado vaccum :
De

1 até 100 kilometros
101 » 300
»
De ao1 » 600
»
De 601 em diante .
Frete mínimo •

$040
$035
$030
$025
l$000

De

sa

classe

Gado suíno, caprino, lanigero e semelhantes :

$012
$008
$006
$003
$400

De
I até 100 kilometros
De 101 » 300
»
De 301 » 600
»
De 601 em diante •
Frete mi~imo •
Tarif"a n. 6 A
POI\. VAGÃO E POR KILOMETRO

1a classe

Gado vaccum, cavallar e muar :
até 100 kilometros
» 300
»
!Je ::o1 » 600
»
De 601 em dümte •
Fl'etn minimo .

D8

De 101

$320
8240

!5160
$130
lS~OOO

2"' classe

Gado suíno, caprino, 1anigero e semelhantes :
De
até 100 kilometros .
De 101 » 300
»
De 301 » 600
»
De 601 em diante.
Frete mínimo •

$600
$400

$200
$150

15$000

Observações
l. a Para os po1·cos, a lotação será de 60 cabeças, por vagão completo ;
para os outros aminaes da 2a classe, a lotação será. de 70 cabeças, por vag:'i
completo.
2. a Quando, em uma expedição apresentada a despacho, o numero de cabeça
exceder apenas de l até 5 o total necessario para a lotação completa de' urr'
ou mais vagões, esse excedente deverá ser expedido em vagão collectur, pel:'
tarifa n. 6 ; podendo, entretanto, seguir na mesma occasiãG, pagando mei:
lotação d0 vagão. Quando o e'l.cesso fôr atA 9 animaes de raça muar ou cavallar
ou 8 bovinos, ou 15 bezerros, p8gará. meia lotaçã,o !le Ia classe da tarifa n. 6 A
e quando for até 30 porcos, ou até :35 carneiros ou 011tros pequenos aiümae~
pagar:1 meia lot<i.çã.o da 2"' classe da tarifa u. 6 A.

VII- Transportes funebres
Tari:f'a n. 7'
POR

CADA VER E POR KILOMETRO

1"' classe
Taxa fixa

De 1 até 100 kilometros
De 101 » 300
»
De 301 » 600
»
De 601 em diante

. ..

5$000
1$400
$700
$350
$300

2a classe
Tnxa fixa

Do

3~:000

1 até 100 l\i.lometeoz

De 101 » 300
De 301 » OOJ
n0 c:o1 em di<tn1.e .

~:700

»

:~350

))

$!70
~'l:íO

Observação
Nos trens do interior, o mínimo da 1a classe será de 50$ e o da 2" classe 30$ ;
os ue suburbios, o da la classe será de 20$, e o da 2a 10$000.

VIII - Transportes especiaes
Tari.f'a n. 8

CAFE'
POR TONELADA E

POR KILOMETRO

1a classe

Em grão, ou em casquinha:
De l até 100 kilometJ•os
De 101 » 300
»
De 301 » 600
»
De 601 em diante •

$280

$130
$065

$060

2a classe

Em côco, ou cereja :
De 1 até 100 kilometros .
De 101 » 300
»
De 301 » 600
»
De· 601 em diante •
Fretfl'minimo .

$190
$090
$045
$040

J$noo

Observação
Estas bases são calculad~1s para o preço offlcial de 7$000 por arroba (de !G
los) de café, de accordo com a pauta da Camara Syndical dos Corretores da
Lpital Federal. E, sempre que esse prer;o baixar, o& fl·etes gosarão de um
>atimento de lU o;., por l~OCIO ou fracção de l$000 de diminuição nesse preço.
:ses abtttiment:n: serã.o determinados, :par•a os transportes a effoctuar em cada
e~, dA accurrlo com o preço médio do mez anterior.

. CAL
POR VAGÃO COM LOTAÇÃO COMPLETA, DE

9

OU DE

18

TONELAilAS

Base unitbrme pal'a vagão de \:l toneladas, pot• zona de 101 kilometros et
diante :
De
De
De
De
De
De
De
De
De

101 a. tê 200 kilometros
»
201 ))
:iOO
301 ))
400
))
401 ))
500
»
»
50!
600
700
601 ))
·»
70! ))
800
90fl
801 ))
>>
»
901 )) 1.000
))

))

34$000 por vagão de 9 toneladas
))
))
-JA$000
))
))
54$001)
»
))

))

))

,.

))

04.~000

74$000
84$000
94$000
10-l$000
114$000

,.

))

»

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

»

))

))

))

))

))

))

))

))

))

,.

»

Para os vagões ,de 18 ton el adas a.pplica.r-se-ha o DoBRo dessas taxas . O excE
dente das lotações acimtt pagu.rá, por tonelad<t ou meia, t onelada taxa proporciona .
á base uniforme.
'I'tu•i.fa

11o

lO

MANGANEZ
EM LOTA ~~ÃO

COMPLETA DE VAGÃO

a) Até 504 kilometros :
Por tonelada, emquanto o cambio oscilütr entre rJ e 8 dinheiros por
1$000
Para cambio inferior, accrescimo de 1$000 por dinheiro, ou fracção de
dinheiro, de baixa. da taxa cambial.
Para cambio superior, reducção de 500 réis, por dinheiro, ou fracção
de dinheiro, de alta da taxa cambial, até á taxa de 1~ dinheiros
por 1$000, correspondente ao limite miniino de
b) Além de 504 kilometros :
Por tonelada-kilometro, mais.

$$00(

ô$000
$012

n
TAXAS ACCESSORIAS

I-

Cobraveis em todas as estações

CA USAS DAS TAXAS

TAXAS

BASES DAS 'l'AXAS

.rmazenagem de bagagem, ou de
encommenda, após 36 hor~;~,s cor,
ridas de estadia livre de taxas., Por fracção indivisível de
10 kilos e por dia ....... .
$050
dem de carvão despachado, de positado na linha, o nos pa.teos, a pós
dou~ dias corridos de estadia livre
de taxas . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Por um :i<tcco ...... . ..... .
$~00
dem de lenha despachada, depoodt ada na linha, ou nos pateos, <tpõs
dous dias corridos de estadia livre
de taxa .... .. . .. . ............... Por umêL t <Llha ••..••.•.••.
$600
idem de lenha a granel, descarr e- / Por vagão descarregado
gada, idem <~ p ós dous dias cor r idos
de ~ rod as ..... .. . . . 5$000
de estacl1a llvre de taxas ........ ... Por vagao de 8 rodas .. . 10$000
,dem de mercado rias não descu.r regadas nas est ações S. Diogo. Mari· Por vagão de 4 rodas .... l$000
tima, Norte e Alfredo Maia, a pós
24 horas corridas de estadiv, livre Por vagão de 8 rodas ..•. 2$000
de taxas ...... . .. ... ..... . . .... .
:dem idem descarregad <~s e armazenadas nas estações Marítima, São
Diogu, Alfredo Maia e Norte, após
24 horas uteis de estadia livre de
taxas ............................. Por lO kilos e por dia .. .. :
$050
dem idem descarregadas e armazenas nas estações do interior,
após 48 horas uteis de estadia
livre de taxa .................... Por lO kilos e por dia.....
$050
em idem idem depositadas nos
pateos das eot ações Mar ítima, São
Diogo, Alfredo Maia e Norte, após
24 horas uteis de estaclia. livre de
, taxa ............................. Por 100 kilos e por dia.. .. .
$050
[dem idem depositadas nos pateos
das demais estações, após ,18 horas
uteis de estadia livre de taxa .... Por 100 kilos e por dia •. . .•
~050
Idem vehiculo, após as mesmas
estadias livres concedidas ás mercadorias ... . . ......... . ... . . ..... Por vehiculo e por dia .... . 3$000
A vi'so, ou boletim, da cbegada da
mercadoria, etc, expedido ao desti·
natario . ..... . ......... , •.... ,. .. Por aviso , ou boletim,::~, expedir . . . . ... . .. . ... . . • . .
$200
Carregamonto (:!(~ mercadorias, etc.,
,
pel<J pt:~:So<d. d<t ust r<.td<L, ••• •. • • .• , Pm· f e<H;<)io indí visivel dl'l j

MI NI MOS
DAS
'l'AXAS

$500

I

!.u k 1.lo.- : . .....

o . ,. ~ .

f

D,

•

•

~ .

~; ~ !~: o

10$000
20$000

$500

$500

$500
$500
6$000

CAUSAS DAS TAXAS

BASES DAS TAXAS

Certificado do despacho ............ Por um .......... ....... ..
Deposito de bagagem, ou de encommeoda, para ser despachada no
dia seguinte . . ...• . ... ..... .. . ... Por vol ume . •... .... . ...•.
Descarga de mercadorias, etc., pelo
pessoal da. estrada •..... . ...... .• Por fracçiio indivisível de
10 kilos . . . ... . . •. .. .....
Entrega. de hagê1gem por meio de
resalva, na fàlta de conhecimento Por expedição .• .. .•...... .
, Por vagão de 4 rodas
Fotga de material de carga, após \ e por hora .• ... ........
oito horas corridas. livre de taxa . ~Por vagão de 8 rodas e
por hora ............. .
Nota de expedição impressa, para
despacho .... ... .....• •. . .... . ... Por urna ...........••...•.
Seguro de mercadorias classificadas
nas tarifas ns . 3, 8 e 9 ....•....•• Sobre o valor declarado por

TAXAS

MINIMOS
DAS
TAXAS

$500
$500
$020
$200
l$000

5$000

2$000

10$000

$020

100$000 ................ • l/10 °/o

Idem idem idem nas tarifas ns. 2
2 A, 2 B e 2 C••.•....•• . .. • ..... Idem idem idem ... .. ..... . l/5 °/o
Idem idem idem nas tarifas os. 5
e 6 . .....•.•..•.•. .. .• : . .•.•.••.• Idem idem idem ...•....... l/2 °/o
Verificação do ·peso na estação de
destino; a pedido do interessado,
quando não houver dilferença, ou
esta não exceder de I % do peso
indicado na nota de expedição .. . . Por fr•acção indivisível de
100 kilos ............... .
$200

II- Cobraveis só na estação Maritin1a
BASES DAS TAXAS

CAUSAS DAS TAXAS

TAXAS

MINIMOS
DAS
'l'AXAS

- - - -- -·--·---1---Armazenagem de mercarlorias recebidas por via marítima e depositadas nos armazenR até 30 dias,
após dous dias. uteis de e:;tadia.
livre de taxa .... . ..... ... . .. . . . Por
Idem idem c depositadas a céu aberto
até 30 dias, após dous dias uteis
de estadia livre de t<txa ......... Por
Idem idem e depositadas nos armazens, de 31 até 90 dias .... . ... Por
Idem idem e depositadas nos pa.teos,
de 31 até 90 dias ..• . . .. ..... .... Por
Carregamento, ou descal'regamento,
de mercadorias, de crnb.weaçõcs
para o c<i.es, ou ponte, não em·
pregando apparelhos . ....... ..... Por

I
lO kilos e vor dia .... ..

~I J50

$51_1:.)

100 kilos o pot• di<t ... .

$050

$5UIJ

lO kilos c por dia ..•..

$ 100

l ~UOO

100 kilo::; e pul' dia ..• .

:j;JI)(I

l$01.10

fr:tl.:<;·áo .iwli visível de
100 lülos ............... .

S?iUO

3$001J

l$1!00

5$000 .

Idem idem para para quaesquer
mercadorias a granel, ou volumes
indivisíveis, até o peso de 5 . 000
kilog1·ammas, empregando apparelho ... .... .. .. .•.............. Por tonelada ............. .
Idem idem para volumes de peso
de mais de 5. 000 até 15.000 kilo·
grammas, empregando apparelho. Por tonelada ..•.......•...
Embarque, ou desembarque, de animaes de montaria, não empregando apparelho.••....... . .. ... . Por um .. .•.•.. . .. •..•...•
Idem idem de bois, vaccas e vitellas,
não empregando apparelho ....... Por um .................. .
Idem idem de carneiros, porcos e
animaes semelhantes .......... . Por um ...•...•...... .....
Idem idem de animaes de montaria,
empregando apparelho. . . . • . . . . . . Por um .......•...........
Idem idem de bois, vaccas e vitellas.
empregando apparel ho .......... : Por um .................. .
Multa · a applicar nos documentos
não pagos até o dia seguinte ao
em que forem extrahidos .....••. ; Por um e por dia •.........
(.Jaula~

de

~ '" ,_ooxom ,;o x

28000

10$000

2:)000
1$000
$100

l$000

5~000

4$000

5%

Embarque, ou desemba.rq ue, de jaulas ) x l ,no, cad,~ uma .•...
contendo animaes ferozes . ...... . ). Ide~n de maiores dimen\ soes, cada uma ....... .

20$000

Estadia de embarcações atracadas á Por metro de ponte oü de
ponte ou cães...... ... ... . ...... · cães, e por dia .•.•..•...
Pesagem de mercadorias a granel. : Por vagão de qualquer série

:§:500
2$000

Pesagem de outras mercadorias .. . ·.• Por ftucçiio indivisível de
100 kilos . . .. ........... \

$050

l0$000

l$000

CAUSAS DAS TAXAS

TAXAS

BASES DAS TAXAS

MINIMOS
DAS
TAXAS

r Pol' vagão até 12.000 kilo-

Transporte de mercadorias do àepo·
sito para o cães, ou ponte ........

Exocutivu 19:)7

~ Idem
"'"mm"'
..........
illem a tê :20. UOO kilo-

5$000

grttrn1nas ...•....•.....

10$000

Idem idem aGé 30.000 kilo·
gra.mmas ...•.....•.•...
Idem idem de mais de
\
30.000 kilogrammas ....

15;?000

I

20$000

1>

Pauta ou classificação geral das mercadorias
TARIFAS
m

....o

ARTIGOS

OBSERVAÇÕES

~

8

o

z

----1-----------A
::l

Abat-jour de ferro, ou de metal.
A1Jat-jour de louça. ou de vidro ..
Abat-jour de papelão ...... .. . . . .
Abanas de palba para casinha ... .
Abanas de palha ou de papel (ventarolas) ............•. '... . .... .
Açafrão ............ . ....... ... . .
Ace~sorios de trilhos ........... .

3
3
3

3
3
3

Até 200 kitoll'. pela 5• classe ; mr1is
dH 200 kilug. pela i• classe,
pela. q IW.l o peso se1·à conta,!o por
tonelada., ou meia tonelti.Ja.

Acções de bancos ou de companhias ....•........•...... - ..•.

4

Acidos para fins _industriaes .....

3

5

Cobrar-se-ha sómente l •f. sobr·e o valor• dPclnra.do, eontando se as rracçõe.,; de I : 000$ p u r
I :000$ . Frete mínimo, 5$000.
Quantlu despachadus por fabr ica
D.< Ctonal lle actdos, passarão
paru. a 6• classe.

Aço em vergalhões, barra, chapa,
ou verguinhas •...........•...
Aço em obra ................... .

3
3

5
2

Adúbos ..•.........•..•..•. , . . ..

3

Aduélas de madeira ..••••. • ......

3

Afiador de metal. ............. ..
Agua potavel e agua do m ar ... .

3
3

2
9

Agua do mar concentrada. .....•.
Aguardente nacional. ..•.•......
Aguardente estrangeira ... ..• .. .
Aguas gazusas •.........•.......
Aguas gazosas artificiaes nacionaes ................ - . · ·- · · · · ·
.Aguas mineraes ou medicinn.es es t ran g·eü·as .................... .
:Aguas mineracs ou medicinaes
de foutes nacLnae:> . .. . . , •. • ..

3

5

~:l

5
I

I

.i;gua.-t•a z: ••• , .•.•• •.••••..• . . •. .

I

3
3

3

3

3

2

3

.)

~

Qmwdo mnnufacturado e despa·
cilauo por fabriCa nac10nal,
situ c~.da
no interior, passará
para a 4• classe.
Pt'la !Ja pagando lotação completa
de vagau.
.~ té 200 kilog. pela 5a classe ;
mais de 20 1 kilog . pela 7• clasc;e,
pela qual o pe~u será contu.do
pur tuüelada ou mda tunela.J.a .
O peso será contado por dezena de
kilogrammas.

;Q u:r.niin de~: p;i =:>:had a s pe!t!,;:; iJi'(, pfi .s
e lll i> !>es<t ~ . P" :ssa 1· ã.o P'" ·u, a, 9•

I

lI

cb~se ,

roas.

por· dezeu:.t ci.u

kii ~Jgtarn ·

'l'ARIFAS
ARTIGOS

~

l7l

;.,

Q;l

Cl)

l7l

OBSERVAÇÕES

-------------~--~- g !.______________
A.

Agulhas para trilhos ........... .

3

5-7 At~ 2110 kilog. pela 5"' classe ; mais
de 200 kilog. pela 7"' classe, pela

Aipim ..•. ... .....•........ · · .. ·

3

9

Alabastro (bruto) ••. ., ...........

3

5-7

Alaba~tro em obra ... " ..........
Alambiques para lahoratorio . . ...
Alambiques para fa bricas ou la·
voura .. . ........... .. , ... . ...

3
3

2

3

8

Alavancas ........... . .... , .....
Album ....... .. .............. .
Alcatrão (pixe) ..•....• . .•• . ...•.

3
3
3

5
1
5-7

Alcool nacional .•......•.......•.
Alcool estrangeiro .•... . .... . ....
Alcoolic ,g não denominados .....•
Alfafa. (forragem) .....••... . ....

3
3
3
3

1

3
3
3

2
5

Algodão em .r·n.ma ••.. • '. c ~

3

7

3,,

8

•••

•

,\.lgoctão em C<Ll'0\)0 • • .. • •• • • • • • • •
.'dlJo::; . . ... . ........ . .. . ... . . ....

.:>

O peso será contado por dezena de
kilogrammas.
·
Até 200 lüloJ<rammas pela 5a
cl<tsse; mais de 200 kilogrammas

pela 7" class-, pela qual o peso
será contado por tonelada ou
meia tonelada .

5
l
1
5-7

Alfazema (fiôr de) ................
Alforges ........ . ........ ·······
Algodão em pasta ...•......•....

o •

qual o peso sera contado por tonelada ou meia tonelada..
O peso será contado por dezena de
kilogt•amma.s. IJomo encomrnenda, em trens de grande velocidade,cobrar-se-ha pela l" classe
da t <trifa n. 2 C ; e em trens de
pequena velocidade, pela 2a
classe da mesma tarifa.
Pela 7• a,penas será classificé<do o
alabastro bruto procedente das .
jazidas do interior.O peso, nesse
caso, será contado por tonelada
ou meia tonelada.

Até 200 kilogramrnas pela5" classe;

mais d: :!0' kilogrammas pela. 7..
clatlse, pela, qual o peso será contado por tonelada ou meia tonelada ; e o transporte ficará sujeito á carga m1nima d 1 meia lotação, se não estiver ú.condicionada de mudo a .poder ser carre.gada com outras mercadorias •
.b;m fardos ficará isenta da carga
mínima. Quando nacion al e pro· ·
cedente do inte r'ior, pagando lotação de vag_to, completo, passará para a
classe.

t

3

4

'

~

Terá medição, salvo quando em
fardos comprimidos; e, nesse
i caso, o fl' t3te sürá calculado pelo
i pClw rea.l.
iPeso l'f'al o pnr dezena de kilo .
1 gram:llas,-·
.
JA rnesm<l, ooseen,ç•w acmt<J..

I

TARIFAS
OBSERVAÇÕBS

AltTWOS

------------------------------A

Alicates de metal. ....•..........
Almofe1ll.''s de seda, Hi, velludo.
ou damasco ........•...•...•..
Almofadas commnns ...•........•
AlmoíiJ..rizes de metal. .......... .
Almofarizes de madeira, ou de
pedra ............•..•........
Alpiste ..•...•...••..•...•..•...
Alumina ........ " ...........•...

3

Alumínio .....••..•.... , ....... .
Alvaiade .......•...•••.........
Alviões ....•.••••......•........
Amendoas ..•.••...•..•.........
Amendoim ..•...................

3
3

2

5
:J

~uo kilograrnmas
pela, ;)"
classe ; mais de 200 ldlogra,mmas pela 7a classe, pela qual
o ·peso será contado por tonelada ou meüt tono!ad;~ ; e o
transporte fica,rá sujeito â carga, minima do meia lotação de
vagão, se não estiver acondicionada de moJo a poder ser carregada com oatra': mel'cado·
rias.

5-7 Até

..o

2
2
5

3
3

7

·±
;)~7

Amianto, ou asbestos (brttto) .....

o"

Amianto, ou asbestos em obe~L ...
Amido, ou polvilho, em Cilixo, ..•.

3
3

2
2

Amido, ou polvilho, em S:J,cco ....

3

8

Amostr·as divers&.s (fazendas) ....
Ampulhetas ..... , ..•.........•..
Arnilina •.•.............•. · .....

3
3
3

l
7

,,

.

Ancinhos G.e f erro .............•.
Ancora de ferro ....•............
Ancorotes vasios (novos) ........ .
Ancorotes vasios (us~crlos) ....... .

...,
,)

·•

,)

,,

Aniagem (tecido lie) .•...........

,)

Anil (flôr ele) .................... ,
Anilina ......•..................
Animare;~ [)mp·,,[lt·;,;':J:; ........... ~
AlllP1JJ"8 Yl\Tü:),
)_)8CJU6l10t'),
(óiJt
1 (lj] .,..,.~,ri.-, r"! o"
, I;:l-~.
,n•"
.... 1. ••••
. :, • • . . ..
.... Oll cACto.·
• ••,
.••

1

"
3

;)

:::

O pew oe!'á conéa.LI.u pot· dezena
elo kilog1•ammas.
A tê 200 ki logram mas pela, 5•
r·lasso; m;~is de 2:J<J kilogrammas pela 7a classe, pela. qmti
o P"so S(Wá contado por tone··
la'Lt ou meitt toaelada.
Qu·,,ndo produzido pol' f;1brica na,·
cional, pagará pela ,!a classe.
O peso será contado por r!ezena
de kilogramma.s.

O peso

ser~. contado por dezemt
de kilogrammcts.

5
5
4
7
,5

~e;;o ~erâ contado por dezena
de kilogramm.a:::.
Desp:wha'da. por fabrica nacional,
pag·ar·cí. pela. 6" classü.

O

'J

L)

5
l

!como enc:ornmCJnda, em trens 1le
;rrande velodàaue, pag:.u·ao veL<.
I a ehLs,co da ta ri flt n. 2 B ;
. em trens ele pequona velocidade,

TARIFAS
ARTIGOS

00

....oa;>

ODSF.RVAÇÕES

sp

z

------------------------------------------------------A

Animaes ferozes ou perigosos ..••

pela 2"' classe da mesma tarifa.•
As cobras vivas, destinadas ao
Instituto Serumtherapico de São
Paulo, deverão estar bem acondicionadas, e pagarão pelas taxas
acima.
Cobt>ar-se-hão 400 r('is por vn,gão
especial e por kilometro ou
í'racção, com o mínimo de 15$.
Só poderão se1· tr11nsportados
em trens de cm·g;.L e esta,ndo encerrados em jaul~s, de accôrdo
com o art. 207 das condições
regulamentares. Só poderão ser
transportados, em trens de viajantes. (ln grande ou de pequemt vcloci.!ade, com prüvia autorização da Directuria,pagando,
nesse caRo. o fl'ete especial quo
a mesma determinar.

Animaes diversos (cavallos, bois,
etc;) .•......•................ , 6-6 A l-2-::l Poderão ser transportados em
trens de viajantes de grande
. velochlauc, c9m consentimento
c:n. Directoria, animaes de sella,
ou de carro, vitellas, bezerro&,
ca1·neíros, cabras e semelhantes,
pagando o dobro da tQ rifa n. 6.
Go~ará do abatimento de 50 °/o
nas tees classes tb tarifa n. G o
teansporte de animaes parare·
p ·oclucção,devendo o criador, ou
quandu remcttent l, ou quando
d:c:-:tin:üario, ou seu representaul;,; legal, p?c!ir por escripto
o compGtente despacho em r8·
querimento doc;nmentado dirigido á· Directori<1. Essa vantagem será apen:1:1 concedida ás
t~SpRdiq{)eg de üuas, on 1nais,
caiJeças, per mittindo-se, outro;;im, o tmnsporte gratuito de
umu. pessoa incumbida do trata.menw dosanim:1.:'ls.O:o: animaes
J'epl·oductores s3rão transportado,8 gratuitamente nos tr:ms da
estrada quando o tranporte fôr
Jl::,.q·~1;t;l tado pelo~ g·!_} veL'il08 de Sã,o
1):J ,:.Jo . d_c. 1\Iin.,..:. C d 'R;o,on psb-t
Sot~;ecla.d.e N·ac~,J;l,_:J. .Je J\)~l·te·~:l··
l''i··~
<.<.. '~

0

'1>7ar•in
·~

;n\.·J···.lo··o···~J·Sc::.·.·.,
·'·'\''--"'
v
.!1~- "'"''

I
\1:~r~t '~~;:-~··~~·e '~~/~:i:.•. nt:··e-, ; t~ a
-L

(

"''-'··

.L.

11

t.wi í::.

•

TARIFAS

Ul

ARTIGOS

rn

2

OBSERVAÇÕES

Q)

D'2

Q)

""

8

«!

õ

z:::s

------------ ------ -----------A

Aniz (licor) ....•......•...•. , ....
Anthracito ....•..•.....•.....••.

3
3

5-7

Apa1·as de papel, ............... .

3

5-7

Aparas de sõla para estrume •...

3

5-9

Apetrechos bellicos ............. .

3
3

2

A petrechos exp!os1 vos .. •.. . ....

Apetrechos de caça (meno ~ polvora e espoletas) ..... . .... . . . .
Apolices .... . . . ................. .

2

3

2

3

3

4

Cobrar-se-ba somente 1 °I o sobre
o valor declarado, contando·
se as fracções de l :OUO$ po1·
1:000$000.

3

3

3
5-7 Até 200 kilogrammas peia 5a classe ; mais de 200 kJ!ogrammas
pela 7• classe. pela qual o peso

se1·á contado por tonelada ou
meia tonelada..

Apparelhos de louça para 8Sgoto.
Apparelhos pa r~L produc(iào de gaz
:tc et~ · le no .. . ...... . .......... .

3

5
'5-7 Até 200 kilogrammas pela ;)a classe ; nmis de :?.00 kiln ;::t'aJlllll3.S

Il

Jc· l·.: ,y.o;i<:!:t ou de e!J! ·i

m1ca.. . . . . . · - · · ·- . .... . .. ... ..

1

.
'-'

Apparel!JOs de alumínio ou agatha
Apparelhos de louça. ou de faian·
ça e pertences ..... ........... .
Apparelhos de porcellana ou
crystal, ...... .. . . ... ... ...... .
Apparelhos de christofle ou d('
qualquer meta.! prateadD .. . .. .
Apparelhos de musica ou repro·
ducção por electricidado ...... .
Apparelhos para agua on par<.~
gaz ..•........... .. ..... . .....
ApparelhJs de barro para esgôto .

A pp :-.: ·eliiO~

l

velocidade paga.rão o dobro das
taxas. Pagando lutação compl•·ta. de vagão, appl1car-se-ha
a 2.. classe tia tarifa n. 6 A.
Até ~00 kilogrammas pela 5~ elas.
se ; mais de 200 kilogrammas
pela 7a classe, pehc qual o peso
sllrá cJntado pot·. tonelada ou
meia tonelada ; e o transporte
ficará sujeito á car ga mínima
de mei.J. lotação de vagão, se
não esii ver acondicion ado ri e
modo a poder ser cal'regado com
outras mercadorias.
\ mesma observação de antbra·
citq. Não ficarão sujeit .1s '~carga
minime\ ,
Pela pa., pagando lotação completa
de vagão.

*!

lJ!.!la 7a (~ l::, ; ~o:. e, iY!.ia. q ua.i :8er;i. o
lJ l.!H) C! IlU i dO j)(.l).' I,~;IJO)i.!.:.i<L OU
HH3u1 r.onol tMln .

TARIFAS
ARTIGOS

rn

OBSERVAÇÕES

2
(!)

s
::I

z

-------------- ----------A

Apparelhos quaesquer para lavoura e industria, não classificados.

3

5-7 A mesma observação de apparelhos p.1ra prodtmção de gaz a.eetyleno.

Apparelhos t elegraphicos ou tel epllonicos . . ................... .
App.trelhos typographicos ..•.....
Arados e perteuces. , .. . ......•..

3'

2

3

9 O peso será contado por dezena

Ara me de qualquer metal não
precioso .............. , ..... .
Ara11Je de f urro, farpado ou não.

3

3

5

de kilogrammas.
3

3

5-9

Arames 'cobertos ..........••....
Ar.•mes de fer·ro ou do aço, par:.
armação rle gu .rda.-sol. ...... .
Arames de ferro g<LI , anizado ou
p1ntatlo ...................... .
Arames de cobre para electricidade

3

2

3

5

Araruta . ••.....•.......•...•....

3

Arbustos ••.•...•.....••..•......

3

Archótes ...........•..••........
Arcos ue ferro ou de aço. • . . . .. .
Arcos de ma1lei :a ... , .......... .

3

2

3

5

Ardozias .•.

3

3

3

3

Até 200 kilogrammas pela5a classe ; mais de ~00 kilogramm.as
pela ga chsse, pela qual o
peso será contarto por tonelada ou meia tonelada.

5

5-7 Até 200 kilogrammas pela 5a
clusse ; mais de 200 kilogrammas pela 7a., classe, peta qual o
peso será contado por tonelada
ou meia tonelada.
6 Cumo encommenda, cobrar-se-ha,
em trens de gl'ande velocidade,
pela 1• classe da tarifa n. 2 B ;
e, em trens de pequena velocidade, pela 2a classe da mesma tarifa.
8 Te!'ão medição ; e o peso será
cont 1do por dezena de kilogrammas.
Até 200 kilogrammas pela 5"'
classe ; mais de 200 kilogrammas pela 7" classe, pela qual
peso será contado por tonelada
ou meia tonelada.
5-7 Até 200 kilogra.mma.s pela 5a
classe ; mais de 200 kilogrammas pela 7a classe, pela qual
o peso serà contado por tonela,ia ou meia tonelada e
o tra n ~ po 1· te ficará sujeito á
ca rga mi!!im::t. de meia lotaçàu de vagãn , se Dãú esttvenm a~.~ondicionadas de modo
a. poderem see carregadas com
outras mercaJ.orias.
5-7

TARIFAS
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OBSERVAÇÕES
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~

"'
"'

<!>

s::s

~

o

z

--------------A

Arein.!o. o... o. . .•... .... •...•.•.

3

Areias monazíticas .• . o. ......... .

3

Areometros .•. . ..... . ...........
Arg illa. o........ oo. ..... o..•...

3"

Armações de mnodei:o:- a nsada . .. .. .
Armações de ferro ou de madeira, para lojas ............. .
Armações de madeii'v,, p a.r<~ fogos
de a r tificio .••.. o.. . .•. o..• o..•
Armações p>< m egreja . ...... . ... .
Armações para gnal'd<io·sol. ...•...
Armarinho (artigos n?io classificados) ... . ..... o.. .. .....•.. o.
Armas brancas .•.. o..... ~ .... o. .
Armas de fogo e p8rteoces . ..... .
Arminhos ......... . .•...........
Arpões ..•..•..... o•.......•..•..
Aros para rodas de locomotivas,
ou de vagões .... • .. o. .... .• . ..

3

,,

Arrebites .. , ................•...
e pertences .•• , .........•
Arroz. , ..•...... , ..•.... . ....

Arreio~

o

••

Artefactos de vidro, não classificados . . ....... oo..•....... o.•
Artigos de a.rmaaor . , •. o.. o.. ooo
Artigos de a.rmarin lw, nã'J clal:'sificados . o.•... o.. . o. oo.. o... .. .
Art~ g o s de cabell~il·eiro oo·_: ooooooi
Arti go~ de con fen :c.n:L. n:w elno
s ·i
Slfir~ ;:.rlo.>. o . o, oo.... . :··. .... . .. .. .. . .
ArtJg-o:; de cb ap f~l ; i 1':<1..
Ar i igc.: rl:·) chal'uL:..ü .·... . ..
i i.J' t i:-;<.i;: do cnteh l'Ü o. oo. oo.... oo1
o
o

.. ....

o

•

0

o

J\ l 1 ti _: ~(•,q

•

••

o

.

ri n desen h:~ .. . , ... ~ . .. . . .. l

5-9 Pela 9• classe pagando a lotação
complet a do va.gão.
5-7 Até 200 kilogrammas pela 5"
cl<1sse ; mais de 200 kilogrammas pela 7a classe, pela qual
o peso serâ contado por tonelada ou meia tonelada.
5- 9 Pela 9"' pagu.nrlo a lotação completa do vagão.
5

3
')
o)

0..-,

o:>

o)

..

3

5
l
2 Despachacbs por fabrica do interjoT', pagarã.o pela. 4" classe.

,)

2

:~

2

3
3

2

3

1

5-7 Até 200 kilogrammas pela 5•
classe; mais de 200 kilogrammas
pela 7" classe, pela qual o peso
!!arâ contado por tonelada ou
meia tonelada..

')
o)

5

3
3

7

2

o>
;,
o>

.)

,,.,
<>

.

",J
:~

·I.

Nacional, procedeBtc de estação
do interior e depachado de distancia superior a 44 kilometros,
pagará 400 réis por sacco até
62 1/ 2 kilogramma.s. De distancia inferior a essa, cobrarse-ha pela 7• classe, por dezem\
de kilogramma..

TARIFAS
OBSERVAÇÕES

ARTIGOS

~--------------------1--------l---------------------A

Artigos de escriptorio, não classifica.:tos ...................... ,
Artigos de luxo, ou de fantasia.
Artigos de ferragens, não classificados ...................... .
Artigos de folha de Flandres .... .
Artigos de gazista ............ • ..
Artigos de livraria ..... . ...•.. ..
Artigos de pacotilha, (como agulhas, alfinetes, botões, colchetes,
cadarços, de·laes, tesourinhas,
grampos de ferro, linhas, etc.).
Artigos de perfumaria ... . .. ... .
Artigos de pharmacia, não classifi·
c!ldos ................. ... . .. . .
Artigos tle relojoeiro ...... . . . .. .
Artigos de sapateiro ..... ... ... . .
Art.igos de sellaria .. ........... .
Artigos de t apeçaria ..•.........
Artigos intl ~~m maveis, não classificados . . ..................... .
Artigos para rumantes .•..•.....
Artigos para o ca.rna vai, não classifica dos .. , .........•.........
Artigos para pian o ..•••...... .. .
Arvores de Natal .... . ......... .
Art igos (quaesquer) não classificados ....•. .•. . . •... .• .•.... ... .
Arrnelns •.. .•. ...............• .

3
3

3
3
3

2

3
3
3

1\n tomovRis

pn.r~

caJ·gn • . ... .•...

2

"'

.)

3
3
3

2
I

3

I
2

3
3

3

2

3
3
3

A!:-l pha.lt.o ...... . ........ .. .. . .. .

Assncar de beterraba ......•....
Assucar, do qualquer especie ou
cô e, não reri u<trlo ... ..... ... ..
Assuc;~,r na.cion;tl em t abl.;t.es ... . .
Assucar r efinado, de quaLquer especie ou côr ............. • ..• .
At.aüdes . .•..•...... . . . ....•....
Auto moveis para. viajantes...... .

4
2

2
2

5-7

,,

...-.
':>

..,

..
.)

•>

7
5

Quando despachadas por fabrica
nacional, passarão para a 4..
classe. Quando destinadas a parafusos grandes ou cavilhas, applicar-se-hão as classes 5a e 78 ,
contando-se o peso, nesta, por
tonelada ou meia tonelada.
Até 200 kilogrammas pela 5"
classe ; mais de 200 kilogramas
pela 7" cLasse, pela qual o peso
será contado por tonelada ou
meia toneLada ; e o transporte
ficará sujeito á carga mínima
de meia lotação de vagão, se
não estiver acondicionado de
modo a, poder ser carregado com
outras mercadorias .
() peso será contado por dezena. de
k ilogr:tmmas .

TAR IFAS
ARTIGOS

00

c

OBSERVAÇÕES

~

ll>

8

::s

z
A
Aveia. ..••..•.•..•.......•.....•

3

6

Avelãs ...•...............••..•.
Aves domesticas ( em capoeiras,
< gaiólas ou caixões engradados).

3

4

Como encommenda, em trens de
;rrande velocidade, cobrar -se- ba,
pela Ja classe da tar1fa n. 2 L!;
em t rens de pequena velocid ~dP. , pela 2"' cl<LScie d•~ mesma
tarifa.

Aves silvestres ( em capoeiras,
. gaiôlas ou caixões engradados).

Aves empalhadas ou embalsamadas ... . . .... .. , .... .•... ...
Azeite d..ce .........•........••.
Azeite de substancias diversas . . .
Azeitonas . .• ... . .. . ••.. ... . .... .
Azougue ....................... .
Azougue para fins industriaes .. •
Azulejos ............. . ......... .

Nacional, procerlente de estaç§o
do interior, paguá por sacco,
até 62 l / 2 kilogra.mas , 400 ré1H,
de rlistaacia sup~l"iOI' a 44 kilometrus . De di ~ tancia infer·ior
a essa cobrar-se ba peh 7"'
classe, por dezena de kilogram.
mas.

Como encommenda, em trens de
grande veluciri itde, cobrae -s :· b.L
pPla I a classe da ta ri fa n. 2 B;
em tr:ms de pequflna V<ll uci·
dade. pela 2• clu.sse da mesma
tarifa.
3
3
3
3
3
3
:5

1

4
5
4
2

5

5-7

Ate200kilogrammaspela5a classe;
mais •le 200 kilogramas pela 7•
cla>se, pllla q ua.l o peso será
contado por tonelada ou meii1
tonelada.

B
Bacalháu ...•...... .. ....... . .. .
Bacias de folha de Flandres ..... .
Bacias de cobre, ferro batido ou
de outro qualquer metal não
precioso ..................... .
Bacias de barro para esgôto ou
latrina ..... : ............. . .. .

.Bacias de louça pa ra ln.tr:na .. . .
Ba(~tas e baeti i ha,s ........... .. . .

.,

3

6
4

3

2

3

5-7

<>

5
2

·)

.)

3

HagagenR . .... . ...... .. .. .• .. .. . ?-:2 A

2

Até 200 kilog"ammas pela 5.. classes ; mais de 200 lologrammas
pela 7• cla;se, ptlla qua.l o peso
::;erá conta.lo por tonelada. ou
meia tone! <lda .
11m Ü' CTIS de •c..; raU(lG
velocidade,
l
co1Jrar-s3· h :L pela 2• clü.sse (,a
tar·ifa n. :'( ; em trens dê pequena. velocidade, pe la 2a cJ,~s··

TARIFAS
00

ARTIGOS

OBSERV.A,ÇÕES

o

~

z=

----------- ------ --,.....,....--------.....13

se da 2 A. O frete mini mo será.
de :100 réi>; na q uella e de 200
réis ne,ta. Para as bagagens
destinadas a além Nórte, vide
additamento á P parte das Tarifas ( Condições Regulamentares).

Bagaço de canoa, de cevada e
outros ....................•. ,.

9

O

peso será contado por <l.ezena
de kilogrammas ; e não ficará
sujeito a lotaçã •, quando acon-dici0nado de modo a poder se1,
carregado com outras me.rcadorias.

peso será .contado por dezena
de kilogrammas.

Bagas de zimbro ....•..• " ••.....
Bahús vasios de folha de Flandres
Babús vasios de madeira ....•....
Bahús vasios de couro ........... .
Baionetas •....•.................
B:1ixeiros e pertl"nces ........... .
Ballas de chumbo, de ferro ou de
bronze ...........•............
Bah•ios v:,sios, novos •..........
BalaioH vasios, usados .......... .

3
3
3

2
4
5

3
3

2
2

3

2

3
3

2
5

3

7 .O

Balanças e pertences ........... .
Balaustr·es cte ferro, de bronze ou
de outro metal. ...........•...
Baldes de lona, de couro, de zinco
ou de folha de Flandres ....... .
Baldes ae ferro ou de louça
agatha ..............•.........
Balões de vidl'o ....••...........
Bambús .•......................

3

2

3

2

3

4

3

2

3
3

I
5-9

Bancos de carpinteiro, novos ... .
Bancos de carpinteiro. usados ... .

3

5

Bancos de feno ou de outro metal.
Bancos de madt>ira ............. .
Bancos para piano.~ ...•.........
Bande:ra~ de madeira, com vidro.
pctra por-ta::; ou ja nellas ...... .
Bctndf:'iras de maddr-a, sem v'iJ.ro
para porta,; (;U janellits ....... .
B:J,nde,iéL de me:.al não prc,ciuso .
Il:lnd".k· dCl prat~ ou de ouro .•.

3

2

:3
3

5

3

2

"""" de P"''''' "'''"''"'"" •..

7

Até 200 kilogrammas pela 5a classe ; mais de 200 kilogr ammas
pela 9• classe, pela qual o peso
será cont~do por tonel(!.da ou
meia tonelada.
O peso será contado por- dezena

de kilogrammas.
2

5

I

,.,..,

Cobrar se-ha mais l/2 °/o sol 1re o
valor decl;J.r;:.do, coutaw:o- se as
fracções dL; I :000$ por .....• , ...
1:000$000 .

TARIFAS

"'o

ARTIGOS

1'..

Q)

8

::l

OBSERVAÇÕES

l1l
Q)

m

"'cil
õ

----------- -z- - - -----------Banha d.e porco nacional ........ .
Banha de porco em rama. ...... .

Banheiros de metal ( esmaltado
ou não) ...................... .
Banheiros de folha de Flandres .. .
Barbantes ....•..................
Barracas desarmadas .•..........
Barricas e barris vasios (novos).
Barricas e barris vasios ( uss.dos).

'J

'-'

3

3

,,
·.)

3

6

6

2
4
4
4

:)

4
7

Barricas e ba.rris desarmados ....

3

5-7

Barrilha •..............

o ••• o ••••

3

5-7

Barro .••..................•.....

3

5-9

3

5-7

Barro em obra não denominada ..
Barrotes de madeira ...•........

..
·'

4

Bate-estaca •......•.............

7

Bastidores e accessm•ioH dé) bordar .........................•
Bastidores e accessorios par:.• theatro .......•...................

5-9

BatataR ....•....................

.-,
O)

4

~ementes.

3

9

Batelão ...•.....................

,,.,

7

Batatas grellauas pctra

Baunilha............... , ......•..
Bebidas :1lcoolica:; ou espirituo~~·;:.

nã.o classiíic:cd~.,: ......... .

BGlJU:<. ' • o

• • • •

- •••••••• o • '.o

Como encommenda, em trens de
grande velocidade, cobrar-se-ha.
pela la classe da tarifa n. 2
c; em trens de pequena velocidade, pela 2•· classe da mesma
tarifa.

pe8o seeá contado por dezena
de kilogrammas.
Atê 200 kilogrammas, pela 5•
classe ; mais de 200 kilogrammas, pela 7" classe, pela qual o
peso serà contado por tonelada
on meia tonelada.
Até 200 kilogrammas, pela 5"'
classe; mftis de 200 kilogrammas, pela 7"' classe, pela qual o
peso será contado por tonelada ou meia tonelada.
Peb. 9\ pagando a lotação completa do vagão.

O

Até 200 kilog;'ammas, pela 5a
classe; mais de 20t! kilogrammas, pela 7"' classP, pela qual o

peso serâ conGado por tonela.da ou meia tonAlad:~.
O peso ~erâ contado por tone·
htr!a on meia, tom:la1la.

Pela 0•, pagando a lotação com·
pleta do vagiio.
N:\cionaes e despachadas por estação do interior, pagarão pela ga
classe, pela qual o peso será
cont<1do por dezena de kilogrammas.
O peso será contado por dezena de
kilogrammas.
O peso serü, cuniiado por

tone~

lada ou mei:l. toneíada e teri
me<.lição.
O)

,)

,,.,
.,.j

TARIFAS
OBSERVAÇÕES

ARTIGOS

-----------------------B

Belbu"tina ...••............ . . " .. .
Bengalas.•.•...•..... . ...... o.. .
Berço de madeira ou de metal. ..
Berço de vime ................. .

grande velocidade, cobra.r-se-ha
pel<L l" classe da. tarifa n. 2 B ;
em trens de pequena velocidade, pela 2' classe da mesma
ta.rifa. :·

.,
,)

o>

.)
'j

"'

., A

observação de mobília

Em trens de viajantes ue grande

Bestas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6 A

Bezerros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6 A

2

Bichos de sedtt .. . .. . . . .. . . . . . . . .

3

G

Bicycletas ..... ; . . . . . . . . . . . . . . . . •

3

2

Bicromato de potassa ........ o...

3

5-7

Bicuiba ........ ,................

3

5-9

velocidade cobrar-se-1m o dobro
!la l ~ classe. Pagando lotação
completa de vagão, aplicar-seha <L 1a classe da tal•ifa 6 A.
Em trens de . viajantes de grande
velocidade cobrar-se-ha o dobro
da 2" classe da tarifa n. 6. PagRndo lotação completa. de vagão aplicar-se·ha a. P classe da
tarifa n. 6 A.
Como encomrrwnda, em trens de
g1·ande velocido.de, cobrar-se-ha
pela l a classe d:J. tarifa n . 2 c ;
em trens 'de pequena velocidade, pela 2" classe da mesma
tarifa. Despachados de estação
do ·interior para a colonia Rodl'igo Silva, em Barbacena, não
pagarão frete, embora como encommenda.
Tel'ão.medição. Quando despachadas como encommenda, pagarão
pelas tarifas n. 2 e 2 A. Quando
acompanharem os viajantes pagarão:-até 50 kilometros, 3$;
de 51 até 100, 5$; e dahi por
diante, por 100 kilometros ou
fracção de 100 kilometros, mais
l$ cada uma.
Até 200 kilograrnmas pela 5a
classe; mais de 200 kilogrammas pela 7a classe, pela qual o
peso será contado por tonelada
ou meia tonelada.
Até 200 kilograrnmas pela 5a
clP.sse ; mais de 200 kil ogrammas pr,lo, r• classe, p Gl<\ qu:1l O
JJ G:;o ~ü l.'[L conta.do por dezena. de

I
Bigoornas . . .... o. ... ooooooooo. o. o
Hijouteria. (ouro , pr:~ t~l. , etc o) . o. oo

me~ma

de vime.

"1

kil ogT: !.! n .m:ts~

·

CobrM-se-ila ma.is i / ~· "/ o .solnou u
valot• declarado, contando- se as
fracções rle 1:000$ por 1:000$000

TARIFAS
m

o
....

ARTIGOS

OBSERVAÇÕES

z~

-----------------------------------------------------B
Bilhares, bagatelas e pertences ...
Bilhetes impres~o s ...•...•...•...

3
3

Biombo .. . ... . ...... .. .• . •......
Binoculos . . ...•..........•...•..
Biscoitos extrangeiros ....•••••...
Biscoitos na.cionaes .........•••.••

3
3
3
3

l
2

Bisnagas........................
Bisultito de cal...................
Bitter....................... •• . .
Bocêtas diversas ......... ; .. . .. . .
Bocêtas de ouro, de prata ou de
platina . . . • • . • • . . . • . • . • . . • . . . .

3
3
3
3

5

4

Boias...................... .....

3

2

2 Os bilhetPs de loteria ( a COI" 'el' ou
p1·erniados,) pafla.rão sómentc a
taxa de l •/ . sobre o va lor declarado. contando-~e a ~ fracçõt:Js
de l: 000$ por 1:000$000.
l Terá medição.
4 Corno encornmenda, cobrar-se-ha,
em trens de grande velocidade,
pela ta classe da t arifa n. 2 B;
e em trens de pPque na velocidade, pela 2a classe da mesma
·
tarifa.
1

l

2
Cobrar-se-ha mais 1/2 •J. sobre
o va lor declarado, coo tando-se
as fra,cções de l : OOO:j;OOO por
1 : 000$0110.

Bois •••...•..•...•.•......••... ·I 6-6 A

Bolachas .•..•........ . •......•..
Ilol'sas de viagem .•.•. . •......•..
B.ornba.s para agua .............. ·1
Bombas electricas para agua ..••..
Bondes ·e pertences ....•....•••..

3
3
3
3
3

Borracha bruta .. ; .............. .

3

Borracha em obra não da s~ifi- ;
cada .. .. ........... . .. ..... ... !
Botes . . . . . . . , . . . . ... . . ..... . . . . . !

I

5-7 Terão medição.

Até 200 kilograrnmas pela 5a. classe ; mais
de 20ll kHugramrnas pela 7"'
classe, p~la qual o peso será
contado por tonelada ou mfüa
tonelad ;t .
1-2 Hrm trens de viajantes de grande
velocidade cobra. ,·-8e-ha o do tJro
da 2• classe da tadfa n. 6 . Pagando lotação completa rle vagão, ap ,,iicar-ae ha a l " classe
da tarifa 6 A.
4 Vide biscoito.; nacionaes.
2
5

7 Pagarão pela lota.ção completa do

I

va~ão.

5-7 Até 200 kilogramma.s pela 5"
classe, mais de 200 kilogram·
. mas pela 7"' clas,e, pela quell o

pe8o será c1ntado por tonelada
ou meia t onelada..
3
3

4
7 Terão medição . O peso ~ erá. con·

1

tado pur toneiada ou mei[t tonelada .

TARIFAS
00

o

ARTIGOS

OBSERVAÇÕES
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s
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Botij:ts ou botijões vasios, novos
ou usados .• , ..••.•.•...•....

3

5~7

Botijões de f·~rro vasios, novos
ou usados, .........•..... , .•.

Até 200 kilogr·ammas pela 53
classe ; mais de 2UO kHogram·
mas pela 7a classe, pela qual o
peso será contado por dezena
de kilogrammas.

3

5-7

Até

Botões di versos ....•..........•.
Botõe~ rle ouro ou de pra,ta (com
ou sem pedras preciosas ) ..•...

3

Brasilite (dynamite nacional) .....
Breu..•.•.••............•.. ·.•··

3

2

::!

5-7

Brilhantes .....•...••........•.•.

4

Brincos de ouro, de prata, etc .•.

4

Brincos de metal não precioso,' .•.
Br:nquedos ..... , ................ .
Bi'lquetes...•.....••.•.........••

3
3

l

3

5-7

200 kilogrammas pela 5a ·
classe ; m
de 200 kilogrammas pela 7a classe, peJa qual o
peso será conta . . o por dezena
de kilogrammas.

4

ah

Cobrar- se-ha mais l /2% sobre o
valor declarado, contando-se as
fra"ções de l : UOU$000 por ....•
l

:000~000 • .

200 kilogrammas pela 5a
classe; mais de 200 kilvgrammas pela 7a classe, pela qual
o pe:;o ssrá cunt •do por tonelada
. ou meia tone,lada.
Cobrar-se-na mais 1/2% sobre o
V<dur declarado, coutaudo-se as
fracçÕPS de 1 : 000$•JUO por ..• ,
Até

1:000$000.

Cobrar-se·ha mais l/2% sobre o
valor decbradú, contando-se
as fracções de I : 000$000 por
l:OOU$0LIO.
l

Britador........•...........•..•.

3

7

Brocas ...•...•....•.••...•......
Brochas...•...•.........•.•.•...
B:onze em bruto, para obras .... .
Bronze em ob!'it ................ .
Bruuze em ubjecto de arte ou de
luxo ......................... .
Bruayas vasias, nova~ ....•.....
Brua,cas Vccs1as, usada8 ....•.....

3
3
3
3

5

5

3
3
3

l
5
7

~:}:uui-iot'8.:i de café ..... " ........ ~ ..
Bu1·r·a~:o; dd fen·o ......................

.:3tls6oR

r~uzin::t.

o

0

o

• o •

•

~

O

~

"

~

0

0

0

O

D

"

f

(>

..

0

e o a '" • a

<> 11 0 V

Q

CJ

~

" • " ., o

11 lt • • • •

0

me~ma

dl;j pedra.

observação de carvão

O peso serã. contado por tonelada

ou meia tonelada.

.,

•>

I
d1versus ......... .......... .

n
.··~~·"···l···'·
~ó 0 U..~, ~ o

A

1

3
3

3
2

O peso será contado por dezena

de kilugi'amma8.

9
4

IA me:::ma ubservJ.çao acima.

!

l!

TARIFAS
OHSEt-tVAÇÕES

ARTIGOS

- - - - --------------

c
2
5-7

Cabeçadas e cabeções ........ .
Cabeças de boi, cameiro etc ... .

kitogt•arumas pela 5•·
; mais de 2CO kilogra-mas p:lla 7a classe, pela qu<LI
o peso será contado por tonelad<t ou meia toneladi.L.

Ate ::.!00
clas~e

..

Cabellos ....•.................•..
Ca.bellos em obra ............... .
3
Cabides de metal •...••...........
3
Cabides de madeira ............. .
3
Cabos de arame .•.... ... ..... · . . .
3
Cabos de linho ................. ..
Cabos de madeira, para ferramea3
ta e outros fins .............. ..
Cabras e cabritos .............. .. fi-GA
,)

5
1

..

2
,)

;;

3
5

3-2

'

Cobrar-se-1m o douro tla ;-Ja cla~:-;e
d<t t" rit'<1 u. 6 em tl'ens de viajantes de gaude velocidade. Pagando lot<tção completa de vagão
aplicar-se· ha a ~ " classe d <>
tarif<t n. 6 A.
O peso será contado por tonelaua
ou meia tonelada.

Cabreas ..•.•..•............. ·. · ·

3

7

Cabrestos .•...•......... . .•......
Cabriolets...............•.. .. ...
Caça morta (aves ou quadrupe·
des) ...•••..•••.•......•......

3
5

2
2

Vide vehiculos.

3

7

O peso será contatlo po1· uezeu~.

Cacáu não preparado ........ , ... .
Cacáu preparado ............... .
Caçambas de ferro ou de metal.
Caçambas de zinco ou de folb.a
de Flandres ....•........•.....
Caçambas de montaria (estribos) ..
Cachaça, •.•......•.. ; ..•.. · · · · • ·
Cachimbos .... . ...... . .......... .
Cacos de vidro ou de louça ..... .
Cadaveres ....•.•••... , •..••..•••

de kilogrammas. Como encommenda, em trens de gr ande velocidade. co brar-se-h <~ pela I"
classe da tarit'a 11. 2 B ; om
trens de 1)equena velocidade,
pela 2"' classe da mesma tarifa .
.,-_.,,

6

3
3

4
2

,,
')

3
3

3
3

7

4
2
5
2
::;eri.i. coutadu ·por touulada ou meia tonelada.
l-2 Taxas mínimas: nos trens de ~u
burbios : l a classe, 20$000 ; 2"
elasse, 10$000; e nos tt·ens do
i ot.erior : la classe, 50$000 ; 2"
elaS8E:l , ::l08000. Em vagão Lie
carg-a pagarão pela 2a classe
da ta.rifa n. · 7, com abatimento
de lO % .

7

O petio
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c

.,
•J

Cadarços ui Vel'SOS. , ........•....
Cadeados ....................... .
Cadeiras de fm'ro ou do lona .... .
Caiiernaes .•..•..................
Cadinhos do platina ............. .
Cadinhos communs .••..... , ...•.
Cães ..•••.................•..•.•

Café em cereja ou coco ..........
Café em grão ou casquinha ......
Café moído .....................
Caibros .........................

.,3
•)

0

....

2

,.,

"

0

,)

l

(j.()A

3-2

8
8

2

"

6
5-7

0

•>

0

l

Cairo ( fibras de côco) ...........

3

5-7

Caixas de chumbo vasias, novas.
Ctüxas de ehumbo vasias, usadas.

3
3

5
7

· Caixas de folha d.e Flandres .....
Caixas de madeira, de íerro ou
de zinco (para agua) ..........•

3

4

3

5-7

Até 200 kilog. pela 5a classe; mais
de 200 kilog. pela 7a classe, pela

qual o peso serâ contado por
tonelada ou meia tonelada.
A tê 200 kilog. pela 5a classe ; mais
pela 7a classe, pela de 200 1\.ilog.
qual o peso será contado por to. nelada ou meia tonelada,
O peso será contado por dezena de
kilogrammas.

Até 206 kilog. pela 5a classe; m~tis
de 200 kilog. pela 7a classe, pela

qual o peso será contado por
tonelada ou meia tonelada.

Caixas do descarga de ferro ou
de zinco (para latrina) ....... .

Caixas de madeira ou de papelão.
Caixas de guerra ............. ..
Caixas de louça (para latrina) ... .
Caixa,s par<t gelo .............. ..

Em trens de viajantes, do gra.ndH
velocidade, cobrar-se-1m o dobro
da 3" classe da tarifa n . fi •
Deverão estar bem açamados e
acorrentados. Em lotação completa de vagão, paga.rão pela 2a
classe lia ta!'iílt n. 6 A.
Gosará do abatimento do art. 174.
Gosará do <tbatimento do a:rt. 174.

5-7

3
3
3

5
l
5
5-7

Até 200 kilog. pela 5• classe ; mais
de 200 kilog. pela 7• classe, pela
qual o peso 'será contado por
tonelada ou meia tonelada.
Terão medição.
Terão medi~ão.
Até ;:;ao kilog pela 5a classe; mais
de ::!00 kilog. pela 7"' clas~e,

pc.la. qual o peso será contado
por toncl:.tda ou mci~t tonelada.

~~~~x~l.~vs

CO .L]].

~:!J!.\~ · ..... · ... · .., j

Ga1xrlnos SiJHl Vtd.ro ........... · · ·1

CaixinhJ.s v;J;r>ias, para phosphorosi

3

O púso será. eomad.o pol' de~ena, do.

kilogrammM.

Exerntiv" :l907

c

TARII<'AS
OBSERVAÇÕES

ARTIGOS

--------------- ----------c

Caixões vasios, novos............
Caixões vasios, usados...........

3

5

3

7

Cal .......................... ,.. 3-9

5·8

Calcâreos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

5-9

Calçados........................
Caldeiras e pertences. . . . . . . . . . . .

3
3

7

CalU.eirões de ferro ............. .
Caldo de canna .•...............

0

q

3

2
O peso será contado por tonelada

ou meia tonelada.
3
8

O peso será contado por dezena de

kilogrammas.

5

Caleças ....................... ·.
Calhas de ferro galvanizado ou
de folha de Flandres, para agua
Calices de vidro ordinario ...... .
Calices de crystal. .•............

3
3
3

Camas de 1erro ou de lona ...... .
Camarões frescos ............... .

3

5
5
l

.,

Quando despachados por fabrica
nacional, pagarão pela ~J~ classe
( Vide crystal ) .

0

q

Como encommenda, em trens de
grande velocidade, cobrar-se-h:.t
peht la classe da tarifa n. 2 B ;
em trens de pequena velocidade, pela 2" classe d<t mesma
tarifu..

3

6
3

Camisas de morim, linho, etc ..•.

3

2

Campainha .................... .
Campas (sinos pequenos) ...... .
Campánula de vidro .•..•.....•..
Campeche ..•...................
Camphora ..................... .
Campista ( bebida alcoolica )..... .
Camurça_ ...................... .
canarios vivos ................. .

3
3
3
3
3

Canastr2.s vaBias ............... .
CanLlelabros de metal. .......... .
Canecas de foiha de Flandres .... .
Canecas de metal ............... .
Canella em pó .... , . , ....•......

3
3
3
3

Camarões salgados ou seccos .... .
Camisas de meia de algodão ..... .

O peso será contado por dezena de
ldlogrammas.
Pela 8" pagando lotação completa
de vagão até 100 kilometros.
De mais de 100 kilometros cobrar-se-ha pela tariia n · 9. A cal
virgem só poderá ser despachada
em barricas ou em saccos grossos
Pela ga pagando lotação completa
de vagão.

,)

Quando despachadas por fabrimL
nacional, pagarão pela 4a classe.
Quando despachadas por fabrica
nacional, pagarão pela 3" classe.

2
1
5

2

3

l

3

2

Como encomrnenda, em trens de
grande velocidade, cobrar-se-ha
pela la classe da tarifa n. 2. B ;
em tl·eos de pequena velocidade, pela 2" clas~e da, mesm<•,

,,
•)

t1o~.rifa.

----·. --.

.

~-.... ------~----~-.--------~--------·---~.:..

.... _;,.._·-··_,.

TARIFAS

AR'riGos

OBSERVAÇÕEd

c
Canella em casca,. .........•.....

Ca.ngas e cangalhas .•.•..•.•...•.

3
3

Cangica .....................••..

3

5-7

Canllamaço em fibra ou fio ...... .

Canhamaço em tecido ........... .
Ganhamo em bruto ............. .

Ganhamo em obra não classiti·
cada ...•........•.............
Canhões ou peças .............. .
Canna dá India ..............•...
Cannas de assucar ........•......

7

,.

::l

,:)

3

5-8

3

3
2
4
0

-~

'-'

3
3

Cannas de assucctr pam forragem.

,·,

!)

Canô<J.l:l •.••.•.•.•.••••••••••.••••

o)

5-7

Cmws de hal'l'O ••.•..•.••...•••..

CallOS de bor·raellu,. .•...••..•...•
Canos de chumbo ..........•....•
C:wos de ferro fundido ......... .

C<mos de feno laminado ou galva.nizado ..........•............
Canos de louç<t eommum ........ .

5-7

;)

~

v

•j

2

3

5-7

5

O peso serà contado por dezena de
kilogrammas. Como encommen·
ela. em trens de grande velocidade, cobrar-se-ha pela la classe
da tarifa n. 2 B ; em trens de
pequena velocidade, pé ia 2a ciasse da mcsm;t tarifa..
Atê 200 kilogrammas pela 5•
cl::tsse ; mais de 200 kilbg'í;ammcts pela 7"' classe. O peso sei'á
contado por dezena ele kilo·
grammas.

Até 200 kilogramma~ pel<t 5"
classe ; mais de 200 kilograinmas pela 8" classe. O peso será
cont(tdo por dezena de kilo·
grarrimas.

Quanuo ctespacbad.as em feixes,
scr;'ío calcuLtdas pelo peso verificado ; a granel, 11agando ''·
lotação do vagão.
A mesma observa<·ão acima.
Terão medição. Até :200 kÚogr·am:mas pelv. 5" classe ; nELis tle 200
ll.ilogrammad pela i" classe,
pel:t qual o peso soni eon~ado
por tonelada ou meia tonelada.
Atê 200 kilogrammas pela 5• classe ; mais do 200 kitogrammas
pela 7" classe, pela qua_l o peso
será cont:tdo por tonelada ou
meia tonelad.<J.. Quando despachados por ütbrica nucional, pagarão pelas clttsses 5" c tl", sendo,
nesta, por lot~.çito de vagi:í.o.

Até ::200 kilograr:1mas pela 6"' chw·
se ; lD«is ütJ :20U kilogr·arúmu.,;
]Jelf;, 7" cl:.t8Se, peb quu.l o posu
;~cn•:'t contetdo por ionela.d'.l ou
meüo touelad :1.

TARlFAS
OBSERVAÇÕES

AR1'IGOS

I

----------------·------------

----

- - - - --------·--------------------

c
Canos de metal .............•....
Canos de vidro ou de porcella,na.
Cantaria (pedra de) ............ .

I

3

2
1
5·7

...u

5-7

3
3

Cantoneiras de ferro .•...........
Capachos de borracha, ferro uu
arame ••..•......•.•••......•.
Capachos de juta, côco ou qualquer outra fibra ...............
Capilé ••....••...........••.••..
Capim verde .......•..•..•.•....

3

2

3
3
3

3
3

Capim secco ..•••••.............•
Capoeiras va.sias, novas .......••.
Capoeiras vasias, usadas ..•..•.•.

3
3
3

Capsulas para armas de fogo ....

3

Carabinas ............ , ..........
Carangueijos ...•.....•..•......•

3
3

Carbolina •......................
Carborina (formicida) ........... .
Carbureto de cal cio .•......••...•
Cardas .••...•..•.•.....•.•......

3
3
3

Carimbos .•••....................
Carnaúba (cêra) ...........•.....
Carnaúba (palha) ..•...•..•.....

,,,,.]··
\;.<.(.,,,

.

, ,. • . ' ••• ' • . • • • • •

''l

!I

3
3
3

Até 200 kilogrammas pela 5a classe; mais de 200 kilogrammas
pela 7" classe, pela qual o peso
~erá cont::t.do por tonelada ou
meia tonelada.
A mesma o bserva,ção acima.

5-9
5-9

Pela 9"' pagando lotação completa
de vagão.
A mesma observação acima.

5
7

O peso será contado por dezena

de kilogrammas.
Vasias serão cobradas
classe.
2
4

pela 2•

Como encommenda, em trHns de
geande velocid<.tde, cobrar-tle-ha
pela 18 classe da t;tri fa n. 2 B ;
e, em trens de pequena velocidade, pela 2"' cbsse da mesma
tarifa.

3
6

6

Até 200 kilogrammas pela 5"' classe; mais de 200 kilogrammas
pela 7" classe, pela qual o peso
será contado por tonelada ou
meiü. tonelada.

5-7

2
5

Atê 200 kilogramma:; pela 5a classe ; mais de 200 kilog-rammas
pela lcP classe, pela qual o peso
será contado por tonelada ou
meia toncladn, e ficar ti. sujei ta á
carga minima de moia lotação
de vagão, se não estivet• acondicionada de modo a poder ser
carr·egatla com outt•as mere::tdor·ias .
7 IPor tonelade~ c meia toneL:.da,.
/ Como c.:mc.:ommonda, em trens d.o
l :.;T;:,udu volodJ.,tdc, ·colmli'·lil•>ll<J,

5-9

~

I

pela I~~ cla.osD d.0J t~!.·iüt :n. J (] ·;

em tl·ens de pequena velocidade,
pela 2• classe da mesma tarifa.

TARIFAS
OBSERVAÇ'ÕES

ARTIGOS

--------1----------------------c
Carne de pot•co fresca., .... , .....

3

6

Carne de porco frita ............ .
Carnes preparadas •..............

3
3

6
4

preparadas, despachadas
por fabrica nacional, on procedentrs do interior ............ .

'>
._,

6

Carne fresca em caixões frigoríficos ......................... .

3

ô -- Como encommenda, em trens de

Carne fumada ou salgada ....... .

.,.:.

Carne secca commnm .••.......•

3

Carneiros.......................

G-ô A

Caroços de algodão e outros .•....

3

Carreteis de madeira, para fabrica
de fiaçã.o e tecidos ... , ........ .

3

CtJ.t•nns

Como emcommenda, em trens de
grande velocidade, cobrar-se- ha
pela la classe da tarifa n. 2 c ;
em trens de pequena velocidade, pela 2" classe da mesma
tarifa.
A mesma observação acima.
Como encommenda, quando não
acondicionadas em latas soldadas, em trens de grande velocidade, cobrar-se-ha pela la. classe
da tarifa n. 2 B; e em trens
de pequena velocidade, pela
2• cla.sse da mesma. tarífa.'
Como encommenda, quando nã.o
acondicionadas em latas soldada>~, eni trens de grn,nde vrlocidade, cobrar-se-ha pela l" classe dn, tarifa n. 2 C : em trens
de pequena velocidade, pela
2" classe da mesma tarifa.

grande velocidade, cobrar-se-ha
pela la classe da tarifa n. 2 C ;
em trens d" pequena velocidade, pela 2" classe da mesma
tarifa.
Como encommenda, em trens de
grande velocidade, cobrar-se-ha
pela la classe da tarifa n. 2 B;
em trens de pequena velocidade, pela za .classe da meRma
tarifa.
7 Viàe Xarque. Cobrar-se· ha o peso
por dezena de kilogmmmas.
3-2- Cobra1'·Se-ha pelo dobro da :~r·
classe da tarifa n. 6, em trens de
viajantes de grande velocidade.
Em lotação do vagão, pagarão
pela za o! asse da tarifa o . 6 A.
5-9 Até 200 kilog. pela 5"' classe;
mais de 200 kilog. pela 9"'
classe, pela qual o peso será.
. contado por tonelada qu meia
tonelada.
5-7

Até 200 kilog. pela 5a classe ;
mais de 200 kilog. pela 7a
classe, pela qual o peso será

contq.do por tonelada ou meia
tonelada..

'I'ARIFAS
úO

o

ARTIG03

OBSERVAÇÕES

l'-<

o

s::I

z

-----·~-~--------·-

-----

-----M·--..!~--------··---··~--

c
Carrinhos de mão ..••••.........
Oal'I'inhos para creanças ou doentes .......•.......••....•......
Carrocinhas de mão .........•...
Carroças de 2 ou 4 rodas ........ .

Carros desa.rmaclos rlfl 2 ou 4 J'odas

Carros de ;z rodas .•........•.....
Carros de 4 rodas .•........•....
Carros desmontados para estradas
de ferro .•............••.......

3

5

3
3
5

2
5
2-3

"'

,j

5
5

7

Carros para estradas de ferro, re·
bocados .•.....................

3

3

l
2
5-8

Carvão anima.!. ................ .

3

5-7

:')

Cohrar-se-ha. pela lotação do
vagão.
Sendo de quatro rodas, pagarão
400 réis por kilometro e por unida•le ; tle mais de quatro, 600
réis.

Car-tuchame carregado .. : ....... .
Cartuchame vasio .............•.
Car1·ão vegetal ......•.•.........

Carvão de pedr3 ....... , ........ .

Pela 3a clai>Se serão cobradas
quanclo desarmadas e destinadas
:i. lavoura. ou tPil.llSporte de genm•os.

5-7

Pela sa, pagando lotação completa
do vagão. Quando destinado a
uzinas, pagará pela ga classe,
tambem por lotação completa do
do vagão.
Até 200 kilogrammas, pela 5"
classe; mais de 200 kilogra.mmas pela 7a classe. pel~t qual o
peso será contado por tonelaua
ou meia tonelada. Ficar<J, 8ujeito
á, carga mínima de meia lotação
do vagão, se não estiver acondi·
cio nado de modo a poder bOr carregado com outras mer·cadorias.
Até 200 kilogramrnas, pela 5•
classe; mais de 200 kilogrammas pela 7a classe, pela qual o
peso será contado por tonelada
on meia tonelada, e ficará, su,ieito á carg<~ mínima de mr.ia
lotação de vagão, se não estiver
acondicionado de modo a poder
ser carregad0 com outra.s rneJ··
cadorias. Q•1ando destinado a
uzinas meta.llurgicas, cobrar-seha. pdie >J•. Para as estradas de
fe:l'f'!) (Tn
!_'en~r':iJ,

Pul·1~

Caso.s ·de 111_a,tlei.ra ~
r/,·,.-::1 !~í n:,,l.!.l:~!

fm:t~o

[)a

d

c.·_J:;Jpl;:;L-~,

o,J nço,

,,

tr~·:.fego Jnutno
Í:,')lJF'.\r-;·;p-h:\

ga p.J.:;;a. rá
de v:-:tuJí, . )('

JjP1

eonJ.

~~

;:>"

]l<a:;:lL

-··-----····-------·--·----·-------------·---------------------····-··--·TARIFAS

OBSERVAÇÕJW

ARTIGOS

··--

--- -------------

c
Cascalho ....................... .

3

Cascas vegetaes pam iudustria .. .

3

Cascas vegetaes medicinaes ..... .
Caçarolas ele ferro ...•...........
Castanhas ...................•...
Castiçaes de vidro ordinarío ..... .
C11sti<;Jaes de metal ou de madeira
Casulos .........•.....•..........

3
3

Ca tadores de cafti ............... ,

3

Catres .•...•..•........•.......•
Cautr-hü bruto .................. .

.:>

3
3

')
,j
q

Ca.utchú em obra ............... .
Cavacos .....•...............•.•.•.

•)

•J
•)

,:,

Cavadeira para café .. , .... " .....
Cavalletes de ferro ..........•...
Ca.valletes de madeim ............ .
3
Cavallos .............. , ....•..... 6-6A

ce]y,J:nln~,

n?í.o

''• ••

~ ~ o ~

••••••• "

fi Como encommeuda, em trens de

viajantes de grande velocidade,
cobrar-se-ha pela ta classe da
tarifa n. 2 c; e, em trens de pequena velocidade, pela 2• classe
da mesma tarifa. Os destinados á
colonia «Rodrigo Silva», em Barbacena, ficarão isentos de frete.
9 O peso será contECdo por dezena de
kilogrammas.
6
5-7 Até 200 kilog·. pela 5a classe;
maisde 200 kilog. pela 7"
classe, pela qual serâ o peso
contado por tonelad<t ou meia
tonelada. '
4
5-7 Até 200 kilog. pela 5a classe ;mais
de· 200 kilog. pela 7a classe,
pela qual o peso será contado
por tonelada ou mei:1 tonelada,.
5

2

3

5
1 Em trens de viajantes, ele grande

velocidade, cobrar-se-ha o dobro
da la classe da tarifa n. 6. Pagando lotação completa ele vagão applicar-se-ha a ta classe
ela t3.rifa n. G A.
9 Como encommenda, em trens de
granue velocidade, cobrar-se-ha
pela l"' classe da tarifa n. 2 C ,
e, em trens ele pequena velocidade, pela 2• classe da mesma
tarifa. O peso, como mercado. ria, será contado por dezena de
kilogr<tmmas.

rJ<~wlo

ft·osc.ls ..•....•.....•.....••..• j

CPllt~lll
./ -'.
.)l"

;·:.,

')

,j

CelJolas e

5
3
4
5

')

,j

Cebolas e cebolinhas frescas ..... .

5·8 Pela sa, pagando a lotação completa do vagão.
7 O peso será contado por dezena de
kilogrammas.

~ • • • •

•

I

~ • ~

I

I

-1
G-'J

,\tP. 200 kilog·. poLI ;,a el :'S•'l'l;
Itlaio de 20u k1!11,~. pc-Lt. r;:t
c;hsse, pela, lj_lt:1.l o pu:::11 :;"t'à
contado

pol~

i.np_l,d :l}t:~.~:~

topolad:\ , n

}il(:i:),

1'ARIFAS

OBSERVA~~ÕES

ARTIGOS

------------------------------c

Centt~io

...•....•...............•

I
Cêra bruta ....................... _I
Cêra em obra não denominada ..•
Cêra em rolos ou vellas .......•.
Ceramicos (artigos não classificado!'!) ...........•..............
Cereaes não classificados •........
Cerveja estrangeira •............
Cerveja nacional. .........•.....
Cestas ou costas vasios, novos .. .
Cestas ou cestos vasios, usados .. .

3

"

6 Nacional e despachado por estação
do interior, ficará sujeito ao
pagamento de ,100 réis por sacco
a,t,é 62 l/2 kilogrammas e em
distancia maio1· de 44 kilometros. Em distancia inferior a
essa., será cobrado pela. 7a classe
e por dezena de kilogrn.mmas.
4

.y

l

3

2

..

4 Despachados por fabrica nacional
pagarão pela 5a classe .
6
2
4
5
7 O peso ser;i contado por de:1.ena de

3
,-,
._,

"3
:3

"

,)

.,

Cevada ........................ .

•)

Cevadeiras de; mandioca .... , .... .

3

Cevadinha . . . . ............... .
Chá ............................ .
Chaleiras de ferro .............. .
Chales ......................... .
Chaminés para fogões ........... .
Chaminés de vidro para lampeões.
Champagne .................... .
Chapas de ferro ou de zinco, para
coberta ...................... .

3
3
3
3
3
3

Chapas de ferro galvanizado .....

3

Chapas de fArro para fogões ..... .
Ch;tpas de juncçao .............. .

3
3

<>
v

3

kilogrammas.
6 Quando nacional e despachada de
estaçlio do interior ,ficará sujeita
ao pagameu to de 400 réis por
sacco até 62 l/2 kilogrammas,
em distancia superior a 44 kilometr·os. Em distancia inferim·
a essa, cobrar-se-h a pela 7a classe
d<L tarifa n . :i e por dezena de
kilogrammas.
9 O peso será contado por dezena de
kilogrammas.
6
4
q

.J

2
5
5
l

5-7 Até 200 kilogrammas pela 5•
classe; mais de 200 kilogra.mmas pela 7" classe, pela qual o
peso será contado por tonelada
ou meia tonelada.
5-7 Até 200 kilogrammas pela 5'
classe ; mais de 200 kilogrammas pela 7• classe, pela qual o
peso será contado por tonelada
ou meia tonelada.
5
5-7 Até 200 kilogrammas pela 5"
classe; mais de ;200 kilogrammas pela 7• classe, pela 11 ual o
peso será contado POl' tnnelv,da.
nn meia tonP-!a.d;,,

TARIFAS
OBSERVAÇÕES

ARTIGOS

c
Chapelaria (artigos não cla.ssific:tdos) .......•..•..•.....••....
Chapeleira .........•............
Chapéus ..........•.•.••.......•
Chapéus de sol .................. .
Charruas ...................... .

3
3

""

3
3

Charuteiras .................... .
Charutos .•..•...••...•.•.......
Chicotes ....•..•................
Chifres ........................ .

3
3
3

Chifres em obra ................ .
Chinelos ....................... .
Chlorato de potassa ............. .

3
3
3

Chlorureto de calcio ..•..........
Chocolate ...................... .
Chouriços ....................... .

3
3

0

,y

<)

i)

2
2
2
2

9 O peso será contado por dezena
ue kilogrammas.
2
2
2
5· 8 Até 200 kilogrammas pela 5a
classe ; mais 200 kiiogrammas
pela 8a classe, pela. qual O. peso
será contado por tonelada ou
meia tonelada. Ficarão sujeitos
á carga minina de meia lotação
de v::~gão, .se não estiverem acondicionados de modo a poderem
ser carregados com outras mercadorias; Em carro collector de
couro, pagarão pelo peso indicado na nota.
2
2
5-7 Até

200 kilogrammas pela 5a
classe; mais de 200 kilogrammas
pela 7" classe, pela qual o peso
será contado por tonelada ou
meia tonelada.

6
4
4 Como encommenda, em trens de

grande velocidade, pagarão pela
l • classe da tarifa n. 2 B ; e, em
trens de pequena velocidade,
pela 2a classe da mesma tarifa.
Despachados por fabricanacional,
ou âe estação interior, serão cobrados pela 6• classe. Como encommenda, em trens de grande
velocidade, co brar·se- h a pela la
classe da tarifa n. 2 C ; e, em
trens de pequena. velocidade,
pela 2a classe da mesma tarifa.
Chromato de potassa ............ .

Chronometro (não sendo de ouro
. oq prata) ......•..............•
Chumbo em barra ou em lençol.

3

5-7 Até 200 kilogrammas pela 5"'
classe; mais df.l 200 kilogrammas pela 7a classe, pela qu~l o

peso será contado por tonelada
ou mei:.l.. tonelada.
3
3

l

4
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c
Chumbo para caça .......•.......
Chumbo em obra não claisificada,.
Chumbo velho .......... , ....... .
Cigarros •.......................
Cimento ....... " .......•........

3
3
3

3
2

4
2
5-8 Até 200 kilogrammas pela 5•
classe; mais de 200 kilogrammas
pela ga classe, pela qual o peso
será contado por tonelada ou
meia tonelada. Sendo de produc·
ção nacional, cobrar·se-ha pela
ga classe.

Cinematog::'apho ................ .
Cinzas para estrume ...•.....•...

3

G-\-1 Pagando Iotaçiw completa de vagão applicar-se·ho;. a ga classe.

Cipó •••..••.......•.•.•.........

3

5-9 A mesma observação de cinzas

Circo de cavallinhos ....•......•.

3

5-9 Pagando

Cirurgia •.•.••••••••............
Cisco para estrume ............. .

3
3

5~9

Coa.dores de mandioca, ..•......•

:i

9

Coalhada ..•.•........••.........

3

e

9, j

6

Coalho para lei te ..•............
Cobertores de algodão ..•........

3

Cobertores de lã ................ .
Cobre em chapa ................ .
Cobre em obra nã.o classificada .. .
Cobre em moeda .••.............

3
3
3

Cobre velho .••...•.....•....•...
Cocos para a.gtu ................ .

3

Cocos naci(Jnaes.

SJCel'S Oll •;r.:t'dí~.:.

l

4

2

para estrume .
lotação completa do
vagã.o applicar-se-lla rL \:la elasse.
O material de circo de cavallinhos,
transportado como bagagem
ou encommenda, gosará do aba·
timento concedido ao gPupo de
artistas pertancentes ao circo
que effectivamente viajarem,
calcul<tnclo-se o frete de accôrdo
com as disposições do art. 47
das Condições Regul:.tmentares.
Vide instrumentos de cirurgia.
Pagando lotação completa do va·
gã.o, applicar·so-ha a 9" classe.
O peso será. contado por dezena de
kilog-rammas.
Como encommenda, em trens de
grande velocidade, cobra.r-se-ha
pela la classe dü. tctrtfa n. 2 C ;
em trens de pequena. velocidade.
pela 2a classe da mesma tadt'a.
A mesma observação acima.
Quando despachados do interior,
por fabrica nacional, passa.rã.o
para a "la classe.

2

Cobrar-se·ha mais l/2 oI o sobre
o valor declarado, contando se
ns fracções de l :000$000 por
;)
1:000$000.
5-;J

A tó 20U kHl?granlinas pp]a ~·~u
cln.ssr,, nw.is do 2UI! kilngT<lltl·m<J,S

pula ;}• d<ts:<e, peb qt'<t.l

u vesu ~;orrí, contaLhJ
,':':01)-;1,

dA

puJ~ d0.,
kdf~~~T~~.nnnit:·l e t_'~)PlU 1!,11-·
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c

commenda, em trens de grande
velocidade, cobrar-se-ha pela
ra classe da tarifa n. 2 c ; e,
em trens de pequena veloci·
dade, vela za classe da mesma
tarifét.

Cofre de ferro ou de madeira ....
Cognac ........•.................

3
3

Colchetes ..........•......•.....
Colchões .•......................
Co lia R.nimal o outras ........... .

3

Collarlnhos •................... , .

3

Colheres ile chifre ou de osso .....
Colheres de pá.u .........•........
Colheres de metal não precioso ..
Colheres de christofle ou de metal prateado .............••...
Colheres de prata ou de ouro ....

3
3

Colleiras ...•.....••..•..........
Colmeias de abelhas ............ .

3

')

-~

3

4

1 Quando despachado por fabrica nacional, passará para a 2" classe.

':!,

Terão meilição.

3 Quando despachail:t por

fabrica
nacional, cobrar-se-ha pela.
5a classe.
2 Despachados por fabrica nacímial,
cobrar-se-ha pela 3a. classe.
2

5
2

•>

"

Cohrar--se-lla mais 1/2 % sobre
o valot declarado, contandose as fl'acções de l: 000~ por

4

l : 000$000. '

Colol'au ........•..•..•.. ,, ..... .
C"lumnas tle ferro fundicl•L ..... .

,,9
3

Columnas rle pedra ... ,.,- .•.....

3

Colza (semente dH) ••.•.••..••..•
Colza (oleo rli!) ... _............. .
Comlmstlvei;, uiio cdassificndos .. .

.-,,)

.,

;)

2

Como encommenda, em trens de
grande velocidade, cobrar-se-ha
pel<1 i"' classe da tarifa n. 2 B;
en1 trens de peqtten~ velocicladr~, pela 2n classe da mesma.
tarifa.

4

5-7 Até 20tl kilogrammas pela 5a classe ; m;üs de 200 lülogrammas
pela 7a classe, pela qual o peso

será. contado por tonelada ou
meia tonelada.
5-7 A~é 200 kilogrammas pela 5•
classe ; mais de 200 kilogrammas peb 7a classe, pela qual o
peso será. contado por tonelada
ou meia tonelada.
6
4
5-7· Até 200 kilogrammas pela 5a
classe ; mais de 200 k.ilogramm:u:l pela 7a cl:1sse, pela qual o
pe o st~J'<í '~on t :do }lO r tonelada,
uu tueia i.oiJe!aua ; e o t.r:msf~tJne fical':i wjeiGo <.i. carga mi,
Hiuw, üu 111Ui::t lor.ccr,:ão elo vag·ão,

.::e ui;.o putlcnlm

ca,J•re,g:ad•Jrl

.~et•
r~uJP. rrnt-t,J'!l-.~~ rnAPt,':_-1 d(n~i)J!.~~

.
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Combustores para gaz .•. : ••..•••

3

Comes ti v eis .................... .
Compoteiras de vidro ordinario .. .
Compoteiras de crystal. ......... .

3

Conchas mrtrinhas ........•...•..

3

3
3

Condensadores ............•.....•

5-7 Até 200 ldlogrammas pela 5•
classe ; mais de 200 kilogrammas pela 7a ci asse, pela qual
o peso será contado por tonelada ou meia tonelada.
4
5

1 Despachadas por fa,brica nacional,

cobrar-se-ha pela 2a classe.
5-7 A tê 200 kilogrammas pela éí"
chtsse, mais de 2UO kilog-rammas pela 7a classe, pela qual o
peso será contado por tonelarh
ou meia tonelada.
Até :-200 kilogrammas peln, "'"
cla.sse ; mais do 20U kilogrammas pela. 7• cbsse, pela qual o
peso será contado por tonelalla
ou meia tonel<.tda.

Confeitaria (artigos n.ão classificados) ........................ .
Confetti •........................
Conservas alimentícias não classificadas •....................••.

3.,

4

:1

4 Nacionaes e procedentes do into·
rior pag:.trão pela 6' classe.

Copos de crystal. .............. .

3

A mesma observação de calices
de crystal.

Copos e calices de vidro ordinario ....•........•...........•..
· Coke (rle carvão de pedra) .....••

3
3

.~)

Coral em bruto ................ .
Coral em obra ..................

l

5

5-7 Até 200 kilogrammas pela. i?
classe ; mais de 200 kilogram·
mas pela 7• classe. pela qual o
peso será contado por tonelada
ou meia tonelada ; c o trans·
porte estará sujeito á carga mínima de meia lotação de vagão,
se não estiver acondicionadu de
modo a poder ser cctrregado
com outras mercadorias. Quan·
do despachado para as estradas
de ferro que m:.tntêm trafegc
mutuo com a Central, cobrarse-ha pela sa classe; quando
destinado a uzina,s metallurgicas.
pela ga. Pelas sa e ga pagando
lotação do vagão.
2

Cobmr-se-ha mais I /2 '% sob1'e
o valor declarado. contando-se
por 1 : 000~~ as frncçõcs de ....

1

I :000.~000.

Cordas de embira e outras, naJ
CÍ.OTil:l.CS •••••• , •• , , , •• , ••• , • , •••

!

(j
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c

3

3

Cordas de linho ou de cn,nhamo.
Cordas pam instrumentos de musica ............................. .
Cordn,s usadas .................. .

l

.,3

5-7

.:>

.,

.:>

2

Correame ........................... .
Correüts pam machinas ............. .

3

5-7

Correntes de ferro.. . . . . . . . . . . . . .
Correntes de outros metaes não
preciosos .................................... .
Cortiça bruta ...... : ............ .
Cor·tiça em obra não classificada.
Cortinados ...................... .
Cortinas ....................... .
Couçoeiras de qualquer madeira,
excepto de pinho nacional. . . . .

3

5

3

2
4
2
2

3
3
3

l

5-7

3

3

5-8

3

,)

,,

Couros curtidos ................. .

Couros sêccos ..
~ ~ ~
louros tmholhaclos ou envernizados .......................... .
o

......

...........

3

2
5

3

4

.

Lh~ ferrJ..r .. " ............. .
l'l'i:1\"0S ,[;;, l!llli~t ................. .

C1·a. vos

Até 200 kilogt•ammas pela 5a classe ; mais de 200 kilogrammas

pela 7• classe, pela qual o peso
será contado por tonelada ou
meia tonelada.

Couçoeiras de pinho nacional .....

Couros em obra ................ .
Couros salgados ou frescos ...... .

Até 200 kilogrammas pel<1 5" classe ; mais de 200 kilogrammas
pela 7" classe, pela qual o peso
será contado por dezena de kilogrammas.

será contado por tonelada ou
meia tonelada.
Até 200 kilogrammas pelf.J, 5"' classe ; mais de 200 kilogrammas
pel11 8" classe, pelét qual o peso
~erâ contado por tonelada. ou
meia tonelada.
Despachados por cortqmes do interior pagat'ão pela 4'a classe da
tarifa n. ~J.
Ficarão sujeitos á carga mnuma
de meia lotação de vagão. Em
carro coloctor ,pagarão pelo peso
indicado na nota, de expedição.
Cobrar-se-1m o frete pelo peso
real.

.

:3

~

''....,,
~

c)

Úé 200 kilograímna,s pela 5" classe ; ma i~ de 200 k ilogrammas
pela 7" classe, peht qual o peso

'-i;
•)

I

- ! ..

... '
0-;

'

·,A,u !uu kao:.:;L\t:n~uas pela o3 d~t;J·
;-~:; ; 1uai~ du ~00 kilogr·a:nmaj~~
peL.=t 'J'?, cl~Bse. pohL qual o ues·J
Gúl"3J üul'itaJ.u p·n~ 1.o2elad.a- ou_
lW~ia.

tonelada.

~---------~--~~---------·------------,~----------------·---------TARH'AS
ARTIGOS
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c
Crême de lei te ................. .

Creolina ....................... .
Creozoto ....................... .
Ct'illa animal ................... .
Crina v-egetal .................. .

Crystal bruto ................... .
Crysta.l em obra ................ .
Cubos, pinos e rodas ............ .

Cuias .......................... .
Cúpulas para cam~t .............. .
Cúpula!;! de vidro ............... .
Cutelaria (artigos não classificados) ........................ .
Cylindros de Ü:JI't'O .••••...•.•••..

•)

.J

6

Como encommenda, em trens de
grande velocidade, cobrar-se-ha
pela la claSSG da tarifct ll. 2 C
e, em trens de pJquena veloci
cla.de, pela 2" cla.sse da mesma
tal'ifa.

3

"

()

3
3

5

5-7

Até 200 kilogr<J.nnnas pela 5"· ela~
se ; mais de 200 kilogrammas
pela 7" classe, pela qual o peso

será contado por tonelada ot
meüt tonelada.
;)

3

4
l

.J

5-7

3
3
3

5
l
l

')

"

.J

Despachado por fabrica nacional
cobrar-se-ha pela 2a classe.
Até 200 kilogrammas pela 5" chw
se ; mais de 200 lulogra,mma.
pela 7" classe, pela qual o peso
será contado por tonelada ot
meüt tonelada.

2

5-7

Até 200 lulognnnmas pela 5< clac'

se ; mais de 200 kilogramma
pela 7"' clél,~se, peL~ qual o pesu

.

será coutado por tonelad<" ulL

meia tonelada.

D

Debulhadores....................

3

9

O peso será contado por tlezena rle

Dedaes de pratcc ou de ouro.......

4

-

kilogmmmas.
Cobrar-se-ha rna,is l/2 % sobre
o valor declarado, contando-se
as fracções de l :000$000 por
1:000$000.

Dedaes de qualquer outro metal..

Defuntos........................

3

7

1
1- ~;

r! o~ t rent: c. e
subnr·biu;s: 1e. dasse, :SOSUUO 6
2~ l o:;;oou ; lllJ8 trem; do" in te
rio r·: i' da:>se 50$000 e 2• 30$0il~J.
Em vagão de c;u·ga pagarão pel<l,
~' cli1S:ie dn, í:<trifc,, n. 7, c um
<1b<ttimentn de lCI %.

Taxas 1ninlrntt'J : -

---· --····-···-
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o

D

Deu tes artificiaes ............... .
Depositos para agua ............ .

3

Descaroçadores de algodão ...... .

3

Descascadores diversos ......... .
Desinfec tantes .................. .
Despertadores .................. .
Despolpadores ....•..............

3
3
3
3

Diamantes ..................•....

4

Diligencias (cttrros) ............. .
Dinheiro a1noedado ...•..........

5

Discos de zinco (para machina) ...

3

Distribuidores de correntes ele·
ctricas ......•............ -...••
Dobr<~,diças de ferro ...........•

mais 1/2 °/0 sobre
o valor declarado, contando-se
as fracções de 1:000$ por 1:000$.
Até 200 kilogrammas pela 5"' classe ; mais de 200 kilogrammas
pela 7a classe, pela qual o peso
será contado por tonelada; ou
meia tonelada.

3
3

5
2 Quando despachadas por f1tbrica

Vide caixas de madeira, ferro ou
zinco, para agua.
9 O peso s~á contado por dezena de
kilogrammas.
9 A mesma observação acima.
l
9

peso será contado por dezena
de kilogrammas.
Cobrar-se-ha mais 1/2 °/0 sobre o
valor declarado, contando-se as
fracções de l:OU08 pol' l:OOO.j:iOOO.
O

Cobrar-se~ha

4

nacional, cobrar-se-ha pela 4a
classe da tarifa. n. 3.
q

Doces .•..................••.• ··•
Dormentes de feno. de aço ou de
madeira (pam _vias ferreas) ....

3

Dragas ......................... .

3

Drogas (não classifica,das) ....... .

3

Drogas para fins industriaes ..... .

3

Drogas venenosas (vohtteis) ..... .
Dyngmite ....................•.

3
3

Dyu;unos elGetricos ......... ·. · .1

3

0

I

l

4
5-7 Atti 200 k1logrammas pela 5a classe ; nmi~ de 200 kilogl'ammas
pela 7a classe, pela qual o peso
será contado por tonelada ou
meia tonelada.
7 Estão sujeitas a lotação completa
de vagão.
2 Nas expedições feitas com a vaga
denominação de drogas, será
obrigatoria a declaração de serem ellas, ou não, nocivas ou
_perigosas.
5 Será obrigatoria a d-eclaração, no
despacho, da especie das drogas
a expedir.

Quando de íabr·ica.ção na.cion<.tl,
passará para a 2" classe.
5-7 At•~ 20LJ ki!ogramn1as pela 5a classe ; mais de 200 kilogrammas
pela 7a classe, pela qual o peso
será contado por tonelada ou
mein. tonelada,

-----··-----~-~------

--------------

-
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Eixos de ferro, de aço ou de mn.deira ......................... .

3

I

5-7 Até 200 kilogramm;J.S pela5a classe; m<J.iS de 200 kilogrammas

pela 7~ classe, pela qual o peso
ser<t contado por tonelada ou
meia tonelada.

q

Elasticos ...........••.......•..•
Electro· plate (artefactos de) ....•.
Electrozone .••..•.......•..•....
Embiras •............•.....•••..•

1
l

•J

3
3
3

Encerados finos ... ,, ..... , ...•..
Encerados grossos ••.••.....•..•.

3

Encommendas • ....... , .............. .

2
2A
2 B

3

2

c

2D

Engates para vagões ..• , .•. , •.••

3

l!:ngenhos para Iavom•a, .•.•••.•.

3

Enxadas., ....•....•..........••
Enxergas pal'<t animu.es de mon·

3

Enxergues de :1,rame ... _.•........ '

.::.

6
5·7 Até 200 kilogrammas pela5a classe ; mais de 200 kilogrammas
pela 7" classe, pela qual o peEO
será contado por dezena de kilogrammas.
2
5-7 Até 200 kilogrammas pela 5" elas ..
se ; mais tle 200 kilogramms.s
pela 7" classe, pela qual o peso
será contado por dezena de kilogrammas.
1-2 Nos trens de gl'ande velocidade,
cobrar-se-h:1 pela la classe das
tarifas 2, 2 B e 2 c ; e, no8
trens de pequena velocidade.
pela I a classe da 2 A, e 2" da~
2 B e 2 O. O frete mínimo, nos
trens do grande velocidade, ser<1
de 300 reis ; e, noE: de pequena
velocidade, de 200 réis. A::; cncommenda.s destinadas ás estações das estradas pa.uli::;tas e-re·
despachadas pela Central do
Brasil na estação do Norte, pagarão ma.is 5 "/o sobre a impol'_tancia do frete pertencente á~
· companhias.
5-7 Até 200 kilogrammas pela 5" elas·
se ; mais de 200 kilogrammas
pela 7a classe, pela qual o peso
será contado por tonelad<J, ou
meia tonelada.
"!:i O peso sei•á contado por dezena de
kilogramm<J,S.

taria ........................ .

EuxetJÕCs Je maG.ci:.':J', .. ,
E;JX( fl''::: '-~i i!. b:~·!__1t~_~ ~. ' '.

~J,

:1_\t~tJ .20.) Ailog~'aJ.:ama.~.J pt.ló o..: G_a,_,,
-:e
/1"'1(.1ls de 0on l_,~lo(l·t':.itl'1'HYi-.::t':j

l

pe!'J. -·7.: cl.as;e, p~l::to- q~a!' "u
peso será oo~tado por- tone-

TARIFAS
OllSERVAÇÕES

AH.TIGOS

---------------------(-----------------------------E.
lada ou meia tonelada ; e o
transporte estar a sujei to á carga.
min!ma. de meia lotação do
vagão, se não estiver acondicionado de modo a poder ser
carregado com outras mercadorias.

Enxofre em fiôr ou em pó ...... .
Equipamentos militares ......•...
Ervillms em latas ............... .

3
3
3

Ervilha~

verdes, frescas ........ .

3

Ervilhas si.:ccas ................. .

3

Escad.as do madeir<L ............. .
Escalares .......... . ........... .

3

Escarradeiras de vidro, ordinarias.
Escarradeiras de louça ......... .
Er>carradeiras ele metal .........•
Escórias do altos fornos (para
<J.dubo) ...... • ............ · · .. .

3

3

9 O fretu Berá cob1•ado por lotação
completa do vagao.

Escovas diversas .. ............... .
Escovas para anirnl~es .......... .
Escovas para lavar casa ........ .
Escrevaninhalil de madeira ....... .
Esmaltes (tinta) ..........••.•..•
Esmeral(ia ............••••.....•

.,3C)

2
4
4

3

3
2
4 Quando despachadas, em estação

do interior, pqrfabrica naeional,
pagarão pela 6a classe.
9 Cobrar·se-ha o frete por d9zena
de kilogrammas. Como eacommenda, em trens de gráude
velocidade. cobrar-se·ha pela
1" classe da tarifa n. 2 U ; e,
em trens de pequena velocidade.
pela 2" classe da mesma ta1•ifa.
7 Cobrar-se-ha o frete por dezQna
de kilogrammas. Quando nacionaes, despachadas em esta~ão
do interior, pagarão pela 9•G:lasse
da tarifa n. 3.

5.
'
.
7 Terão medição. O peso sor1 contado por touohtda ou me'iéLto-

nelada.

Vide.Iouçu.

3
3
3
4

Espada!l ......•.•... ; ........••.
Espanadores ...• , .....••. , , .•.•.
Espargos verdes, frescos .••..•••.

3

Especiarias ..........•• , ...••....
Espelhos .. • ..• . • . ...... • .. . .....

3

F.lflpermaccte em VPlaG.,, ., , ••• . •

3

gYill: nt.ho 1lli1'7

3
3

2
2·

Cobrar·se·ha mais 1/2 °/o sobre o
v:alor declarado, contando·Siil as
fracções de l : 000$ por I : 000$000
2
2

H O peso será contado por de2ena
de kilogrammas. Como encompJ.enda, em t.rens de g:raudo
velocidade, cobrar·Se·b.a, pela
1"' classe da ta1·ifa n. 2 C ; e em
trens de pequena velocidade,
-pela 2• classe da mesma ta:.rifa.
2

Despachados por fabric:1 nacional,
cobra.r-se-.l:w. pelil, 2" da.~ se.

.?
D

----------------~------~---------~----TARIFAS
ARTIGOS

----------------------E
Espermacete em velas nacionaes.

3

Espm'macete em bruto .•. , ...... .
Espingardas ............••....•..
Espíritos não classificados ....••..
Espoletas ...•..............•...•
Esponjas •...•••...•.............
Esporas ordinaria .............. .
Esporas de ouro ou de prata •.•...

3
3
3.,
0

3
3

4

EspUias (para fabricas de tecido) ..

3

Esqueletos (para estudo) , ••.•.••.
Essencias .........•...........••.
Estacas para cercas .••...•.••..•.

3
3
3

4 Despachado por f,tbrica do interior, cobrar-se-ha pela 5a classe.
5
2
l
l
2
2

Cobrar-se-ha mais 1/2 °/0 sobre o
valor declarado, contando-se as
Íl'acções de l :000$ pol' l :000$000
5-7 Até 200 kilogrammas pela 5"classe;
mais de 200 kilogrammas pela
7• classe, pela qual o peso será
contado por tcmelada ou meia
I
tonelada.
l

5-7 Até200 kilogrammas pela5•classe;
mais de 200 kilogrammas pela
7a classe, pela qual o peso será

contado por tonelada ou meüt
tonelada ; e estarão sujeitas á.
carga miniUI<t de meia lotação
de vagão, se não estiverem acon·
dicionadas de modo a poderem
ser carregadas com outras It\81'·
cadorias.
·
Estalos ......................... .
Estampas em folhas ............ .
Estampas em quadros .......... .
Estampilhas .................... .

3
3
3
4

Estanho em bruto .............. .
Estanho em obra não denomianda.
Estanho velho ................ : ..
Estantes de ferro ou de madeira

.:>

.,

2

Oobrar-se-ha somente i o1" sobre o
valor declarado, contando-se as
fracções de l: 000$ por l :000$000

3
3

3
2
3

3

2

(usadas) ..................... .
Estatuas ou estatuetas ......... .
Estearina bruta ................ .
Estearina em velas estrangeiras .. .
Estearina em velas nacionaes .... .

3
3
3
3

4

3

'2
4 Despachada por fabrica dointel'ior,

Esteiras de arame (téla) ........ .
Esteiras finas de palha ......... .
Esteiras ordinarias de palha. 1tabuêt)
ou de êtl'<tme, pa1·a machina .. ,.

3
3

2
2

Es~~~T:ss) d·~ ·f~~~~ ·~Ú ·d~ ·{ll~à~i~~

,')

I

5
passará para êt

5~

classe.

200 kilogrammas pela 5a
classe ; mais de 200 kilogrammas pela 7" clause. 0 ";) ;so será
contado pé> ;lezena -de kilo·
grammas. Terão medição as de
palha.

5-7 Até

TARIFAS
ARTIGOS

OBSERVAÇÕES

E
Estôj os di versos •.•.••.. , ...•....
Estôpa, alcatroada ou não ...•...

5-7 Até

200 kilogt·u.m:mLs pela 5n
mais de 200 lülogeammG>S
pela 7' classe. O peso seracontado por dezena de kilograinmas.
cl::t~~e

Estopim ....•...•......... , ..... .
Estrados de arame pura camv, ..••
Estrados para vagões •...•.•.•...

3
3
3

E~Lrlbos ordinarioo: •...........••
Estrume anim<tl ou vegetal. ..•...

7G

5-7 Até

200· kilogram:riJ.:is pela 5a
classe ; mais de 200 kilogrammas pela 7a classe, pela qual
o peso será contado por tonelada ou meia tonelad~.

5-9 Pela 9", pagando lotação completa
do vagão.

Explosivos •.•.......•....•..•.•..
Extractos de carne e outros, alimentícios ..•.................•
Extractos não classificados .

3
3

4

Faeh!na (va.ras) ••...•.. , ..... , .•

3

5-7

Farelos divQrsos ensaccados, furelinho e reinoido ............. ..

3

F'arelo de trigo ................. .

3

7 O peso serei contado por dezeil:1 de
k:ilogrammas. Qmtndo nn,cío..Paes
e despa,chados Q.e estaçaq dei i~,
terior, pagarão 400 réis· púr
sacco até 6.2 l/2 ldlogrammas,
· em distancia superior a ,14 kllumetros.
5 ~7 Até 200 lülogrammas pela 5. a
classe ; mais de 200 kilogrammas pela 7• classe, pela qual o
peso será contad.o por tonelada
ou meia tonelada.

Farinaceos alimentares não classificados •.•...................
Farinaceos medicamentosos ou
chhnícos não classificados ...... .
Fêtrinha de linhaça, ou ele rno;;tarda .•.•..........•..........
Farinha, de mandioca ou de milho .••......•..•..•........ ···

3
l

Ate 200 kilogra.mmas

pela 5a
classe ; mais de 200 kilogrammas pela 7" chtsse, psla qual o
peso serâ contado 1101· tonelada
ou meia tonelad3,.

6
3
,,

2

3

7 O petw ser•â cont<tdo poe dewna de
kilogramma.s. Q~tarr~io r1 espa-

...

chada de estaçito do ini;erior,

TARIFAS
OBS.!ClWAÇÕES

ARTIGOS
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F

Farinha
Farinha
Farinha
Farinha

.,
i)

cobrar-se-ha pela 9' classe e
por dezena do kilogrammas.

de aveia em latas ...••..
lactea .•.•..............
de banana ............ ..
de trigo .............. ..

3.,
u

4

3

7 O peso serã contado por dezena do

Farinha não classificada, em latas
Farrapos .•.•.••••••.•••....•.•..

3
3

4

Fatexas de ferro .............. ..
Favas verdes ..•••.•.•..•.••...••

3

5

3

9 O peso será contado por dezena de

4
4

kilogrammas.
5-7 Até 200

kilogrammas pela 5'
classe ; mais de 200 kilogrammas pela 7a classe, pela qual o
peso serã contado por tonelada
ou meia tonelada.

kilogrammas. Como encommenda, em trens de grande velocidade, cobrar-se-ha pela P
classe da tarifa n. 2 C ; e, em
tren(;l de pequena velocidade,
pela 2a classe da mesma tarifa.
Favas seccas ................... .

•>

'-'

7 O peso será contado por dezena de

kilogrammas. Nacionaes e despachadas de estação do interior,
pagarão 400 réis por sacco n,té
62 1/2 kilogrammas, em distf1n·
cia superior a 44, kilometros.
Fazendas de seda .............. .

3

l•'azendas de lã ou de linho ......

3

Fazenuas de algodão (estrangeiras)
Fazendas de algodão (nacionaes) ..

3

Féculas .......••••...••••.....••
Feijão secco •••..•.•..••••...•••.

3

!•'eijão verde ou freseo .. , •. , .•

o ••

3

3

Dei:!pachada por fabrica nacional,
cobrar-se-ha pela 2" classo.
2 Despachadas por fabrica nacional,
cobrar-se-ha pela 3"' classe.
2
3 Quando despachadas directamente
por fabrica nacional, passarão
para a 4a classe.
4
O peso será contado por dezena de
kilog1•ammas. Nacional e despachado de estação do interior,
pagará 400 réis por sacco at6
62 l/2 kilogrammas, quando
em distancia superior a 44 ki·
lometros.
9 O peso ~e1•á contu.do por dezena ile

kilogrammas. Como encom·
menda, em trens de grande velocidade, cobrar-se· ha pela ta
classe da tarifa n. 2 C ; e, ero
trens de pequena velocidade,
pela 2" cbsse 1la nwsma htrlÜJ"

TARIFAS
m

ARTIGOS

(!)
00

OBSERVAGÕES

rn

$

o

-----------------------------------------------------Feltros ...•........• ,., .....•.•.

3

Feno ••...•...••.....••.•.....•.

3

Fet•mento ..•.••...•.•.. , ....... ,
Fernct ......................... .
Ferraduras ...•..•......•.•...•.
b'erragens não classificadas .•....
Ferramentas não classificadas, novas......•..........•.......
Ferramentas não classificadas.
usadas •..•..•...•......•....
Ferro em vergalhões, em barra,
em chapa. ou bruto •.. , •.....

Ferro em obra não classificada.,
Ferro fundido ou moldado., .....

:3
')
.,"

..

.:>

"

5

3

()

3

3
3

3

Ferro de engomar •.............
Fiambre ....•......... ,.,, ... , ..

3
3

3

pela 7"' classe, pela qual o peso
~ará contado por tonelada ou
meia tonelada ; e o transporte
estará sujeito á carga minima
de meia lotação de vagão, se
não estiver acondicionado de
modo a poder ser carregado com
outras mercadorias.

l
1

,)

Ferro velho .•.••..•...••..•..•.

cl:tssificada8 ...

3
~!.

3

11~0

5-7 Até 200 kilogrammas pela 5• elas·
se ; mais de 200 kilogrammas

9

Ferro guza •. , •..••••..••.......

FibrM tnxtis

2

5-7 Até 200 kilogrammas pela 5• elas. se ; mais de, 200 kilogrammas
pela 7"' classe, pela qual o peso

será contado por tonelada ou
meia tonelada.

2
5-7 Até 200 kilogrammas pela 5"' elas·
se ; mais de 200 kilogrammas

pela 7a classe, pela qual o peso
será contado por tonelada ou
meia tonelada. Quando despachado por uzina metallurgica nacional; pagará pela ga classe.
5-7 Até 200 kilogrammas pela. 5" classe ; mais de 200 kilogrammas
. pela 7.. classe, pela qual o peso
será contado por tonelada ou
meia tonelada. Quando despachadoporuzina metallurg'ica na·
cional, pagará pela ga classe.
5-7 Até 200 kilogrammas pela 5.. classe ; mais de 200 kilogrammas
pela 7• classe, pela qual o peso
será contado por tonelada ou
meia tonelada.
3
4

Procedente do interior ou de fabrica nacional, pagará pela 6"
classe.

5-7 Att'· 200 kilogrammas pela 5• classe ; mn,is do 200 kilog1~~mma~

TARIFAS

OBRFJP..VAÇí'íES

ARTTG.OS

-------,--.,.,...,--...,.------i-----------Fib~as ,v~eW.es

pela 7a classe, pela qual e peso
será contado por tonelada ou
meia tonelada.
5-7 Até 200 kilogrammas pela 5• classe ; mais de 200 kilogrammas
pela 7a classe, pela qual o peso
será contado por tonelada ou
meia tonelada.
4 Como encommenda, em trens de
grande velocidade, cobrar-se-ha
pela la classe da tarifa n. 2 B ;
em trens de pequena velocidade, pela 2" classe da mesma
ta, rifa. Nacionaes e despachados
de estação do interior, pagarão,
como mercadoria, pela oa classe da tarifa n. 3; como encommenda, em trens de grande
velocidade, pela. 1"' classe da tarifa n. 2 C ; e, em trens de pequena velocidade, pela 2a c!SSRe
3
da mesma tarita.

par11 industria ...

3

.Figos em couserv:a ou em doce ..

3

Filtros de ~arro o.u de pedra .....
Filtros de mot.al, de Iauça ou de
vidro .•....••.•.••.• ' •..••....

3

Fios de algodão ................ .
Fios de juta., ......... , ....... ..

3
3

Fios de esJ.ôpa ..•.....•..•.•....

3

5-7 Até 200 kilogrammas pela 5a clas-

3
3

3
5-7 Até 200 kilogrammas pela 5"' clas-

Fíos de sêda, de lã ou de linho .. .
Fios vegetaes para industria .... .

2
5
7

O peso será contado po1• dezena

de kilogramrnas.

se ; mais de 200 kilogrammas
pela 7"' classe. O peso será contado por dezena de kilogram·
mas.
se ; mais de 200 kilogrammas
pek, 7a cla.sse. O peso será contado por dezena de kilogrammas.

Fios de qualquer metal não precioso ...•..........••.......

3

Fios de cobro para electricidade .•

3

3

5-7 Até 200 kilogrammas pela 5" elas·

se ; mais de 200 kilogrammas
pela 7a classe, pela qual o peso
será contado por tonelada ou
meia tonelada.

Fios de ferro (far[m.do ou não) ... ,

I

.,

,)

5-9 Até 200 kilogramma.s pela 5a classe ; mais de 200 kilogrammas
pela ga classe, pela qual o peso
?Jerá contado por t.onrJadl:\. fiU
m.Pi!l, tnnBJD.rl~.; ·

--------------------------"--~-------------------TARIFAS

""s:..o

ARTIGOS

OBSERVAÇÕES

(1,)

s
;:I

z
F
Fios de ferro (galvanizado ou
pintado) .....•.................
Fios cobertos ................... .
Fi tas para medir ( trênas ) ...... .
Flechas ......................... .
Flores artificiaes ................ .
Flores naturaes ................. .

Flores de canna (paina) ......... .
Flores medicinaes ...•............
Fogos da China ................. .
Fogos artifi.ciaes ................ .
Fogões de ferro e pertences ...... .
Fogareiros de ferro ............. .
Foices ...•......................
Folha de Flandes (em cunhetes) .. .
Folha de F! andes (em obra) ...... .
Folhas rle ferro ................. .

Folhas de cobre, de chumbo, de zin·
co, de latão ou de estanho ..... .
Folhas de ferro zincado para coberta ........................ .
Folhas de arvore ............... .
Folhas medicinaes ......•........
Folles .......................... .
Forjas portateis ................. .
Fôrmas (para artes e olficws) .... .
Fôrmas (para assucar) ..•.......•.

Fôrmas de ferro ................ .
Fôrmas de madeira ............. .
Formicida ..........•...........
Formigas cuyabanr1.s .....•.......

Fornalhas e fornos de ferro ...... .
Forr;tgens não cl:J,ssific~~l<IB ......

~
.5

2

3
3
:3
3
:3

5-7

3
3

4
5

9

l
1
5

,)

3

,,

2
5
I

5
5
7

3

4
5-7

3

3

3
3
3
:3
3
3
3

5-7

5-7

3
3
3

5
5
6

9

5-7
5
5
5
5

G-7

1

-------------------------

Terão medição.
O peso será contado por dezena
de kilogrammas. Até 200 kilo·
grammas pela 5a classe ; mais de
200 kilogrammas pela 7a classe.

O peso será contado por dezena de
kilogramma.
Até 200 kilogrammas pela 5a
classe ; mais de 200 kilogramq
mas pela 7a classe, pela qual o
peso será contado por tonelada
ou meia tonelada.

A mesma obse1'vação acima.
A mesma, observação acima.

Até 200 kilogrammas pela 5a
classe ; mais de 200 kilogrammas pela 7a classe, pela qual o
peso será contado por tonelada
ou meia tonelada.

Como encommenda, em trens de
gr,fnde velocidade, pagarão pela
1a classe da tarifa n. 2 C ; em
.trens de pequena velocidade,
pela 2" classe da mesma tarifa.

.·,tê 200 kilogrammas peh 5a
classe ; mais de ~00 kilogrammas pela 7• classe, pela qual o
)J8S'l F~erá Cf\Ut>'~él.e

um:

J:one)~,rh

TARIFAS
ARTIGOS

tJ>

o

OBSFJRVAÇÕES

I

z
F

ou meia tonelada ; e ficarão
sujeitas ;:i. carga mínima de meia
lotação de vagão, se não estiverem acondicioilad.as de modo a.
poderem ser carregadas com
outras mercadoria~. Em fardos,
ficarã.o isentas da carga mínima.

Posseis •....•....•...............

3

2

Frangos •..•••.•.•.•.•••••..•••.

Como encommenda, em trens de
grande velocidade, cobrar-se-ha
pela Ja classe da tarifa n. 2 C;
Am trens do pequrna velocidade;
pela 2• classe da mesmu. tarifa.
;,

..

5
2

3

5-7

Frigi~leira de ferro ...•.•..•.....
Fructas artificiaes ...•.......•...
F'ructas confeitai.as (doces) ....•..

3
3
:-s

3

Fructas frescas, verdes ou a
granel ....................... .

3·

9

Frasc0s dt: vhlro vasios .••....•.•
Frasqueiras .•...••..•.•.... · ...•
Fres~urafl .•..•...•........ , .....

3

1
4

~()()
class~ ;

kilogrammas pela ri''
mais de 200 kilogram:mas pela 7a classe, pela 4_ual o
peso scr:l contado por tonelada
ou meia tonelada ; e o transporte Jicará sujeito á carga mínima de meia lotação de vagão
se não estiverem acondicionadas
de modo a poderem ser carregadas com outras mercadorias.
Como encommenda, em trens
de grande velocidade, cobrar-seha. pela I a classe da tarifa n. 2 C ;
e, em trens de pequena velocidade, pela. 2a classe da mesma
tarifa.

Até

Procedentes do interior, cobrarse-ha pela 6" classe. Oomo encommendR., em trens de grande
velocidade, cobrar-so·ha pela 1"
classe da tarifa n. 2 B ; em
trens de peque:J.a velocidade,
pela 2" classe da mesma tarifa.
O peso será contado por dezena

de kilogrammas. Quando a grn,nel, estarão sujeitas á carga minima de meia lotação de vagão.
Como encommenda, em trens Je
grande velocidade, cobrar-se-ha,
.Pela la classe da tarifa n. 2 C ;
0, Plll trens de pequena velod-

TARIFAS
ARTIGOS

"'!'-<o

OBSERVAÇÕES

C)

s

z::s
F

Fructas em conserva ........... .

3

fi'ructas Rêccas .................. .

Fubá de mandioca, de milho ou de
arroz .... , .................•..
Fumo em folha .......••.........
Fumo em rolo ou em corda •......
Fumo picado ou desfiado, ......•.
Fundas .............•............

3

.,,J
·~

3
3

dade, pela 2• classe da mesma
tarifa.
4 Como encommenda, em trens de
grande velocidade, colJrar-se-ha
pela I• ela sse da tarifa u. 2 B ;
e, om trens de pequena velocidade, pela 2~ classe da mesma
tarifa. Nacionaes e procedentes
do interior, cobrar-se-ha, como
mercadoria, pela 6" classe da
tarifa n. 3 ; como encommenda, em trens de grande velocidade, pela l .. classe da tarifa
n. 2 C; e, em trens de pequen:t
velocidade pela 2a classe.
4 Nacionaes e procedentes do interior, cobrar-se-ha, como mercadoria,, pAla, 6"' classe da tarifa
n. 3.
8

O peso será contado po1· dezena do

kilogrammas.
4

..,

'J

2
2

G-

Gaxetas para machinas ......... .

5-7 Até 200 kilogrammas pela 5" elas~
se ; mais de 200 kilogrammas

Gadanhos (ancinho~'<) ............ .
3
Gado ........................... . 6-BA
Gado muar e cavallar•........... 6-6 A
Gaiolas vasias .................. .
3
Gallinaceos ......•..............

Galões de ouro ou do prata ..... :

G;1!ões domn,dos ou pra,teadocL ...

4

5

1-2~3

pela 7" classe, pela qual o peso
será contado por tonelada ou
meia tonelada.

Vide animaes

diverso~.

l Vide animaes.
5 Cobrar-se-ha o frete por medição.

Como encommenda, em trens de
grande velocidade, cobrar-se-ha
pela la classe da tarifa n. 2 c ;
em trens de pequena veloci·dade, pela 2a classe da mesma
tarifa.

Cobra.r-se-ha mais l/2 ~ó sobre
o valor declarado, contandose as fracções de l : 000$ por
l:000$000,

TARIFAS
OBSERVAÇÕES

ARTWOS

-----------------------------------------------------G

Gamelas de madeira............. .

3

Garapa de canna .•.....•..•......

3

Garrafas de crvstal ou de vidro
fino ...•..•.•. ·.....•...•..••...
Garrafas e garrafões ordinarios,
novos, vasios ou usarlos ....... .

3

Gatos de ferro ...•.•........•....
Gaz-globo (naphta) •...........••
Gazolina ....................... .
Gazometro (deposito para gaz) ... .

3

5-7 Terão medição. Até 200 kilogrammal! pela 5" classe, mais de 200
kilogrammas pela 7" classe. O
peso será contado po1• dezena de
kilogrammas.
8 O peso será contado por dezena, de
kilogrammas.

5-7 Até 200 kilogrammas pela 5a classe ; mais de 200 kilogrammas
pela 7a classe. O peso será cont<1do por dezena kilogrammas.

3

2

')

l
1

3·"
3

5-7 Até 200 kilogrammas pela 5a classe ; mais de 200 kilogrammas
pel11 7a classe, :pela qual o peso
ser:i contado por tonelada ou
meia tonelada.

Gelatina ••.....•...•...•........
Geléas ••....•...•.•........•...•
Geleira (para agua, fructas, vinho
etc.) ........................ ..
Gelo ..•..•.•..•..•..••...•......

3
3

4
4

3
3

2
9 O peso será contado por dezena de
kilogrammas. Como encommenda, em trens de grande velocidade, cobrar-se-ha pela ta classe
da tarifa n. 2 C; e, em trens de
pequena velocidade, pela 2a classe da mesma tarifa. Quando
destinado a conservação do leite
pertencente a assignantes, observar-se-ha o que estiver determinado nas Condições Regulamentares.

Genebra .......... , ........•.•.•
Generos de pequena lavoura .....

3
3

Gengibre ••.•••..•...•...•••••.•
Gesso em pedra ou em pô .......•

3
3

l

9 O peso será contado por dezena
de kilogrammas. Como encommenda, em trens de grande
velocidade, cobrar-se-ha pela
la classe da tarifa n. 2 c ; e,
em trens de pequena velocidade,
pela 2a classe da mesma tarifa.
2
5-7 Até 200 kilogrammas pela 5" classe ; mais de 200 kilogrammas
pelct 7" classe, pela qual o peso
será contado por tonelada ou
meia tonelailo, ; e o transporte
f\P.~,,~;'i, sn,iell•\ :1 ":1.1:'1!:11. minim:l, tl8

TARIFAS
ARTIGO:J

OBSERVAÇÕES

--------------------------------------------------G
Gesso em obra não classificada .. ,
Gigos vasios, novos ............ .
Gigos vasios, usados ............ .

meia lotação de vagão, se não
estiver acondicionado de modo
a poder ser carregado com
outra.s mercadorias.
3
3

2
5

"

7 O peso será contado por dezena

i)

Giradores para vias-ferreas .....•
Giz para a l f a i a i; e , ou semelhante ....................... .
Globos de louça ................ .
Globos de vidro ordinario ....... .
Globos geographicos ...•.....•...
Glucose .....•......•............
Goiabada ............•..........
Gomarabica (liquida ou em pó) .. .
Gomara bica em pedra .......... .
Gomalacca .............•........
Gomas do paiz .......•......•...
Gomas não classificadas, ....... .
Grades de ferro •.. · ....•.•....•.
Grade.s de madeira ............•.
Grades parft lavoura., ........•. :

Gradis p3.r:t sepultura .......... .
Grampo de metal. ............ .
Grampos para cabello ou para
chapéu ......•....•.•..........
GrLimpos de fiwro, p:wa cerca •...

Graxa animal. .•..•...•..•......
Graxas preparadas para calçados,
arreios, ou correias ........... .
Grelhas de ferro ................ .
Grinaldas •......... , .....••...••
Guandos verdes ou frescos .•.••..

de kilogrammas .
. 7 O peso será contado por tonelada

ou meia tonelada.
')

,j

9

,)

3
3
9

'·'
3
3
3
3
:1

3
q

,)

2
3
5

5-7 Veja-se: - Ma.terial escolar.·
5

4
2

5
3
5
2
2

9
•J

5

•J

5~7

.,

A tê 200 kilogrammas pela 5• classe ; mais 'de 200 kilogrammas

pela 7a classe. O peso será contado por dezena de kilogrammas.
.1
3
3
3

3

3
3
3
3

:'J

2
2
l
5-9 Até 2CO kilogrammas pela 5a clas-

se ; mais de 200 kilogrammas
pela ga classe, pela qual o peso
será contado por tonelada ou
meia tonelada.
5 Quando despachada por fabrica
na c i o na I, cobrar-se-ha pela.
5a classe.
2
5
l

9 Peso contado por dezena de kilogra.mmas. Como encommenda,
em trens de grande velocidade,
cobrar-se-ha pela la classe da
tarifa. n. 2 C ; e, em trens de
pequena. velocidade, pela 2a classe da mesma tarifa.
7 O pe.so será contado por dezena de
]{Í\IJP,"II.ffiJt\~,3,

01Ui,UdCl élar;pi\,,
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G

chados do interior, cobrar-se-ha
pela 9• classe da tarifa n. 3,
tambem por dezena de kilogrammas.
Guano ••.... .•.••..•••.••.•.•••.

3

5-9 Pela 9" pagando lot;tç;ão completa
do vagão.

Guaraná ....................... .
Guarita de madeira, armada ..•..
Guarita de madeira, desarmada ..
Guinchos e yertences •..•.•.....•

3
3
3
3

4
3 Terá medição.
6
7 O pe~o será contado por dezena
de kilogrammas.

Guindastes e pertences .........•.

3

7 O peso será contado por tonela.d f;
ou meia. tonelada.

H

Harmonicas ..•......••...•••••.
Harpas •............•.......•...
Helices •........•.••..........••.
Herva doce .......••...•.........
Herva matte .............. ·..... .
Hervas medicinaes .............. .
Hervas não classificadas .......•.
Hortaliças .•..•....•.............

3
3
3
3

Hortaliças em conserva ......... .

3

3
3
3
3

1

I
5
2
6

5
2

9 O peso será contado por dezena de
kilogrammas. Quando a. granel, :ficarão sujeitas a meia lotação de vagãc;>. Como encommenda. em trens de grande velocicidade, cobrar-se-ha pela 1a classe
da tarifa n. 2 C ; e, em trens
de pequena velocidade, pela
2a classe da mesma tarifa.
4 Como encommenda, em trens de
grande velocidade, cobrar-se-ha
pela P classe da tarifa n. 2 B ;
e em trens de pequena velocidade, pela 2a classe da mesma
tarifa. Nacionaes e procedentes
do interior, pagarão, como mercadoria, peh1 5a classe da tarifa
n. 3 ; e, corno encommenda, em
trens de grande valocid.ade, pela
P classe da -;;a.rifa n. 2 C; e, em
trm~s de pequena velocidarl.e,
pela 2• cJ::u:;se rl:J, mnsma tal'iih.

TARIFAS
AR TIGOS

Ul

OBSERVAÇÕES

....C)o
8
o

z

----------------------- ---- ---I

Imagens .............. " .•........•
Iman .........•....•. . ... . ......
Impressos ...................... .
Incenso .......•.... . ... .. .......
In dai á (côcos para extracção de
oleos) ... , . .. .. •.•. . . .........•

3
3
3
3

Inflammaveis não classificados •. . .
Instrumentos de cirurgia, engenharia, optica, musica e outros
de precisão ..•••...•.• . .•.. . .••

3

3

Será permittida a conducçã.o, livre de frete, nos caiTos de viajantes, ao instrumental das sociedades de musica, quando viajando incorporadas.

Instrumentos empregados na iudustria. e lavoura, não classificados .... . ... .. .. .. ... . ..... . .

3

5-7 Até 200 kilogr a.mmas pela 5•
clá.sse ; mais de 200 kilogrammas pela 7a classe. O peso sm·â.
contado por dezena de kilo~
gra.mmas.

Isoladores ...• . . . ........ , •...•..

3

b q ueit·os ordinarios ..• •..•.. . •..

3

5-7 Até 200 kilogrammas pela 5a
classe ; mais de 200 kilogrammas pela 7a classe, pela qual o
peso será contado por tonelada
ou· meia tonelada.
2

Jacás vasios, novos . . ..... .. .... .
Jacás vasios, usados .......... . .. .

._,._,
3

5
7 O peso será contado por dezena de

Jctrdineiras ..... . ...........••...
Jaspe ....•. . •.• •... . .•. .• •.•....
Jaulas vasias . . .............•..•
.Jog-os de dominó , de gamã.o e
out ros . . .•. .......• •..... .. .. .

3

3

2
2
2

5-9 Até 200 kilogt•a.mmas pela 5"
chtsse; mais de 200 kilogrammas pela 9'- classe, pela. qual o
peso será contado por dezena do
kilogrammas. Vide côcos nacionaes, seccos ou verdes .

J

k ilog-rammas .

...

-.)

•)

'·'

Vide al abastro .
5 Ter ao medição .

TARIFAS
ARTIGOS

OBSERVAÇÕES

J

Joias........................... .

4

Jumentos . . • • . • . . . • • . . . • . • . • . • . . 6-6 A

Junco •••••••.• ; • • • • • • . • • • • • . . . .

3

Juta em bruto ou em fio."......

3

. ;·.

Juta em tecído ... , ..............

3
1

!

I

Cobrar-se-ha mais l / 2 % sobre o
valor declat•ado, contando-se as
fracções de l :000$ por l :000$000.
Em trens de grande velocidade;
cobrar-se·hi.t o dobr·o da 1"- classe
da tarifa 11. 6. Pagando lotação
de vag;io, cobrar-se-ha pela 1a
classe da tarifa n. 6 A.
5-7 Até 200 kilogrammas pela 5n
classe ; mais de 200 kilogrammas pela 7a classe, pela qual o
peso será contado por tonelada
ou meia tonelada .
7 O peso será contado por dezena de
kilogrammas .
5 Despachada por fabrica nacional,
pagar{t pela 6~ classe da tarifa
n. 3.

K

Kaolim ••........ • ...... · •.... ·.

3

Kerozene .•........•..........••
Kiosques ................ . ..... · ..
Kirsch .............. . ....... • . .•

::;
3

3

5-7

200 kilogramrnas pela sa
classe ; mais de 200 kilogru.mma~
pela 7• classe, pela qual o peso
será contado por t onelê\da ou
meia tonelada; e o transporte
estará sujeito a cargét mínima
de meia lotação de vagão, se não
estiver acondicionado de modo
a pocler ser carregado co m outras rnm·cadori as. Quando ext rahido do sólo na.ciom1l. cobrar-se·ha pela 9" classe , pa~
gando lotação de vagão.

f~té

3
2 Quando armados, ter·ão medição.
I

L

Lã bruta .... . .............. . .. .

3

Lã. em obra ............... . ... .
Lacre estrangeiro .............. .
Lacre nacional. •..•.............

3
3

5-7 Até 200 kilogr «miDllS pel a 5'· elas·
se ; mais de 201J kilog1'arumas
nela 7"' c l a.s s•~ , pela qual o peso
:;or ei ccmtauu por t onelarl&. ou
meia tonelada .
2
2
4

TARIFAS
ARTIGOS

OBSERVAÇÕES

L

Ladrilhos de barro, 1le louça ou
de pedra ..................... .

3

5-7

Lages apparellLHlas .•...........

5-7

Lages não apparelhctdas .....•...

5-8

Lctmbrequins de madeira •.....•..
Lambrequins de metal. .•........
Laminas de aço ou de ferro, para
fabricação de chapéus de sol. ..
Lampadas, lamparinas, lampeões
e lanternas, com ou sem vidro ..
Lampeões ordinarios, de vidro ....
Lanchas •..........•...•..•..•..

:3
3

5

3

5

3
3
3

2
5
7

Lau ternas magicas ..........•...
Lapidas ........................ .
Laraojiuha· .•.•.....•.•.........
Latão em ba.r1·a ou em chapa ....
L!!;tão em obra ....•...•..••....•.
Latão velho ...••.•........•.....
Latas de qualquer metal. ....... .
Latas de folha de Flandres•...•. , .
Latoeiro (artigos de) ..........•..
Lavatorios de ferro, cum ou sem
espelho •..•.........••........
Legumes em consern~ ..•. , .....•.

3

3
2
2

Legumes frescos .....••.•...•..•.

3
3
3
3

O peso será contado por tonelada,
ou meia ton.elada. Te1·ão medição.

•>

.)

3
3
3
3
3
3

2
4

3

g

, ..•.....•.

3

7

Lei te fi·oscl-. , .• , . , ..• , . , .•. , •.•.

3

g

~eccod .......

será contado por tonelada ou
meia tonelada.
Pela 7" pagando a lotação completa do vagão.
Pela sa pagando a lotação completa do vagão.

2

2
3
2
4
2

Legumes

Até 200 kilogrammas pela 5a classe ; mais de 200 kilogrammas
pela 7a classe, pela a qual o peso

Nacionae~

e despachados por estação do interior, cobrar-se-ha pela.
5a classe da tarifa n. 3.
Como encommenda, em trens de
viajantes de grande volocidade,
co brar-se-ha pela 1a classe da
. tarifa n. 2 C; e, em trens de pequena. velocidade, pela 2& classe
da. mesma tarifa. O peso será
contado por dezena de kilogram-

mas.

O peso será contado por dezena de
kilogrammas. Quando despachados por estação do interior, co,
brar-se· h a pela ga classe.
O peso será contado por dezena,de ·
kilogrammas. Como encommend<J,, om t.rens de gra.ncle velocidade, cobr·ar-se- na' pela la cla~se
na tarifa n. 2-C; e, em trens de
pequena velocidade, pela 2a.
Em assignatura, observar-se·ha

TARIFAS

"'

o

ARTIGO:'l

>'-<

Q)

zs
I ....

o que estiver determinado ncts
Condições Regul<:tmentares.
Leite condensado •...........•..
Lenços ......................... .
Lenha ...........•..............
Lentiihas .......•.•.....•. o • • • • • •
Licoreiros ...........
o
Licores ..••••...••......•••.••••
Lignite .•.....•.•...••.....•.•.•
Limalha de ferro ou outro metal
não precioso.... o • • o • • • • • • • • • • •
Limas de aço •...................
Línguas frescas ...•.•. , ..••......
o ••••••••••

3
3
3
.,
;:,

4
2
5-8

3
3
3

l
1
5-8

3
3
3

5
5
5-7

4

Línguas em conserva (latas) ..... .

3

4

Línguas sêcca,; ou salgadaí! ..... .
Linguiças .....•.................

3
3

6
4

Llnhaça. em semente ........... o
J:,.inlw bruto ou cardado .•.••.....
Liteiras o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Livros .•...............•........
Lixas (folhas de) ............... .
Locomotivas ou Jocomoveis dc~<trmados e pm·tences ......... .

Pela 8a pagando lotação complet<1
do vagão.

A mesma observu.ção adma.

Até 200 kilogrammas pela 5" classe; mais de :-200 kilogrammas

pela 7a classe, pela qual o peso
será contado por tonelada ou
meia tonelada; e o transporte
ficará sujeito á carga mínima de
meia lotação de vagão, se não estiverem acondicionadas de modo
a poderem ser carregadas com
outras mercadorias. Como encommenda, em trens de grande
velocidade, cobrar-se-1m pela 1'
classe da tnrifa n. ~ C; e, em
trens de pequena velocid~de,
pela 2•· classo da mesma tarifa.
As nacionaes pa,garão pela 6"
claSFO.
Como encommenda, em L1·eus do
grande velocidade. cobrar-se-ha
pela la classe da tarifa n. 2 B ;
em trens de pequena velocidade, pela ~a classe da mesma
tarifa. Procedentes do interior,
ou de fabrica nacional, pagarão,
como mercadoria, pela 6" ; e,
como oncommonda, em trens de
grande velocidade, pela 1a classe
da tarifa n. ~ C ; e, em trens
de pequena velocidade, pela 2"
classe da mesma tarifa.

5
7

O

peso será. contado por deZtJllV.
de kilogrammas.

3
3

2

3

D Cubrru•-se-ha por lotação complGtJ,
riA va.gã.o.

2
2

TARIFAS
ARTIGOS

OBSERVAÇÕES

------------------------·---------------------~------L
Locomotivas ou locomoveis rebocadcs ............•.......... • ·

Cobrar-se-ha 600 réis por um E
por kilometro, contando-se at
fracções de kilometro por kilometro.

Lombo de porco, em lata ..•.....

3

4

Como encommenda, em trens dE
grande velocidade, cobrar-se-ha
pela l" classe da tarifa n. ~ B ;
e, em trens de peq_uena velocidade, pela 2"' classe da masma
tarifa.

Lombo de porco, naciouul, em In.ta

3

6

Lonas .•.........................
Louça cornmum de pó de pedra ..

Como encommenda, em troos de
grande velocidade, cobrar-ae-ha
pehL ja CL\SSO da tarifa ll, 2 C ;
u, um trens de peg_uenct volociüade, pela ;.:a ch;sso da mesméL
tétrifa.

3
3

3

Louça de barro ................ .
Lonç~1.

3

4

de purceilana. ........... .

3

Louzas (pedras parct escrever) .. .

3

5-7

...

2
5
l
l

Louza.s pal'CL sermltLll'llS ......... .
Lupulo ........................ .
Lustre •.................•.......
Luv:ts ..... ,,,,,,.,., .. , ..... , .. ,

~1

3
3

i'.Iac~LCJ~ tl.e f8l'i'O .•••.•.•••• , ••••
Macaüam (pedr..c britada) ....•...

3

:,T:J,ranfto e outras ma.ssa,, nlimentid~.~ ........... ·.· ............
i'vütch<ttlos e rnaelmdmkts ........• 1

3

5-7
5-8

:;
.,,-,

1

c;Lleular ou elo es..
.........................
,, o•ovoe
,,
.... t

M<Wlllll<l~ tl!~

1

.

.

'

'

'

.lr.1•-t1.lll,t~ lle

, . •·
'-''" Ut.t .•••.••.....

:ICJ.chinJ.s de imprimie .....•.....
2'fíd.chi12as-r8r·:r·amen Gau ••• ~ ...
1
n• .....

Execntivo 1907

0

d

5
ri

Despachada por fabl'icado interior,
passará para a 4"' P-Iasse.
Despachada por fabrica do interior,
pa~sará p:1ra a 5"' ch1,sse.
Despachada por fabrica do interior,
passará para a 3a classe.
Atê200kilogrammas pela5aclasse; ,
mais de 200 kilogrammas pela :'
7a classe, pela qual o peso será,
contado por tonelada ou meia ,
tonelada.

A mesma. observaç.ão de louzas.
Pela 8•, :pagando lotação completa
do vagão.

TARIFAS
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ARTIGOS

Machinas geandes, não denominadas•. , ......• . ... . ..... .• ....

Machinas metallurgicas ..... .. .. .
Machinas para chóques electricos.
.Machina.s para choc~tr ovos . ... . .
Machinas para cortar papel ou
cartões ..•.............•......
:Machinn.s par a gabinete de physica
ou chimic<,, • .. ......... ... . ...
Machinas para industria ...... . . .

3

5-7
l
G

3
3

l
5-9

3
....9

3

Machinas parJ. lavoura . .. ...... .
Machinas pam proLlu.~çã o de forç2.
ou de luz ..•......... . ....... .
Machinas para tecer .• ...... .• •..
Machinas par a telllas ou tijo l o~ .•
Machinus pequen<t:J, não c)f,ssificadas ..•.............• . .. .... . .
Machinas photogr<tplücas . . .. . .. .
Machinas typographie:ts, li tho·
graphicas ou ;;tnugraphicas ... .
Madeira apparelhad<1 .. . ...... . . .
Madeira em casca ou brutn. (em
tóras) . •... ........ ....... . • ...

3

6
l

3
3

5

3

5- 9

,)

3

(como : portas, jn.nellas, gra~es, cancellas, caixilil 08, etc.) . .... •.1
Madeira velho.... . . . ..... , .....

·I

·I

M<tizen a ... : .. ..... . . . . . ... . . . .
Malas dP. vi a:;(ern . . . ............ ,
Iv!alho;; . . ... . . .. ......... . .. . .. . !
Mrtmona (oleo) . .. . . ........ . ..•. !'
nn

f-~ r raonte~) . .

.
;

Nfi_tuc;:v.::~j . e ~

I

•

••

,

.

'

r ' •••• ••• c • ••

I

A mesma observação a.cima .
A mesma observação acimét.

5-U
<)

MO<laira am ob>•a uao oiM,ifioada.l

(c:t ;·r- (:d~;

mds de 200 kilog.. pela 7" elas·
se, pela qual o peso será contado por tonelada ou meia
tonelada .
A mesma observação acim é~ .

Pela oa P8-g'é:.Ddo ldação completa do vagão .
5"9 A mesma observaç'to acima.
5-9
5-9

Madeira falquejada., sorradfl. ou
lavrada .•........•............

\'ia.nlOIH\

Até 200 kilog. pela G" chtsse ;

5· 7

~ .i

A mesma observ::tção acima .

5

kilog . pela 5• •;!asse ;
mais de 200 kilog . pela ga classe, pela qual o peso ser(t contado por tonelada ou meia
tonelada.

Até 200

5-7 Até 200 kilog. pela 5" classe ; mais
rlo 200 kilog. pela 7" classe, pela
qual o peso ;-;c• r á contacto por
toneb.da on meia tonelada.

3

5

"•J

5-9

Pela. 9a pag<1Dtl o btnç:ão corüplcta
do vagão .

~I

:~

.,
0

;, -1
:; 9 ; :\. mesm:1. observaçao dG car0ç~s d<'!

I :dgu< l:'í.o.
5· 7 ! Ai;é . :·!OU k ilog . pcb. 5" claí'Se ;
1 m:ois de 200 ki lug . pela :a
1
i classe, pellt qu:.d o peso sor<í.

l

cont.ado por t onelad(l. o u m ei<t

t onela.da .

1

TARIFA S
ARTIGOS

- ·- - --- ----- - - - -- -- - - - -Man dioca .

3

9

3

2

Manequins................ . .. ...
.i\Ianganez......... . .... . ........

lO

Mangas de vidro .. • ......... • , . .
1\-hng.uoira.s p:>.ra bombas . . ... ...
I\1anilhas de bt11'To..............

3
:3
3

1
4
5-7

Mailometros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Manteiga salgada, ~l strangeira. ..
i\fanteiga. fresca ou salgada, nacional......... . .. . ..... . .....
Mantimentos. .... . . .. . . .... . . . ..
-Manuscriptos .... .. ...... . . . ....
Mappas. .. .. . . ... .. ....... .... ..

3
3

2

3

6

Marfim. . ........................
Mari; cos frescos. . • . . . • . . . • • . . . . .

0

3
3

,y[:u·td !u .. ..•••••• • .• •••. .••. • •.

5-7 Até 200 k ilogramas pela 5a classo ; mais de 200 kilugra.mmas
pela 7." classe, pela qual o peso
será contado por tonelada ou
meia tonelada.
1

.,

1vl<tscara. ..... ....... . ., ...... . .... I

4

4

Mannorc em ub:':.t .... . . , ..• •• , •.
A!arnt:J;·o !lill objectos de arte ....
Marrrw r·e em pó-•....••. • . • · . · . • ·I
i\1a,;·
t·•~ta... . ... ....... .. ..... . , ..
,·,. , ...
,..
~L.ü" '> qum .............. ... . . . . .

..

pela 5a classe ; mais 200 . kilogrammas pelet.
7a. classe, pela qual o pe;;o será
contado por tonelada, ou meia
tonelada . Quando despachadas
por fabr ica · nacional, pagando
lotação completa de vagão, cobrar-se-ha pela ga classe.

1\ té 200 k ilograinmas

;!,

3

3
3

·1

Pagará lotaçã.o completa doTagão,
sendo as opel'af;ões de carga. e
descarga feitas pelos interessados.

3

Marmelttda .. .. . . • . .. . . .. . . . . . • .
Mar more bruto ou serra.do . . . . . . .

O peSLl sewí. contado por rlezena de
J;;ilogr.ammas . Como encommeild<t, em trens de gr an<l.e velocidade , cobrar-se-ha pela 1"· classe da tarifa n . 2 C ; e, em trens
de pequena velocidade, peia
2" ch~sse da mesmét tarifa .

4
5-7

Como encommeoda, em tren :~ de
_grande velocidade, cobral·-seha pela l " classe da tarifa
n. 2 B ; e, em trens dG pel[Uena velocidade, pela 2"' classn
da mesma tarifa .
Pela 7a classe apenas será. classificado o marmore brc to procedent e de jazidas do intm·ior . O peso,
nes-se caso, cobrars ,~- l:Ia por tonelada, ou meia tn r 'l lad ~ ..

.,

I

ARTIGOS

I'

TARIFAS

m

OBSERVAÇÕES

~ õI

:ê

-----------------------------------------------------M

Massas alimen ti cias . . . . . .. ... ..•.
Massa de tomate . . .•. .. .. .... . . .
Matte . . .. .•.. .. . .. .... .. .... . ...
Material da construcção, não elasficado . .. . .. . .. . . .... .•.. ... . ..

3
3
3

Material escolar . .. ...... ... .. . . .

3

Materias corante:; .. ..... . . . . .. .. .
Materias, explo~ivas ou infia.mInaveis.. . . . •. .. . . : ... . .. . . .. . .
l\ütterias venenosas, não cl ; ~ssificad"s (volateis)... .. .. . .••. .. .
Mechas ou torcida!.; de sebo . .. .. .
Medicamentos não cbs>ificados . . .
Med id~s me t e ic a~ diver~as . . . . .. .
:Vicias do algodão ..... .. .. .. . ... .

3

:.\iel de

ab ~ lb J.s ....

3

4
4
6
200 kilogrammas pela 5•
classe ; mais de 200 kilogrammas pela 7a classe, pela qual
o peso será contado por tonelada ou meia tonelada .
5-7 At é 200 kilogrammas pela 5•
classe ; mais de 200 kilogramma.s pela 7.. classe, pela qual
o peso será contado por tonehtda ou moia. tonohda .
5-7

Até

5

3
3
-~
•'
3
3
3

. ....... . .. .. .

3

1
5

2
2

Qu;mdo despachadas por fal;ri·
ca nacion::JJ, pagarão pela 4'
classe .
·
Quando de producçiio nacional
e dc:::j;acbado em estação do
interior, paga1·á pela 9• classe,
sendo o peso contado por dezen<~
de kilogrammas. Como encom·
m e nd ~t, em trens do granJc
veloddade , &obntr-se·lm pela
la classe da tarifa n . 2 G;
.e em trens de pequena vel~·
ciciado, pnla 2" classa da mesma

5

lat ira .

Mel à e c;;.sca pJ.ra cortume .. .... .
Mel do canna ou melaço ........ .
·Mel de fumo ou melaç:o, pcu-a fu mo . .. . . ...... . .. . ..... . ..... .
J\.Icrcev.a.ria.-s. ~ ~ .. . ... . . . .. . . . . . .. .
Mcrcurio (droga) .. . .... . . .. . ... .
Mercurio par-a íins industria.es ..
Metal para mancaes .. . . . . . ... . . .
I~ : u f~ : Le ~ e~u r.)t:~ a, (n5..o preciosos).
l.'it:. . l::i(' ii pr cc.i•1.su::; , . . .. . • .. . ...•. • •
~. I: ; t.~c~:

\<; ~h o:; (e ~~ :. H:·~, z- ~ ia~ o

oJ

5
li

3
3

5
4

q

5

')

::;

-~

3
•)

·'4

5

2

.

i

JCobrar··SO·hcc mais l/2 °/0 sobre
I o va,lor decLLr8.clo, cont:tnúo1 i.=e por i : 0!:0$000 as ft•acçlíes
1 de LoOr\:ooo.

I:. ~ . .

. ·: i'~-, ·~t'~~:~~~' ;~= ~ ,~~~~~~~:: ·,~, :< :: :: I
,_

...
·)

3
~; -·• I

I,Uécbs.;200oe; mais
.kilogl:~.m~nas pela. 5'
do ~0 0 kilogram·

l .nus nt>.la

7" cla;:s~, p()le1 qu <tl o
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00
00
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-------------- ------------M

Milho em espigas . ...... . ...... .

3

9

Milho secco . .. . . ... . . .. ... .. .. . .

3

7

Míncreos de ferro ....•... . .. . .. .

3

5-7

Minereos de manganez .......... .
Minereo de pedr a, para fabrica
delouça de porcellana ...... . . .

3

5-7

Mineraes não preciosos ... .. ... . .

3

5-7

Minio (oxido de chumbo) .... ....
Miudezas não classificadas • ......
Miudezas alimeuticias .. . .... . .. .
Miudos de r ezes ................•

3
3
3
.,

2

"

1
4

5-7

Mobilias de luxo, novas, com dou·
rados e espelhos ..•. . ..•..•.. •

3

Mobilias novas , communs ....•...

3

2

Mobilias novas, de dpó , juncc
ou vime ....•. . ...•. . .... ... . .

3

3

1

'

peso será contado por toRe•
lada ou meia tonelada.
O pe~o ser á contado por dezena
de kilogram:-n<J.s .
O peso será con ~a.do por dezena
de kilogrammas . Nacional e
procedente do interior, pagará
400 réis por sacco até 62 l/2
kilogrammas, quando despa·
chado em distancia superior
a 44 kilometros.
Até 200 kilog1':umna.s pela 5a
classe; mais cte 200 kilogramrnas pela 7a cla.sse, pela qual
o peso será contado por tonelada ou meia tonelada . Qua.ndo
extrahido do solo nacional,
pagando por lotação completa
de vagão, cobrar-f!e-ha pela
ga classe .
Vide manganez.
A mesma observação de mine·
r aes não preciosos.
Até :200 kilogTammas pela. 5a
-·classe; mais u.e 200 kilogramma~ pela 7a classe, pela qual
o peso será contado por toaeJada. ou meia tonelada .

Até :!00 k ilogrammas

pel:J. 5a
classe; mah de 200 kilrgram .
mas pela 7"' cla,SS:}, pela qual o
peso ser<í. contado por to nelada
ou meia tonelada . Como encammenda. em trens de grande velo cid~.de , cobrar-se-ha pela P
classG da t arifa n. 2 C ; e, em
trens de pequena velocidade,
pela 2' classo da mesma tarif~.

Desp achada~

por fabrica do
terior, cobrar-se·h::t pela
classe. Terão medição .
Despachadas por fa brica do
terior , cobrar-se-ha pela
classe. Terão medição.

in2a
in3•

Des•Jaclnfl<•s i}Gl' fabrica. do iatBri(:r, {;obi·:_~-:.~-;: ; c-ha. pala :!a.
cbS3<' . Tcr8o medição.
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m

·o>

o
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M

4
5-7

Mobilln.s usadas .. . .. .. ...... ... .
Moco t'ós . ·..• . ..•..•..........••.

3
3

Moi:lEito • ..••.••.••••.• • • • •. .• •••
Müedrts de met<J.l. ............. ..

3

l\1oendas .•...•....... • ·. .. •.•....

3

9

Moinhos para café e outros gencros •...•.........•. • •.•....•

3

5-7

Moitões ..• , , ,: •. .•... •.. ...•. •.•
Moü·ões ....•..•.........•.... , ..
Molas de aço ou de ferro, para
vehiculos .... . ................ .
Molas para, machinas e carros de
estradas de ferro ............ .

3

3

5
5-7

3

2

3

5·7

Moldes . ..•...••.•. . . .. ...• . •..• •
Mold.uras ...•. • .. .• •.........••..
Moringues de barro .....•...•.•.

3

".,

l
l
4

4

')
o)

Mós • . • , •............••. ... .. ,.

,)

"

5-7

Motores ..•... ; . . . . . ....... .. .. .

3

5-7

3

8

Mudas de amoreira •...•....... ·..

Mudas de plautí B.......•........

Terão medição.
Até 200 kilogra.m m u.~ p,-)J.a. 5a
classe; ma is de 200 k ilogrmnmas pela ja ela r;se ' r;ela quil.l o
peso será contado ~ or· t onelada
ou meia tonelada. Como Cll·
commcnd ~t , em trens de g·i ando
velocidade, colirar-se-h~t. pela.
l" classe da tarifn. n. 2 C; o, em
trens de pequena veto r-idade.
pela 2a classe da. m esma tarifa.
Cobrar-se- ha mais 1/ 2 "lo sobre
o valor declarado, contando- se
as ft•acções de 1:000$000$ por
. 1:000$000.
O peso será contado por tonelada
ou meia tonelada.
Até 200 kilogrammas pela 5•
classe; mais de 200 kil o1rrap1mas pela 7a classe , peh qua.l
o peso será. contado po t· tone·
bda. ou meia. ton d , :. d ~l..

A mr-mna ohserv<tção ;ccitJk

.

Até 200 kilogmmmas p:>.lf, 5"
classe; m ais de 20:) kil o g r ~1.m·
mas pela 7" classe , peh q ual
o peso será contado por trJ nc·
lada ou meia. tonelarla .
Despachados por fabrica do in terior p a.garão pela 5" cla.,Be .
A té 200 kilogramm·.,s pda !.i"
classe; mais de 200 kil ogramm &tJ pela 7"- classe, pela qua.l
o peso será con tado p0r tonelll da ou m eia. t o n e lad<~ .
A mesm<!. ubser-va.çã.o acima..
Serão tra n sportad a~ gnoi.uii:amente pelu. ~strada .
O peso será conta.do pot dei:<ma de
1y ii•J.O"r· t m ·· t1~~q

Ter;·o

':ncrli_,... ;~ n

êo'l~:'~ ~nc~-~;;~}.lG~d.a~·ern~ tr<;;}:; :il~;::r a nde voiocidad3, cobJ:•àl'· se:·]!,,
pela l a classe, dn. :'ji.\i~ jfn. . 2C; l.~ o

emtrens de pCCI_l.l.GEa VdCc. i;J;;.;] '
J! ~l;),

?."· n } {1r.t.;~:n

ri~:, 1n. (~/!iffif.~j t :-!11' i Ct.
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As mudas ,[e plantas . terá
transporte f ~a.tuito quando rE.
quizitados . ~ despachos pelo
Governos c cl Est8.dos do Rio
Minas e S'1•> Paulo ou pel
S. N. de \ ,;ricultura .
.
Em trens de -,,, , ~jantes de grand
velocidade, pll.garão o dobro d
La classe da tarifa n. 6. Pa
gando lotação completa . d
vagão, applicar-se-ha a la elas ~
da tarifa u. 6 A.

Mulas . . ..•.•.....••. . •• • ....•.. 6·6 A

Musgos •.•••.•..•.. , ...•••.•...•

3

5

3

1
2

N

Naphta ..•.• ·.................... .
Naphtalina ..•..•.•. , .••.........
Nectar fluminense ( cognac nacional ) ...... . ........•.•.•.• ,
Nickel bruto ................... .
Nickel em obra ( sem ser moeda).
Nickel em moeda ............. ..

3
3

3

3

2
3
2

Cobrar-se-ha mais l/2 % sobr·
o valor ' declarado, contando-s
as fracções de l : 000$000 po

4

Nitro .....•.......•.•..•...... ,
3
2
Novilhos . ....... ... ............ 6-6 A 2-l

·1

Nozes ........•..•..•..••.•.....
Noz moscada •.•... .. •• ••••..•...

3

3

4
2

o
Objectos de arro.trinho, não classificados .... . ..•.....•..•.•....
Objectos de arte ............... ..
Objectos para electricidade, não
classificados .... .............. .
Objectos de fantasia .....•.......
Objectos de luxo . . .............. .
Objectos para carnaval, não clas:>ificado; .... . ...... . ....••.. . .
Objcdos para bil b.al' . • . . . . •...• . .
Objectos p~1. r.:. chapeleir o .. . ..... .
Oh,iectos Jm.m chap éus de sol ,
nao classificado:'l . •• ' •• • • • • •. ' •
Ob,jccto~ ).l!lol'l:l.

!l.r mtiRtl), •• • , , , , • • , •

3
3
3

5

3
3

l
l

.,

3
3

l
2
2

3

~~

v

:.~

1:000$000.

Em í;rens de viajantes de grand•'
vd ocidade, pagarão o dobro d; ;
2.. classe da tarifa n. 6, Pa·
g·audo lotctção completa d•
vagão, applicar-se-ha a 1a elas
se da tarifa n. 6 A.

TARIFAS
rn

ARTIGOS

OBSERVAÇÕES

~
c:;)

8o

z

- - - - - - - -·.,·-·-···· -

o
bjectos para escriptorio, não
classificados . .......• . . •.. . . ...
bjectos para egreja ..•....•.....
. bjectos para lampista ..... .•...
bjectos para lytbographia . . ....
bjectos para marcenaria .......
ltlectos para photograpbia .. ... .
bjectos para relojoeiros .. .. . .. ..
bjectos para typogra.phia, não
classificados .•....•.. .. ... . ••.
bjectos para uso domesti'!o,
· não classificados . ... ... ..... ..
bras de arte ..... . . ...... .. . .. .
bra~ de papel ou de · papelão,
não classificadas .. . . . .... ... •.
cre (tinta em pó) ...............

2
l
2
2

3.,
,)

.,
J

3
:3
3

2
l

;)

l

"

9

2

3
3

2
I

3
3

3
6

oleados finos .••.••...•..........
:leados grossos ....•. . •.... . .•..

3 .
3

leo$ para lubrificantes, fins induitriaes, ou illuminação , ... .

3

4

3

2

:~

3
3

l
l
4
l

3

2

3

5

3
3

3
5·9
4
2

leos ( drogas ) •....... . .. , .... . .
~io •. .•• ..•...•...... ....• ••.•
ratorio .•••....••.•••. . .• ... ...
?igones . ... ...... .. .. .. ...... ..
?namentos para egreja . ... .. . .
.-namentos de ferro, de bronze
ou de gesso., •.. . .• .. . .... .. . .
?namentos de madeira, barro
ou pedra para construcção ... .
·natos de papelão . . ........... ,
:sos em bruto para lavoura ... .

3

;sos em ·obra........• .. •... . . ..
;tras em conserva ............. .
1tras frescas ..•. .. . . ... ...•. .. .

'"" em bar.·• ou em pó ........

3

3
3

I

4

2
5-7

4

Despachado por fabrica. nacional,
applicar-se-ha a 8• classe. Bruto, do territorio nacional e expedido do interior, pagará pela
9.. classe, por lotação completa
d'e vagão.
Até 200 kilogrammas pela 5•
classe; mais de 200 kilogramas pela. 7a. classe, pel a qual
o peso será contado por tonelada ou meia tonelada .
Despachados por t'abl'ica. nacional,
cobrar-se-ha pela 5• classe.

Pela ga pagando lotação completa
do vagão .
Como encomrnenda, em trens de
grande velocidade, cobrar-se-ha
pela Ja. classe da t~1r ifa n. 2 R;
em trens de peq uena velocidade,
pela 2" classe da moBma t<teifa .
Cobear-se-lw. mais 1/ 2 °/o sobre o
v alor declarado, contando-se
as fracções ue l :000$000 por
1:000$000.

TARIFAS
ARTIGOS

o

OBSERVAÇÕES

--------1----------------------Cobrar-se·ha mais 1/2 °/o sobre
o valor declarado, contando-se as fracções de l: 000$000
por I :000$000
4 Como encommenda, em trens
de grande velocidade, cobrar-se-ha pela P classe da ta-rifa n. 2 B; e, em trens de pequena velocidade, pela 2" classe
da. mesma tarifa.

Ouro em obra .................. .

4

Ovae fresc:ls de peixe ........... .

3

Ovas de peixe em salmoura ....•.
Ovos .•• , .............•.......••.

3

9 O peso será contado por dezena

3
3

l
5

3

3
3

4
2
3 Nacional e procedente do interior,

3

4 Co_mo encommenda, em trens de

6

de kilogrammas. Como encommenda, em trens de gr,tnde
velocidade, pagarão pela l ~
classe da tarifa n. 2 C; e. em
trens d'e pequena velocidade,
pela 2" classe da mesma tarifa,.

p

Pacotilha ..•..•...........••..••.
Padiólas ...•....•.............•.
Paina de flexal! ..•.....•.......• ,
Paina de seda ......•....•..•.•.•
Painço .....•.......•.......••...

Páios ..•••.....•.......••.•••••.

Paios despachados no interior uu
por fabricas nacionaes ..••..•.•

Palanquins ou Iiteiras .....•....
Palhas de milho, coqueiro e
outras, em feixes ou fardos .•..

despachado em distancia superior á 44 ki!ometros, cobrar-seha 400 réis por sacco até 62 l/2
kilogrammas. Em distancia inferior a esta, pa,gará pela 7"
classe por lO kilogrammas.
grande velocidade, rmgarão pela
1a classe da tarifa n. 2 B ; e, em
trens f!e pequena velocidade,
pela 2a classe da mesma tarifa.
Como encommenda, em trens de
grande velocidade, pagarão pela
la classe da tarifa n. 2 C; e, em
trens de pequena velocidade,
pela 2a classo da mesma tarifa..

3

6

3

2

3

8 JO peso será contado por dezena de
kilogramm~.s.
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00

w

<Õ

G
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Palhas para cigarros ....•.......
Palhas para chapéus.
Palhas para engarrafamento., ...

3
3

2
2
8

Palhões ( capas de palha para
garrafa).
•••••••••

3

8

Palitos .....•.•.....•.........•.

3

4

PalHas pttra phosphoros ........•

3

5-7

Palmitos .•..•••.•....•...•...•.•

3

9

Pandeiros .....•........•........
PLmellas de bal·ro ou de pedra ...

3
3

4

Panellas de cobre ou d'1 outros
metaes ....•.......•.......•...
Panellas de ferro funuido .......•
Pa.nellas de ferro esmaltado ..... .
Panellas de aga.tha ....•......•..
Pão .......... ·................. .

3
3
3

o ••••••• o •••

o •••••••••• ,

·I

9

d

3

3

O peso será contado por dezena de

kilogrammcts.
Despacllll'odos po:e fabrico. do interior, pagariio pela 5" classe.
Até 200 kilog. pela 5"' classe ; mais
de 200 kilog., pela 7a classe, pelõ1
qual o peso sará conta.do por to·
nelada ou meia tonelada.
O peso será contado por dezena de kilogrammas. Como en·
commenda, em trens de grande
velocidade, pagarão pela l·
classe da tarifa n. 2 C; e, em
trens de pequena velocidade•
pela 2a classe da mesma tarifa.

l

Despachadas por fabrkas do in'
terior, pagarão pela 5a classe.

2
4
3
2
6

Piws para. tinturaria ( materlas
corantes) ........•.........•..
Páus po.ra tam,tncos ............ .

3

5-7

Papel para impressão ....•..•...

3

4

Papel de seda ...................
Papel moeda ........•...........

3

2

4

Papel pétra embrulho •..• , .......

3

5

3

2

,,

;;.)

3

O peso será contado por dezena
de kilog.:·:;,trlmas.

Como encommenda, em trens de
grande velocidade, pagará pela
l" classe da tarifa n. 2 C; e, om
trens de pequena velocidade,
pela 2• classe da mesma tarifa.

5

Até 200 kilogrammas pela 5"
classe, mais de 2UO kilogram·
mas pela 7" classe. O peso
se:·á contado por dezena de
ki logrammas.
Despachado por fabi'ica nacional,
passará para a 5a classe.
Cobrar-se-ha só mente l o/o sobre
o valor declarado, contando-se
as rracções de l :000$000 uor
1:000$000,

P:;,pel para

c~c;r·ip~orto ou
tJ,G'!,(JTJ}J.O, ~ ~ ~ ~~"~,.~""'o,." eo"~ "'"o • n

!D e~pachado
por fabrica nacional.
p<.t8sar;J, para, a 3" classe.
f.

l ';tp!'.\ p!Jríi:),dn,,

~

~)

i

:> ,.

~

·"'

~

~

~

,,

'

~

~

1:' :l

L

Despachado por fabrica nacional.
ra .S[tl'{\ ::ara a 7a classe e pül'
dezena ~G kilogrammas.
I

~A me,~I~'UI, ob~e~vaçõ;o 1HJÍ!!l~,
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Papelão ......................... .

3

4

Papelão impermeavel ou compri·
mido, para construcção .....•..

Despachado por fabrica nacional,
passará para a 5a classe.

3

5-7

Papel velho para fabrica& ... ~ .•.

3

5-7

Até 200 kilogr<J,mmas pela 5a
classe ; mais de 200 kilogramas pela 7a classe, pela qua.l
o peso será contado por tonelada ou meia. tonelada.
Até 200 kilogramm:1 s pela. ;;a classe ; mais de 200 kilogram.as
pele1 7a classe , pela qual o
peso será contado por tonelad,tt
ou meia tonelada.

Pal,aflna .•......... , .. ,_..•..

3

5-7

O peso será contado por deze.ua
de kilogrammas. Até 200 kilo-

'lo • • •

grammas pela 5a classe ; mais
de 200 kHogrammas, pela 7"
classe.
Par11fusos .••..•....•....••......

3

2

Parallelepipedos (de :pedra ou de
madrira) ...............•.... ..

Despachados por fabrica. nacional,
serão taxadcs pela 4a classe. Os
paro.fusos grandes e cavilhas,
destinados a pontes, trilhos,
guindastes, columnas, etc.,serão
taxados pela5" e 7a classe, contanl o-se o peso da 7a classe por
tonelada ou meia. tonelada.

3

5-7

Até 200 kilogramma::< pela 5a classe ; mais de 200 kilogramas
pela 7a classe, pela qual o peso
será contado por tonelada ou
mein tonelada ; e o transporte
ficará sujeito á carga minima da
meia lotação de vagão, se não
estiverem acondicionados de
modo a poderem ser carregados
com outras mercadorias.

Par ctmentos ecclesiasticos .••.... •
Para-raios ...•................•.
Parasitas .•....••....••..•..•...
Pás de ferro ... , •.........•.....
Passaros (em g<.ü obs ou em viveiros) .......................... .

:P;J,SSI1J'OS

(embalsamados ou ompa-l

l.ll_;\(ltl:-1). ~ ·~
0

C<\ 4

1 p

1"

'"(l.I'J~" 'I

' I'

Q

·"~ 'I ~

:i

l

3

2

:i

5

3

5
Como encommenda, em trens de
griLnde velocidade, cobrar-~e-ha
pela l a clas::;e da. tarifa n. 2 B ;
G. err1 tre ;•s •le pequena veioci,[ui•l, vel a 2"- <:!asse d<.c mesma
t arifa. o~ vi rci ros o g;oiol;J.!'1
tor;),Cl Jnerli çfi,o .

.,"

TARIFAS

"'o
t

ARTIGOS

OBSERVAÇÕES

s

z::l

-- - - - - - - - - - - - p""'"' do qualq:, ''"''' ........ I
. Pastas de madeira para fab ric<1 de j
papel. •.•.....•....... , .. .. .. .

Pastas para escriptorio ...•••....
. Patronas ......•.•...•...........
Peanhas ...•....................
Peças de artilharia .....•..•..•.•
Pederneiras •...•..........••...•
' Pedras açorianas ............... .
· Pedras de amollar .............. .
Pedras de afiar ................. .
Pedras de alvenaria (em lajões ou
quebradas) ................... .

4 Quando nacionaes e despachadas
do interior. pagarão pela 6a elas·
se da tarifa n. 3.
3

3
3

3
3
3
3
3
3

j

Pedras de filtrar ..... . ......... .
, Pedra hum e .. ... ..............•
. Pedra lipes ... . ........... ... .. .
' Pedra lithographica ............ .
Pedra plastica artificial ......... .

5-8 Pela 8a classe, pagando lotação
completa. de vagão.
5

3

Pedras para moinho ............ .

3

2

3

I

I

2
2
2
2
2
5

3

3

P~~roa.s_ .~~~~.~~~~i-~~.~~.~~:~~~·~~~

se ; mais de 200 kilogrammas
pela 7a classe, pela qual o peso
será contado por tonelada ou
meia. tonelada.

3

i

:

5-7 Até 200 kilogrammas peb 5a clas-

2

5
5-7 Até200 kilogrammas pela 5a elas·
se ; mai:~ de 200 kilogrammas
pela 7a classe, pela qual o peso
será conl;ado por tonelada ou
meia tonelada.

3

5-7 Até 200 kilogrammas peh 5•

3

5-7 Até 200 kilogrammas pela 5" clas-

ela~·

se ; mais de 200 kilogrammas
pela 7a classe, pela qual o peso
será contado por tonelad11 ou
meia tonelada ; e o transporte
ficará sujeito á carga mínima de
meia lotação de vagão, se não
estiverem acondicionadas de
modo a poderem ser carregadas
com outras mercadorias.
se ; mais de 200 kilogrammas
pela 7.. classe, pela qual o peso
serâ. contado po1· tonelada ou
meia tonelada.

Pedras pomes .................. .
Pedras preciosas .............. . .

3
4

2

Cobra.r-se-ha l11<1i S l/ 2 °/ o sobee o
valor declar·atlo, conüL!ldo·se as
fracçõee de l: 000$ por 1:000$000.

I
Pod"·""biio (<m pô ou um poMu).l

3

5-7\Até 200 kilogmmmas pela 5• cl:1sse : mais de 200 kilogrammas

TARIFAS

ARTIGOS

OBSERVAÇÕES

p

pela 7"' classe, pela qual o pesc
será contado po:.' tonelada ot
meia tonelada.
Peitoraes de couro ............. .
Peixes frescos .................. .

2

3
3

4 Como encommenda, em trens dt
grande velocidade,seriwtaxado:
pela l"· classe da tarifa n. 2 B
e, em trens de pequena veloci
dade, pela 2a. classe da mesm<
tarifa.

Peixes seccos, salg·ados ou em salmoura ... . ............. . ..... .
Peixes de conserva (em latas) .. .
Pelles curtidas ................. .

3

6

3
3

4
3 Curtidas e despachadas no interio
pagarão pela 4a classe.

Polles frescas ou S!l.lgu.das ....... .

3

5 Estarão sujeitas á carga minim
de meia lotação de va.gão. Quau

do transportadêl,S em carro col
lcctor, pagarão o fl'ete pelo pes
indicado na nota de expedição
Pelles trabaihadas ou envernizadas . . .......... . ... .. ........ .
Pelles sêccas ................... .
Pellica ...... .. .... ..... . ......... .
Pellucia ........... . ..... . ..... .
Peneiras de arame ........... . .. .
Peneiras de arame para mn.china.

..

2

3
<>

3
3
3
3

4
2
l
4
5-7 Até 200 kilogrammas pela 5• elas
se; mais de 200 kilogramma
pela 7a. classe, pela qual o pe8

será contado por tonelada o
meia tonelada.
Peneiras de cabello ou de seda .. .
Peneiras de palha . .. ..... ... ... .
Pennas de aves ................ .
PcntP.s ....... .. .... .. .......... .
Pentes para animaes ........... .
Pequena lavoura ..... . . . . . ... .. .

3
.,3

2

_}I

l
2

.

5
2

<>

Vide fr uctas, hortaliças, legumE
frescos e verduras.

Pequenos [tnimaes c aves silvestres, (em gaiolas ou caixões engradados) .................... .

Peras de vüli'o, pm'a lnz elcctric<t
Perfumarias .... . .. . ... .. ....... .
P0so.s p [V:CJ. ba.Ian( as ~ . . ......... .

~~~~.:ú:.p;l~·.·_ ·.·.·:.·.·. ·.::::::: :: ::!

Como encommenda, em trens d
gl'<J.nde velocidade,serão taxa.d<
pela la classe ca tarifa n. 2 B
e, em trens dt~ pequena veloc
dade, pela 2a classe da mesm
tarira. As gaiolas ou caixõt
engra.dados terão medição.
.,3
.)

3
3

2
l
2
~-)

l

TARIFAS
OBSERVAÇÕES

ARTr>:os

- - - - ------------

p

Pllospha,tos e phosphitos orqinarios, como aqubos, para lavoura

3

5-9

Phosphoros estrangeiros .......•.
Phosphoros nacionaes .......•..•.

3
3

2
4

Photographi<J. (artigos de ou p<1ra).
Pinnos ................ · · · · · · ·. · ·
Pias de lonçv. de pedr<J. ou de
ferro esmalttdo .............. .
Pias de mat•more ..•.........•...
Píassava b1•uta .... _........... . .
· Pi Msava em obra... ...... . .. ... .
PicaT·etas e picões ..... . ........ .
Picoâ ..........• . ............•..
1
Pil?.as ele?tricas ....•...........
1
: P1loes de ferro ....... . ......... .
. Pilões de madeira .............. .
; Pimenta da In dia . .••.......... .
Pimentas ou pimentões em conJ. serva .............•.... _..... .

3
3

2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
5
4
5
2
2
2
5
2

3

4

Pimentas ou pimentões frescos .. .

3

9

· Pincoi~ ........................ .
Pi odoba (côcos para extracção de
I
oleo) .. .. ...•..•..•... ........

3

2

:. Pinhões ...•..•.....• , ........•.
:Pinho estrangeiro, não appare. lhado ................ ... ... .. .

3
3

: Pinl10 nacional, não :.t;-Jp:J.relltar1o.!

'·'

I:

3

!!
I

<:>

Pela ga classe, pagando lotação
completa do vagão.
Quando despachados por fabrica
do interior, passarão para a 5~
classe . Acondicionado:; em latas
soldadas, serão considerados merdoria commtt?>lt , isto é, ficarão
excluídos das disposições dos
arts. 134 e 1~9 das Condicções
Regulamentares.

?~acionaes

e despachados do interior, pagarão pela 6a classe.
O pE~so será contado por dezena
de kilogrammas . Como encom.menda, em trens de grande velocidade, serão taxados pela 1a
classe da tarifa n. 2 C ; e, em
trens de pequena velocidade,
pela 2a classe da mesma tarifa.

5-9 Até 200 kilogrammas pela 5a
classe ; mais de 200 k ilogr ammas pela ga cla.sse, pela qual
o peso será oontado por dezena
de.kilogrammas.
4

5-7 Atê 200 kilogrammas pela 5"classe;
mais de 200 kilogrammas pela
7• classe, pel ::t qual o peso serâ
C(l'f~t él.d o p o1· tonelada ou mei:t
tone lada .
'\tê ~00 ki!ogre1mmas pela 5'
ebsse ; mais ue ;200 kilogram-

mas pela 8" classe , pel!t. quapo1· tonel
laLla on meta tonehda .

o pe8o será contado

TARIFAS
OB SERVAÇÕI>S

ARTIGOS

---------------------------p

Pinho estrangeiro, apparelhado .. ,
Pinho nacional, apparelhado .•...
Pinos e pinas, para rodas ....... .

3
3
3

Pipas vasias, novas .•...... . .•..
Pipas vasias, usadas ...•.•....•.

3
3

Pistolas (arma de fogo) ...•.•....

3.,

5

6.
5-7 Atd 200

kilo grammas pela 5"
clas:se ; ruai:; de ~00 kilogramrnas 11ela i• classe , pela qual o
peso sei'â contado por tonelada
ou meia tonelada.

4
7 Peso r eal e por dezena de l'ilo·

grammas,

~t~~~~~~ ~~o-~~ ·d·e· ~~~~~~i~!:::::::: I

I

Placas de cr ystal ou de vidro . . . . I

<>

3

5
8 O peso será cont:.tdo por dezena de

Platina bruta ou em obra . ......

4

Plombagina .............•..... .• 1
Plumas ....•..• • .............. ·oi
Pó ~e pedra .......•...•........ ,

3

·1

3
3

Polias para machmn.su . .......... :

3

!i

I ,,"

Polvilho em saccos .. .. ... , . . . . , .

Polv·ora.,. o. , ~~ ... ~ . ~ . ~, , ... " " ... .. .

G

kilogrammao; pela (í"
classe ; IU,ais de 200 kilogrél.rnmas pela 7a classe, pela qual o
poso ~er~ cont~ldo por t onelada
on meia Lo nehtu ê~ .
Despachada poi· fu.brica nacion::tl,
serão ta ·: <1.das peht 2" classe .

3

Plantas medicinaes ••.....•.•....
Plantas vivas ..•........••......

Polvilho em caixa . . . . . . . . . ... ..

2
l
5-7 Até 200

kilogrammas. Terão mediç:ã.o .
As plantas serilo transportadas
·gratuitamente
pela Es trada
quando requisitadas pelos govsrnos dos Estados do Rio, de
Minas ou de S. Paulo ou pela
Sociedade Nacion al de Agricultura . Como encommenda. em
trens de grande velocidadé, serão taxadas pela l" classe da tarifa n. 2 c; e, em trens de pe·
quena velocidade pela 2" classe
da mesma. t -1rifa.
Cobrar se-ha. mais I/2 % sobre o
valor declarado, contando-se as
fracções ele l :OOOS;por 1:000$000.

fI

5.:31 Pela

8" classe, p~gan do lotação
completf.t de Vt4gao.
5-7 Até 200 kHogram mas p el rt 5 ~
chsse ; mais de 200 kilogt'il,m·
mas pela, 7a classe, pela qual o
p c ~o ser;~ contado pm· tonelad<t
ou meia. to n ela<~a .
3 , Despachado uor f;tbrica nn.cional ,
! :;e.r:i. t. :.xrttlo psh •l"· ch,..,:se .
8

,,.,

lo prso so·á. contado pcn' il.ezena de
'I

k'iio g-ramma.s .

Despacha<!<<, por· l'a.bric•• 1lo inte rJo t', p rt:>f:<H'<L IMt'<t a 2" elasso .

TARIFAS
00

o
....
CD

ARTIGOS

OBSERVAÇÕES

s
z
::I

------------ -----p

Polvarinhos •....•...•...........
Pomada ..•.••....••.............
Pontas de Paris ...........•.....
Pontes de ferro ou Lle aço e pertences •.................... . ..

3
3

2
2

3

5

3

5-7

Porcas de ferro ................ .

3

Porcos ........................... 6-6 A

Porcelana (louç::t) .. ·. ..•..... . . . .

3

Porphiro em bruto..............

3

Porphiro em o bras de arte ...... .
Porphiro em obra .............. .
Pós de sapiLto ...............• . ..
Postes .......•..................

3
3
3
3

P'otassa ......................... .
Potas de barro ..........•.......

3

Até :200 kilog. pela 5a classe ;
mais de 200 kilog. pela 7•
classe. pela qual o peso será
contado por tonelada ou meia
to nelada.
2 Despachadas por fabrica nacional,
paga,rão pela 4a. classe. Vide
observação de parafusos.

3-2 Despachados em trens de viajantes
do grande velocidade, pagarão o
dobro da 3n classe da tarifa n. li.
Pagando lotação complet e~ de
vagão, se1•ão taxados pela 2"
classe da tarifa 6 A.
Despachada por fabrica do interior, será taxada. pela 3• classe.
5-7 Pela 7• classe apenas será classificado o porp hiro bruto procedente
d;ts jazidas do in ter i or. O peso
set•a contado pot· tonelada ou
meia tonelada.
1
2 '

2
5-7 Até 200 kilogrammas pela 5•
classe ; m:üs de 200 kilogram·
mas pela 7a classe, pela qual o
peso será contado por tonelada.
ou meia tonelada.
5 -7 Vide barrilha.
4 Dmpachados por fabrica do inteterior, pagarão pela 5a classe.

Potes dJe louça, diversos ........ .
Pranchas ou pranchões ........ . .

Vide louça.
5-7 Até 200 kilogrammas pela 5•
classe ; mais de 200 kilogrammas pela 7"' classe, pela qual o
Pl'SO será contado por tonel<>da
ou meia tonelada.

P1·ata em barr:::. ou em obra .....

Colmtr-sc-ha mais lj.? 0 /o sobro o
v;1lor declarado, contando-se :.1s
ft·:wçõcs de l :000$ por 1: ooo~ uou.

P l'<üos de Jolll<L tlc l<'laudre:; .. . .. .
E.-~l\~ tv~ Ue 1net3J não preeioso . . ... .
?r·i.Léo8 J.;, papelão . . . .. .. .... .. . .
}"~· egús

is :(ef·ro ... ... .

fTl:..!! i_.s

~L:

o

•• ••

• •

•

•

•••

c:.ü.r'i)S rneto..e3 . ....... .

-l

:~3 I
,)

3

5
5
2

--- ------- - - -..-----------.TARIFAS
ARTIGOS

----------~

OBSERVAÇÕES

- - - - --------~---

p

Prélos .•............. .. ..•.•..•.
Prensas de ferro para copiar .... .
Prensas de enfardar ............ .

3
3

PrenSeiS não classificadas •.. . .....

3

5-7

P!'e usas para mandioca . , . .. .. .••

3

5-7

Prepar~ções

pharmaceuticas ...•.
Presunvos ....•. .. .... . .•.....•...

3
3

2
4

Productos ceramicos .•.•....••.••

3

4

Productos chimicos ..• .... ......•
Productos pharmaceuticos .. ....•
P1·oducto:; de pequemt la.voura ...

3
3

2
2

P rumo ~' .........•...............
P udrolito ..................... ..
P uls01uetro •......••..........•.
Punhaes .•....... . ..... , .• ... ...
Punhos para camisa ....... . . ... •

3
3
3
3
3

Puxadores de · metal ou de ma·
deira ............ .. .......... .
Puzolana ......•.... . ..... . .....

3
3

Pyroxilo ou algodao polvo1·a •.. ..

3

5

2

5-7

Executi vo 1907

Procedentes do interior, ou do fabrica nacional, pagarão pela 6"
classe.
Despachados por fabrictt do interior, pagarão pela 5"' classe.
Vide fructas frescas, hortaliças,
legumes ü·oilcos e verdes.

l
5

2

2

Despachados por fabrica oacioní11,
passarão para a 3" classe . .. . .. .

2

5-7

·Q

Quadros com retratos, paisagens ,
etc., (com ou sem vidro) .....• .
Qu6lijos estrangeiros . , . . , , ..•... ;

Até 200 kilogrammas, pela 5a classe; mais de 200 kilogrammas,
pela 7" classe. O peso será contado por dezona de kilogrammas.
Até 200 kilogrammas, pela5" classe ; mais de 200 kilogrammas,
pela 7" classe, pela qual o peso
serã contado por tonelad<t ou
meia tonelada .
Até 200 k ilograrnmas , pela 5a classe ; mais de 200 kilogrammas,
peln, 7" classe. O peso será contado por dezena de lülogrammas.

1

2

Até 200 kilogramrnas, péla 5a elas·
se ; mais de 200 kilogrammas,
pela 7a classe, pela qual o poso
será contado por tunelada ou
meia tonelada, e o transporte
ficará sujeito á carga mínima de
meia lotaçao do vagão, se não
estiver acondicionado de modo a
poder ser carregado com outras
mercadorias.

TARIFAS
0.8SERVAÇÕES

ARTIGOS

-----------------------------------------------------------Q

Queijos nacionaes .............. .

3

7

Quina em casca . . . .... . • .•• •.••. .
Quina em pó .•.••........•. , •...
Quinina. ..•••.• . ....•••...•..•.•
Quinquilharia ................. ..

3

5

3

3
3

2
2
l

Raios para rodas .............. .

3

5-7

Raizes alimentícias ....••.....•••

3

g

3

5

3
3

2

3
3

6

Raizes medicinaes ou para tin ·
turaria .•.•••....•...•...•....
Raladores e ralos de folha de Flandres .•.....•.•.•...•.•....•..
Raladores e ralos diver sos ...•...
Ramas de aipim, mandióca e outras . .•.....•.••..•..•••••...•
Rapadura .....•.•....•..•..•...
Rapé ... . .....•. .. .......... , .. .
Raspas de f11.rinha de mandioca .. .
Raspas de ponta de veado ..•.....
Ratoeira ............ . .....•....
Realejos ......•.. . •..• . .........
Rebites .••.. . ••.......•..••.•.•.
Rebôlos de pedra .............. .
Rêdes ...••.•.......•....••.....
Redomas· de vidro .......•••.....
Regadores de foll.la do Flandres .•
Regadores de zinco .•.. .•. .......
Registo para enca.namentos de
a.gua ou de gaz . . ... . •...•....
Relogios de algibeira (de metal ordinario) . ..... . ........ . ...... .
Relogios de ouro ou ele prata ...
Relogios para parede, escriptorio, etc ......•...•.••.•..••..
Relogios para agua, ou gaz ( medidores) .. . .. ..• .. .. ... . .. ....
Relo,jo<tria { objectos de) ......•• .
Remedios •....... , •.... . •• •• . •.•

i!.êmos . .. . ....... . .... - .. -••... .
Renltas . . .
o ... . . , • • • •
c

• ,

v •• •

• ., .

.. . .

7

3

2
7
2

3
3
3

2

3

3
3

3

Até 200 kilogrammas, pela 5a. elas·
se ; mais de 20\J kilogrammas,
pela 7a classe, pela qual o peso
será contado por tonel.ada ou
meia tonelada.
O peso será contado por dezena de
kilogrammas.

4

3
3

3
3
3
3

O peso será contado por dezena de
kilogrammas.

O peso será contado por dezena de
kilogrammas.

Vide - Farelos diversos .

1

5
l

4
2

2

3

Cobrar-se-ha mais l/2 % sobre o
valor declarado, contando-se as
fracções de l: 000$ por 1 : 000$000.

3
3
:3.,

3
1

'>
d

5
1

,,

3

~

TARIFAS

__________,__ ---------ARTIGOS

OBSERVAÇÕES

R

Reposteiros e oortinas. , •••••.•••
Requeijão ••..•••...•••.....•...

3
3

I
7

Reservatorios de ferro, d@ zinco,
ou de madeira, para agua. ••.•

3

5-7

Peso eontado por dezena de ki·
logrammas. Como encommenda,
em trens de grande velocidade,
será taxado pela 1" classe da
tarifa n. 2 C; e, em trijns de
pequena velocidade, pela 2a
classe da mesma tarifa.
Até 200 kilogrammas, pela 5"
classe; mais de 200 kilogrammas,
pela 7.. classe, pela qual o peso

será contado por tonelada ou
meia tonelada.
Re!!iduos de açougue ..••..•••••.

3

5-7

Resíduos de cevada e outros .••..•

3

5-9

Resíduos de cortumes ou de fabricas .••............••. . ••.•.
Resinas nacionaes .•........•••.•
Resi n~s estrangeira!! ...••.•.•...
Retortas de vidro .............. .
Retortas de louça ..•..•..••..••.

3

5-9

3
3
3

5

3

2
1
3

Retortas de barro •....•••••••••.

3

4

Retort lS de ferro ............... .
Retratos ••..•...•.........••..•.
Rhum ••..•.••.......•.••••.•..•
R~cino purificado ( oleo de ) ••••.
Rtpas apparelhadas .••..•••••.••

3
3
3

2
1
I
2
5

Ripas não apparelhadas •.•..• , •.•

3

5-9

Rodas e roldanas .••...•••••...•

3

5-7

Rodeiros e rodas, para machinas
e vagões .••..•.•• • .• ••.•..•. •

3

5-9

3
3

ldlogrammas, pela 5..
classe ; mais de 200 kilogrammas, pela 7"' classe, pela qual o
peso será contado por tonelada
ou meia tonelada; e o transpor·
te ficará sujeito á carga minima de ruela lotação ue vagão,
se não estiverem acondicionados
de modo a poderem ser carreg-ados com outras mercadorias.
Pela 9• , pagando lotação comf!leta
do vagão • .
Até 200

A mesma observação acima.

Despachadas por fabrica do interior, pagarão pela 4a classe.
Despachadas por fabrica do interior, pagarão pela 5"., classe.

Quandu de pinho nacional, pela 6•
classe.
Pela ga classe, pagand ) a lotação completa do vagã.J.
Até 200 kilogrammas, pela 5•
classe ; mais de 200 kilogram•
mas, pela 7" classe, pela qual o
.peso será contado por t onelada
ou meia tonelada.
Pe~a 9~

classe, :pagando lotaçao
completa de vagão.

TARIFAS

"'

o
::..
<l)

ÀRTIGOS

OBSERVAÇÕES

z~

----------- - - - -----------,,..---·

5-9

Rodetes e rodizios, para machinas.

3

Rôdo .....•.••.••••.••••..•••••.
Rolão (l1ôlo). ·................... .

3

5

3

7

Roletas •.•••...••••.••.•.••...•.
Rolhas de cortiça ...•......••..•.
Rolhas diversas .•••.••..•......•
Rosaceas ou rosetas ..•.••....••.
Rosalgar (droga venenosa) .•...•.
Roscas •..••...• •.•.•••.••....•.. .

.,3

1
4

.~

3
3
3
3

Pela 9~ classe, pagando a lotação
completa do vagão.
O peso será contado por dezena

de kilogrammas.
2

5
L

6

Como encommenda, em tl'ens de
grande velocidade, pag<trão pela la classe da tarifa n . 2 c;
e, em trens de pequena velocidade, pela 2• classe da mesma
tarifa

3

Rotulas •••.•• ; •••.•••...........
Rotilli. ....•••..•...... , ...•... •.

3
.,
i)

5-7

Roupas ..•.••.••••. , .••..•..•.•.
Ruberoidé ••••••..•..••..••...•••.

3
3

5-7

Rubim (pedra preciosa) ..•...•..

4

2

Atê 200 kilogrammas, pela 5"
classe; mais de 200kilogrammas,
pela 7a classe, pela qual o peso
será contado por tonelada ou
meia tonelada.
Até 200 kilogrammas ; pela 5•·
classe. mais de 200 kilogt•ammas,
pela 7.. classe, pela qual o peso
será cont:>do por tonelada ou
meia tonelada.
Gobrar-se-ha mais l/2 °/ o sobre o
valor declarado , contando-se as
fracções de l :000$ por 1:000$000.

s
Sabão..........................
Sabonetes estrangeiros...........
Sabonetes nacionaes..............

6

Sabugos de milho .. ~~., ... ,.......

·3
3
3
3

9

O peso serà contado })Ol' dezemt de
kilogrammas. Quando a granel.
ficarão sujeitos á carga mínima
de meia lotação do vagão.

Saccos vasios, novos, de juta, aniagem ou algodão.. .. .. .. . .. • . .

3

5

Despachados por fabrica mwional
pagarão pela 6• classe.

Saccos usados, vasios, de juta,
aniagem ou algodão. • . • • • . . . • .

3

9

O peso será contado por dezena de

Saccos usados p<J.m café .• • •. .. •.

l
3

kilogt'ammas.
Quando o expedidor fôr commissario de café ou lavrado1·, p e~ ·
gará apenas a inscripção e o
aviso de chegada .

TAltiFAS
CIJ

o

ARTIGOS

OBSERY;\ÇÕES

"'
..s"'"'

::-.

Q)

Q)

8

:::

o

z
Saccos de papel do embrulho •....
Sachos ....••.....•....... , ..••..
Saes de ag·ua do mar ..•.•.....•.
Safras de fcl'reiro.....•.••.•..•..

3

Sagú ..•.....•......•.. ,. ·•. · · • ..
Salames .....•.•.••............•.
Sal-ammoniaco (droga) ..•.......
Sal de azedas (droga) ........... .
Salchichas. . ..... . ..•.... •.•. .•.
Sal bruto (triturado, ralado ou
moido) .•.........•••..........

3

Sal marinho refinado ...•........
Sal de Epson (até 100 kilogrammas) ....•.•..•..•...•.....•..
Sal de Epson (mais do 100 kilogrammas) .....•..•..•....•...
Salitre . •. . ..•..............••..
Salitre bruto, .................. .
Salsaparrilha (raizes) ............ .
Sal v a-vidas •..•.•..• • ....•..•.•.
Samambaia, em fardos ou em
. saccos .•...•.•.....••..••..•••

3

4

3

2

3

4
5

5

kilogrammas, pela. 5a classe ; mais de 200 kilogrQ.mmas,
pela 7a classe, pela qual o peso
será contado por tonelada ou
meia tonelada.

5-7 Ate• 200

3

6
4 Vide observação de presuntos.
2
2
4 A mesma obsorvv.ção de chouriços.

3

5-7 Até 200 kilogrammas, pela 5a elas~

3...,
.)

3
3
3

se ; mais de 200 kilogra.mJuas,
pela 7a classe, pela qual o peso
será contado por tonelada ou
moia. tonelada.

5

2
5-7 A mesma obse1•vação de sal bruto.

3

5

3

2

3

5-7 Até 200 kilogrammas, pela 5a clas-

se ; mais de 200 kilogrammas,
pela. 7a classe, pela qual o pesQ
será contado por tonelada ou
meia tonelada ; e a granel ficará sujeita á carga minima
de meia lotação de vagão.

Samburás novos....••.....•.•••.
Samburás usados ............... .

3

3

7 O peso será contado por dezena de

Sangue de boi ...•......•..•.••••

3

5-7 Até 200 kilogrammas, pela 5a clas-

Sang neaugas. . , •• u . ~ .

~

.........

~

.

5

kilogrammas.
se ; mais de 200 kilogrammas,
pela 7a classe, pela qual o peso
será contado por tonelada ou
meia tonelada ; e o transporte
ficará sujeito .á carga minima de
meia lotação de vagão se não estiver acondicionado de modo a
poder ser carregado com outras
mercadorias.

Como encommenda, em trens de
g t•anda velocidade, ser1í o taxa "
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s

das pela 1 a classe da tarifa n. 2
B ; e, em trens de pequena velocidade, pela 2"' classe da mes·
ma tarifa.

Sapé ...•.... , .......•..••••....

3

Sapolio ..............••..••.••••.
Sardinhas em lata. .............. .
Sardinhas em salmoura ..••••...
Sarilho (machina)....•..•.••.....

3

Sarrafos de madeira, apparelhados .......................... ..
Sarr~fos de madeira, não appa·
ralhados ..........•.•...••....
Scena.rios ...................... .

3

3
3

5-7 Até 200 kilograminas, pela 5• classe ; mais de 200 kilogra.mmas,
pela 7.., pela qual o peso será
contado por dezena de kilogra.mmas; e o transporte ficará sujeito a meia lotação de vagão,
se nã.o estiver acondicionado
de modo a poder ser carregado
com outras mercadorias.
2
4
6

7 O peso será contado por tonelada
ou meia tonelada.

3

5-6 Vide- Ripas.

3
~

5-9 Vide - Ripas.
5-9 A mesma observação de bastido·

Schisto betuminoso .....•..•.•...

3

5-8 Pela

Sebo •...•..•....•••.•••••...•...

3

SeceantQS .......
~
Seda. bruta (casulos) .••••••••.•.•
Seges .......................... .
Seixos rolados .••..•••.•••..•..••

3

I. e

•••

•••••••••

3
5

3

Sellins .••••••••••..•••••••• , •••.
Sellaria (artigos de) .•.....••••.•
Selos •.•...•.•......•.•...••....

3

Sementes .••••• , .•••••.••••.•..•

3

3
4

res para theatros.
sa classe pagando lotação
completa do vagão.
6 Ficará sujeito á carga minima de
meia. lotação de vagão, se não
estiver acondicionado de modo
a poder ser carregado com ou·
tras mercadorias.
2
6
l-2 Vide- Vehiculos.
5-7 Até 200 kilogrammas, pela 5a classe ;· mais de 200 kilogrammas,
pela 7a classe, pela qual o peso ·
será contado por tonelada ou
meia tonelada.
2
2
Cobrar-se-ha sómente l •;. sobre
o valor declarado, contandose as fracções de l : 000$ por
1:000$000.
9 O peso será contado por dezena
de kilogrammas. As sementes
terão transporte gratuito na
Estrada, quando requisitado pe·
los governos dos Estados do Rio,
de Minas, e de S. Paulo ou pela
Sociedade Nacional de Agricul·
turí\,
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------------------------------Serpentinas de papel............
Serragem de madeira. . . . . . . . . . . .

3
3

Serralheria (artigos de). . . . . . . . . .
Serras e serrótes para officio. ... . .
Sílica...........................
Sinos e sinêtas..................
Siphões (garrafas). . . . . . . . . . . . . . .
Sirgueiro (artigos de) ........... ~

3
3
3
3
3
3

Sobrecartas (enveloppes),........

3

2

Sóda (droga).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sóda. (bebida).. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sóda cáustica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
3
3

2
3

5-7

Até 200 ldlogrammas, pela 5" elas·
se; mai.s de 200 kilogrammas,
pela 7" classe, pela qual o peso
será <:ontado por tonelada ou
meia tonelada.

Solas ...... _:. ". . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

3

Despachadas de cortume do interior, serão taxadas pela 4a classe.

Soldas..........................
Sondas cirurgicas.. . . . . . . . . . . . . . .
Sondas para trabalhos technicos..
Sorveteiras... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Substancias empregadas na lavoura, não classificadas. . . . . . . .

3
3
3
3

3
1
6 ..

3

5-9

Sueco de uva estrangeiro.. . . . . . .
Sueco de uva nacional...........
Sulfureto de carbono. . . . . . . . . . . . .
Surrões vasios...................

3
3
3
3

2
4
6
5

Tabaco..........................
Taboas apparelhadas. . . . . . . . . . . . .

3
3

2
5

Taboas não apparelhada.s.. . . . . . . .

3·

5-7

l

7

O peso será contado por dezena de
kílogrammas.

2
5

5-9
2
2

2

Vide-Areia.
Excluídos os de metaes preciosos,
que pagarão pela tarifa n. 4.
Despachadas por fabrica nacional,
!lerão taxadas pela 4" classe.

2

Pel[l. ga. classe, pagando lotação
completa de vagão.

T

Sendo de pinho nacional, passarão
para a 6" classe.
·
Até 200 kilogrammas, pela 5• elas- '

se ; mais de 200 kilogrammas,'
pela 7a classe, pela. qual o peso
será contado por tonelada ou
meia tonelada. Sendo de pinho
nacional, passil.rão para a sa.
sendo o peso tambem contado
por tonelad.a ou meiv. tonelad<I,,

TARIFAS
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Taboas velhas •••.••••••••••••••.

3

Tabocas .•.•...•.••.•..•••••..•..
Taboleiros vasios ••..••••.••••• , .
Taboletas para avisos o annuncios .......................... .
Tachas de ferro ou de cobre (para
lavoura ou indust.ria) ••.•••.•.•

3
3
3
3

5-9 Pela ga, pagando lotação completa
de vagão.
5-9 A mesma observaçã.o acima.
5

2
5 · 7 Até 200 kilogrammas, pela 5a classe; mais de 200 kilogrammas,
pela 7a classe. O peso será con-

tado por dezena de kilogram •
mas.
Tachos de cobre· ..•...•.••• , •...
Tachos de ferro .••..••••.•••.•.•.
Tacos para tA arAs .. , , , ç .•.••••.••

3
3
3

2
3
5-7 Até 200 kilogrammas, pela 5a classe ; mais de 200 kilogrammas,
pela 7• classe, pela qual o peso

será contado por tonelaçla ou
meia tonelada.
Tacos para bilhar ou bagatella •••
Talco......... -, .. , ••... , .•....

3
3

Talhas de barr·u para n.gua •.•..•.

3

Talheres de metal prateado •. _•.•.
Talheres <le ouro ou de prata •• , ..

3
4

Talheres ordinarios ou communs.
Tamancos ..•.............•..•.• ,
Tamarindo em polpa ....•....•.•
Tambores (instrumentos de mu·
sica) ..•....•...•..•....•......
Tambores para engenhos ou machinas ..•... ; ..•.•.••.........

3
3
3

Tanques de madeira ou de ferro ..

2
5-7 Até 200 kilogrammas, pela 5a classe ; mais de 200 kilogrammas,
pela 7• classe. O peso será contado por tonelada ou meia tonelada. Extrahido do territorio
nacional, será. taxado pela ga
classe,· por tonelada ou meia tonelada.
4 Despachadas por fabrica do inte·
rior, pagarão pela 5a classe.

Cobrar-sc·ha mais 1/2 % sobre o
valor declarado, contando-se as
fracções de 1:000$ por 1:000$000.
2
4
4

3

3

5-7 Até 200 kilogrammas, pela 5a classe ; mais de 200 kilogrammas,
pela 7" classe. O peso será contado por dezena de kilogrammas.
5-7 Até 200 kilogrammas, pela 5a classe ; mais de 200 kil,Jgramma..s,
pc;!;t 7" classe, pGla qual o pl1SO
sm·;í, eon~ado pur tonrlad~t ou
. meia tonelada,,

I
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Tapeçaria (artigos não classificados) ...............•........
Tapetes •.........•........•.... .
Tapioca ..............•..........
Taquara e taquarussú •.•.....•...

3
3
3
3

TarraJas •...•............•......
Tartaruga (cascos de) ........... .
Tartaruga em obra ............. .
Teares .............••.•..... . ..•

3
3
3
3

Tecidos de seda •.•• . .......••....

3

Tecidos de aJgodão, estrangeiros.
Tecido~ de algodão, nacionaes ....

3
3

Tecidos de lã ou de linho ..•......

3

TeJidos de juta ou de aníagem ...

:i

Tecidos de corda, não classificados .•...........•....•......•.
Tecidos metallicos ..••.......•...
Tecidos de palha, não classificados ......•....... , •.......•...
Tecidos não classificados .•...•...
Telas metallicas ................ .
Telephones .••...•....•..•.•.•. . .
Telescopios .•......•.............
Telhas de barro .......•. . .......

Telhas de asbesto ou de amianto ..
Telhas de louça ou de vidro .. . .. .
Telhas dil papelão impermeavel ..

3
9
•J

.,
•J

3
3
3
3
3-

3.
3
3

I
l
6

5-9 Até 200 kilogra.mmas, pela. 5a classe ; mais de 200 kilogrammas,
pela ga classe, pela. qual o peso
será contado por tonelada ou
meia tonelada.
5
4
l

5-7 Até 200 kilogramma,'l, pela. 5a classe; mais de 200 kilogrammas,
pela 7" classe. O peso será contado por dezena de kilogrammas.
Despachados por fabrica nacional,
pagarão pela 2.. classe.
2

3 Quando despachados directamente

por fabrica nacional, passarão
para a 4~ classe.
2 Despachados por fabrica nacional,
pagarão pela. 3" classe.
5 Despachados por fabrica nacional,
paga,rão pela 6a classe.
3
2
3
2
2
2
l
5-7 Até 200 kilogrammas, pela5,.clas-

se ; mais de 200 kilogrammas,
pela 7• classe, pela qual o peso
será contado por tonelada ou
meià tonelada, e o transporte
estará sujeito á carga mínima
de meia lotação de vagão, se
não estiverem acondicionadas de
modo a poderem ser carregadas
com outl'as mercadorias.
5-7 A mesma observação acima.
3

5-7 Até 200 kilogrammas, pela~5" classe ; mais de 200 kilogrammas,
pela 7a cbsse, pela qual o peso
será contado pela tonelada. ou
meia tonelada.
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Telhas de zinco .....•.•......•..•
Tenders desarmados e pertences •.

3

3

Tenders r ebocados .............. .
Terr a graphitosa .•.•...••.••••..

3

Terra refractaria ....••.....•....
Thermometro . ............•...••.
Tijolos de alvenaria .••.•.••...•.

:i

Tijolos de areiar ...••..•...••..•.

3

Tijolos de barro, de louça ou de
pedra ..•......... , ........•...
Tijolos refractarios ........•.•...

3

Tilburys •••...••...•......•.....
Tinas •.•.•....••.. : .•.••..• : .•..
Tintas de escrever, de imprimir
ou de pintar ...•.•.•.•...•.•.•
Tintas preparadas •.........•.. . .
Tinteirqs ....•..... . .............
Tinteiros de vidro ordinar io ...•.•
Tinturas .. . .. . ................. .
Tipitys ............•......•.....
Tiras bordadas .•.......•.••.....
Títulos de valor . . ............. . .

3

3

3

5-7 A mesma observação acima.
9 Cobrar-se-ha o frete por lotação
completa de vagão.
O frete ser á de 600 r éis por um e
por kilometro ou fracção de kilometro.
5- S Pela ga classe, pagando ,a lotação
completa do vagão.
5-8 A mesma observação acima.
1

5-7 Até 200 kilogrammas, pela 5"
classe; mais de 200 kilogrammas,
pela 7"' classe, pela qual o peso
ser á contado por tonelada ou
meia tonelada; e estarão sujeitos á carga mínima de meia
lotação de vagão, se não poderem ser carregados com outras mercadorias.
4 Despachados por fabrica do interior. pagar ã o pela 7" classe,
por dezena de kilogrammas .

5-7 Vide- Ladrilhos.
5-7 Até 200 kilogramm<J.s, pela 5'

classe; mais de200 kilogrammas,
pela 7a classe , pela qual o peso
será contado por tonelada ou
meia tonelada.

5
3

2
5

3

2

3

2

3

2
5

,_,
•J

3
3
3
4

2
5

Tochas de cera .....•...•........•
Tocheiros •.••.....•.............
Toldos desarmados ........•......

3
3

2

3

l
2

Tomates em conserva •..•..•.•.••

3

4

Toma.tes frescos .. , ..... . ......•.

3

9

Despachadas por fabrica do interior, pagarã o pela 3a classe.
A mesma observação acima.

1

Cobrar-se-ha sómente 1 % sobre o
va lor declarado, contando· sll as
frétcções de 1:000$ por l :000$000.

Quando nacionaes e despachados
do interior, ser ão taxados pel a
6a classe .
Peso contado por dezena de kilo·
grarnmas. Como encom menda,
em. trens de grande velocid!l.de,
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T

pagarão pela 1a. classe da tarifa
n. 2 C; e, em trens de pequena
velocidade, pela 2.. classe da
mesma tarifa.
Tonais vasios, de madeira ou
de ferro ••..............••..••

3

Torcidas ou méchas de sebo•..
Torno de ferro ou de madeira.

3

5-7

Até 200 kilogrammas, pela 5"
classe; mais de 200 kilogrammas, pela 7"' classe, pela qual
o peso sará contado por tonelada .ou meia tonelada.

Torradores da café ....... , .•.••.

3

5-7

A mesma observação acima.

Toucinho nacional. .•... , ..•.•...

3

6

Toucinho estrangeiro ............ .
Touros (gado) ....•.•..••.•......
Transparente para janellas ..•..•
Transformadores electricos ....•..

3
6
3
3

2
2
l
5-7

Trapos e aparas de papel ........

3

Trastes de luxo, novos, com dourados e espelhos • •. , .......•.•

3

Trastes novos communs

3

l, ••.••••

3

5-7

5

2

Até 200 kilogrammas, pela 5"
classe; mais de 200 kilogrammas, pela 7a. classe, pela qual o
peso será. contado por tonelada
ou meia tonelada. Os tonais de
madeira estarão sujeitos a medição.

Como encommenda, em trens de
grande velocidade, será taxado
pela 1a classe da tarifa n. 2 C ;
e, em trens de pequena velocidade, pela 2a classe da mesma
tarifa.
Vide-Gado vaccum.
Até 200 kilogrammas, pela 5•
classe; mais de 200 kilogrammas, pela 7a. classe, pela qual o
peso será. contado por tonelada
ou meia tonelada.
Ate 200 kilogrammas, pela 5•
classe; mais de 200 kilogrammas; ,Pala. 7.. classe, pela qua.l o
peso seJ.:á contado por tonelada
ou meia tonelada.. Acondicio·
nados em fardos ou saccos, pagarão pelo peso real; quando a
granel, pagarão meia lotação de
vagão em que forem carregados.
Despachados por fabrica do inte·
rior, serão taxados pela 2.. classe.
Terão medição.
Despachados por fabrica do interior, serão taxados pela 3• classe.
Tel'ão medição,

_

_ _ _ _ , . . . ............. _ . . . .._ _ _ _ _ _ _ _ ,

_ _
• _ _ __ __ _ ......,._ . . _ _ _ . . , , . _, ., . . _ _ y _ _ _ _ . .. _

.. _ _ , _ _ _ _.,. , _

_,
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Trastes novos de cipó, junco ou
vime ...... . ..... . .... .... . ... .

3

Trastes usados ........... . .. ... .
Travesseiro ............. . ...... .
Trem de cozinha •............ . .. .
Tremoços .. ..................... .
Trempes•... .. .•.... .. ......... . .
Trenas •.. . .... . . .... : . ... ; ..... .

3
3
3
3
3
3

Trens especiaes ...... . ......... .

3

Trigo , . .... .. .... , .............•

3

Trilhos e seus accessorios .... . .. .

3

Tripas .......... . .............. .
Trolys . ... . . . ......... ... ...... .
Trolys de estrada de ferro ...... .

3
5

5-7 A mesma observação acima..

3

5-9 Pela 9• classe, pagando lotação

3 Despachados por fabrica do interior,serão taxados pela 4a classe.
Terão medição .
4 Terão medição.
2
3
6
5

2

Vide 1" parte das Condições Regulamentares.
5-7 Até 200 kilogrammas , pela 5"'
classe; mais de 200 kilogrammas,
pela 7a classe. O peso será. contado por dezena de kilogrammas.
Procedente do interior, pagará
400 réis por sacco até 62 l/2 kilogrammas, quando despachado
em distancia superior a 44 kilometros.
5-7 Até 200 kilogrammas, pela 5•
classa ; mais de200 kilogrammas,
pela 7"' classe, pela qual o peso
~ erá. contado por tonelada ou
meiJt tonelada.
l-2

completa de vagão .

Tubos de ferro fundido ... .. ..... .

3

Tubos de barro .. . . . . ... .. . ... . .

3

Tubos de borracha ...... . ...... ..
Tubos de ferro laminado ou galvanizado •.. . . . . .. .... . : . . .... .
Tub1s de ferro ou de aço, para
guarda-sol . ... ..... . ... ... ... .
Tubos d() chumbo ou de qualquer
outro metal. ...... . ... .. ..... .
Tubos de louça commum ... . .. .. .
Tubos de vidro ou de porcellana . .
Tumulos, armados ou desarmados
Turbinas .. ... .... .. ..... . ... ... .

3

2

3

5

3

5

')

2
3
I

,J

3

3
3
3

Turfêt .. . .. . .... . . . ... ... . ... . .. .

.;
"'

Tympauos ...... . .. . . . . . . ...... .
Typos ........ . .. .. . .. . . . ... . . ,.

3
3

5- 7 A mesma observação de canos de

ferro fundido.
5-7 A mesma observaçã.o de canoli! de
barro,

l
5-9 Pela ga classe, pagando

~Qtação

con:ipleta do vagão.
5- 8 PAla. 8" , pagando lotaçã.o comPJP.ta
rlo vagão.
2
2

TAR!FAS
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u
Unglientos ......••.....•.......•
Unhas de <tnimaes ............. ..

Urnas ......••...•.•.. ···••••••··
Urucú •.••••.....•.........• • •••
utensílios domesticas de metal prateado ...........•.•.......•..•.
utensílios domesticas de ferro •...
Utensílios domesticas de alinninio,
de agatha e outros não classificados ••..•....••.•........•.•.
Uvits fre~cas •.•... , .•.•..••.•.•.

Uvas seccas •...•..••..••••. • ...

3

...'>

s

2

5-7 Até 200 kilogrammas, pela 5"
classe ; mais de 200 kilogrammas, pela 7a classe, pela qual o
peso será contado por tonelada
ou meia tonelada ; e o transporte estará sujeito á carga minima de meia lotação de vagão,
se não poderem ser carregadas
com outras mercadorias.
1

3

5

3
3

3

3

2

3

peso serà contado por dezena de
kilogrammas. Como encommenda, em trens de grande velo-cidade, cobrar-se-ha peia 1•
classe da tarifa n. 2 C ; em trens
de pequena velocidade, pela za
classe da mesma tarifa.
4 Nacionaes e procedentes do interior, serão taxadas pela 6•
classe.

3

1

9 O

v
Vaccas., . . . . . . . . . . • . • . . • . • • . • . • . 6-6 A

2 Em trens de viajantes de grande

velocidado, pagarão o dobro
da 2" classe da tarifa n . 6. Em
lota_ção completa de vagão, pagarao pela I a classe da tarifa

Vagões desarmados e pertences...

3

Vagões rebocados ............... .

Vagonetes e pertences., •••••• :.. .

3

n. 6 A.
será cobrado por lotação
completa de vagão.
O frete será de 400 réis por um e
por kilometro, sendo de 4 rodas;
e 600 réis sendo de mais de 4
.rodas.
'Até 200 kilogrammas, pela 5a
classe ; mais de 200 kilogrammas, pela 7a classe, pela qual o
peso será contado :por tonelada
ou meict tonelada.

7 O frete

5-7

TAltiFAS
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v
Valores (ouro, prata, platina, pedras preciosas, artefactos de
ourivesaria ou relojoaria) •..•••

4

Cobrar-se-ha mais l/2 % sobre o
valor declarado, contando-se as
fracções de l :GOO$ por l :000$000.
Os fretes das expedições de valores destinadas ás estações das
estradas paulistas serão cobrados na Central do Brazil de
accôrdo com a pauta e Condicões Regulamentares; nas pal:llistas cobrar-se-ha 5°/ o sobre o
valor declarado da expedição.

Valores (papel moeda, apolice.!l,
acções de companhias e outros
papeis de valor) .............. .

4

Vat"as .• , ••••••..••.••..•.•.•••.

3

Varaes para carros ............. .
Varandas de ferro ou de outro
metal ..••..........•.....••..
Varreduras .••••....•..••..•••..

3

Cobrar-se-ha sómente 1 °/o sobre o
valor declarado, contando-se as
fracções de l :000$ por l :000$000 _
5-7 Até 200 kilogrammas. pela 5a
classe; mais de 200 kilogrammas, pela 7.. elasse, pela qual
o peso será contado por tonelada ou meia tonelada.
5-7 A mesma declaração de varas.

3
3

Vasilhame de leite, em retorno ...

3

Vasilhama para fabrica ou lavoura, novo ou usado (caixas,
caixões, caixinhas de madeira,
ou papelão, barris, barricas,
cestos, gigos, jacás e !atar!) .....

3

7 O peso será contado por dezena

Vasos de barro vidrado para la·
trina .•..•.•....•.....•...••.•

3

5-7 Até 200 kilogrammas, pela 5•

2
5-9 Pela ga classe, pagando a lotação
completa. do vagão.
7 O peso será contado por dezena de
kilogrammas. Como encommenda, em trens de grande
velocidade, pagará pela l a
classe da. ta,rifa n. 2 C ; e, em
trens de pequena velocidade,
pela za classa da mesma tarifa.
Qu11.ndo destinado a assignante
de leite, pagará pela 9" classe,
observando-se o que estiver
determinado nas Condições Regula.men taras.

de kilogrammas.
classe; mais de 200 kilogrammas,
pela 7a classe, pela qual o peso
será contado por tonelada ou
meia tonelada ,

TARIFAS
m

ARTIGOS

I

z

OBSERVAQÕES

m
O>
rn
m
o:s

õ

-----------------------------------------------------v

vàsos de louça. para latrinas ....
vassouras de cabello ou de crina
vassouras de palha ou piassava .•
Vehiculos ....................... .
Velas de cêra .•...•...•.......•..
Velas estra.ngeirai:l de estearina,
espermacete ou composição ...
Velas nacionaes de estearina, es·
permacete ou composição ..•..•

5
2
4

3
3
3
5
3

1-2-3
2

3

2

3

4

l
'

Despachadas por fabrica do interior, pagarão pela 5a classe.

Velas de sebo ou de carnaúba .••..
Velludo .....••..•..•..•.•.......
Velocípedes ......•. , ........... .
Venezianas ..................... .
Ventarolas .•..•.•......••.••...
Ventiladores de madeira ...•....
Ventiladores de metal. .........•
Ventiladores para. machinas e carros de estrada de ferro ....... .

3
3
3
3
3
3
3

5

3

5-7

Verdete •...•.•......•....•.....•
Verduras .....••.•...•••.•..•....

3
3

2
9 . O peso será ,contado por dezena

3
3

5
2

l

2
5
1
5
2

Até 200 kilogrammas, pela 5•· classe; mais de 200 kilogrammas
pela 7a classe. O peso será contado por d~zena de kilogram-

mas.

Verguinhas do aço para armação
de chapéos de sol. ............ .
Vermelhão •...•.•........•....•.
Vermuth .•.••...............••.
Vernizes ...............•........
Videiras ............•......•....

de kilogrammas. Quando a
granel, ficarão sujeitas a meia.
lotação de vagiio. Como encommenda., em· trens de grande
velocidade, pagarão pela la
classe da i;arifa n. 2 C, e
em trens de pequena velocidade pela 2a classe da mesma
tarifa.

':)

<>

Vidro moído ...................•

Vidros. fo3cos e e'JlitarillnLloJ em'·
i1rtefactos .•..................
1

I

3
3

2

s

O peso -será con ~ado por dezena de
kilogrammas

3

5-7

Até 200 kilogrammas, pela 5a classe ; mais do 200 kilogrammas,
pela 7a classe, pela. qual o peso
.será contado por tonelada ou
meia tonelada.

3

i, Despachados
per fabrica nacionai,
p<tgarão pel& 2" classe.

--------------------------------~--------~--------------TARIFAS

ARTIG6S

OBSERVAÇÕES

v
Vidros para vidraças, lisos .•. ...

3

Vidros para vidraça, foscos ou
esmeril hados .....•....•. .. ... .
Vidros vasios ordiuarios ......... .
Vime . ... . .....••.•.•........ . ...

3

Despachados por fabrica nacional,
·
pagarão pela 5a cla~se.

a

2

Despachados por fabrica nacionai,
pagarão pela 4o. classe.

3
3

5
5- 7 Até 200 kilogrammas, pela 5"
classe ; mais de 200 ki!ogrammas, pela 7a classe, pela. qual o

.,

peso será contado por tonela<ht
ou meia tonelada .
Vime em obra ... . •..... .. ..• .. .. 3
Vinagre. ·. .. •. .. .......• ..... .... 3
Vinhos nacionues ............... . 3
Vinho:; estrangeiros .. ..•...•. , . . 3
Vitellos •..••.•.......•..... . .• • . 6-6A

3
4
4
2
l

Vide- Mobilias de vime.

Vitt•aes . . ....... . . .. .... . ....... .

3

I

Despachados por fab rica nacional,
passarão para a 2• classe.

Vitrine ...... .. .......... .. ·.... . .
Vitriolo., .••.•................. .
Viveiros para passaroB...... .... .

3

I

A mesma obser vação acima .

3
3

I
5

Terão medição.

3
"
3

:i
2
7

O peso sel'êt contado por

Em trens de viajantes de grande
velocidade, pagarão o dobro da
2a classe da tarifa n. 6. Pagando
lotação completa de vagão, serão
taxados pela P classe da tarifn.

n. 6A .

X

Xaropes (refrescos) .. . . ...•..•...
Xaropes para pha.rmacia ........ .
Xarque •....•.• . ...• . •......•...

•J

kilogrammas .

z
Zabumbas (bambos}..• . . •. .• ...•. 3
Zarcão ..•.•...••... .. .. . .•...... 3
Zebras ...•.•.•... , .....•........ 6-6 A

Zinco em chapas ou linguados .•.
Zinco em obra não classificada ...
Zinco velho ... .. . .. .• .....•.....
Zonophone •... .....•. • . . ...... ..

3

3
3
9

·J

dez~:~na

de

2

Em trens de viaj<mtes de grande
velocidade , paga1'ão o dobro da
P classe da tarifa n . 6 . Pagando lotação compl eta do vagão, serao t l~X ados pela la classe
da tarifa n. 6 A.
3
2
3
l

Rio de Jéweiro, 2.1. de novembro de 1907 ...-

l!Bg ue ~

Calmon du Pin e .4lmeidc\,

AC'I"OS Do tiúiiER t;:X.ECUTI"\'0

DE€:RET0 N. 6748- DE 22

DE NOVEMBRO DE

1907

Abre ao Ministerio da Justiça e Ncgocios Interiores o cr edito
especial de 350 :000$ p a ra a taifiar a co nstruc ção do Hos pital de Isola mc ntv d e Tuh er ca l osos.

O Presidente ela Republica dos E:>t (Ldos Unidos do B1'azil, ele
accôrdo com o que dispõe o § 3• do art. 1• do decreto legislativo
n. 1623, de 31 de dezembro de 1DOô, resolve abrir ao Ministerio
da Justiça e Negocias lnterio1'es o credito especial de 350:000$,
para auxiliar a construcção do Hospital ele Isolamento de Tubercufosos, de que tr<1b o <1rt. I• do citado decreto.
Hio de Janeiro, 2.2 de novembro de 1907, 19• tia Republica ..

AI' FONso

AuG G ~To MoREiRA PgN?':A.

A ~ r.gus to 1'au 1res ele L y1'Ct.

DECRETO N . 674!) -

DE

28

JJE ['i ;JVE&iBRO DE

1907

Abre ao Ministerio tla Guerra o cr ed ito d o 158:075$750, supple·
me nt ar á verba 1.2' do art.2.2 tla l ei n. 1.617, de 30 de de~embro
de 1906,

O Presidente da Repu!Jlica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização conferida pelo decreto legisl<Ltivo n . 1781, desta
data, resolve abrir ao Miuisterio dêt G uerr;t o credito de 158:075$750,.
supplementar à verba 12a - Ajudas de custo- do art . 22 d<t lei
n. 1617, de 30 de dezembro de 1906.
·
Rio de Janeiro, 28 de novembro do 1907, 19" da RepublH:a.
AFFO:\SO AUGUSTO l\!OREIRA

PENNA.

Hermes R. da Fonsecc••

DECRETO N . ()150 -

l>B

28

l>E NOTE>lBRO DE

1907

Abr e ao Minist erio da Faz enda o credit o de 380:000$, suppfementar à verba-I mp ren sa N:tc ion a l e Diario Official- do eKer-·
cicio de 1907.

O Presidente da Republica. dos Estados Unidos do Brazil, usando
da auto1•ização contid<1 no decr eto legi,.I<1tivo n. 1783, de3ta data:
Resolve abrir uo l\Hnisteri.o du Fazenda o credito de 380:000:f;,.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

supplementar â verba 12' do art. 45 drt lei n. 1617, de 30 de
dezembro de 1906- Imprensa Nacional e D~ario Official -subconsignaç,ões- Pessoal amovivel e artigos de consumo, etc.
Rio de Janeiro, 28 de novembl'O de 1907, 19° da Republica.
,\FFOi':S) AUGUSTO .MOREIRA PENNA.
David Campista.

DECRETO N. 6751 -

DE

28 DE 1\0VE:.IIBRO DE 1907

Approva os novos estatutos da Companhia de Seguros Terrestres
«União elos Proprie larios•.

O Presidente da Republica dos Esta·los Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhiét de Seguros Terrestres
«União dos Proprietariol, » com séde nesh Capital, devidamente
representada, resolve approvat' os novos c.c;t<ttutos que a este
acompanham, pelos quaes se regerà a mesma companhia, de conformidade com a delib:;ração ela assemblea gcl'<tl e.draordin::~ria de
seus accionistas, realizada em 18 de scLembl'O do corrente anuo;
ficando a companhia obrig<tcla (t observancia de todas as exigencias
das leis e reguhtmentos vigentes ou que vierem a ser estabelecidos.
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 1907, 19° da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MoREIRA PENNA.
David Campista.

Estatutos

CAPITULO I
DA CO<IiPANHlA,

SU,~ SÊOE,

FINS, DURAÇÃO E Dl8~0LUÇÃO

Art. J.o A Companhia de Seguros Tcrresil•es Uniiio dos Proprietario3, fundada nesta Capit::~l, em 6 de dezembro de 1894, tendo
feito o deposito de 20J:OOO$, no Thesouro Federal, em apolices da
divid1 publica de sua propriedade, estct autorizada a funccionar
por carta-patente n. 9, ds 12 dejunho de 1902, e tem poe fim:
§ J.o Realizar, sob as clausulas esbbelecldas em suas apolices,
operações de seguros terrestres contra fogo, nesta Capital e seus
suburbios e noJ Estados da Re1mblica que julgctr conveniente, sob
s·u fiscalização, acl Ubitum da directorii1. e approvação do conselho
fiscal, creando as necessarias agencias.
§ 2. 0 Administrar, medii1.nte moclica commissão, propriedades
prediaes sitas nesta Capital, em Nitlleroy c suburbios.
§ 3. 0 Receber juros e dividendos de apoli<oC3 federaes, estaduaes
e municipaes, acções de lJancos e companhias c outro,:; títulos de
pensão.
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Art. 2.0 A comp<1nhin. poderá operar em seguros m arítimos, si
assim lhe convier, por accôrdo entre a directoria c o conselho fiscal
o approvação da assembléa geral oxtrao l'dinarin. que pal'a. esse fim
ser(L convocada.
Art. 3. 0 · Por conta de terceiros e com procuração, poder:."L
comprar e vender predios urb<1nos o suburba.nos, fazer emprestimos
sob ltypothecas garantidas, subscrever, comprar c negociar títulos
de emprestimos do> governos fedm·al, csta•lual ou mu nicipal,
acções de bancos e comp::m hias ou outro qualquer titulo ncgociavel.
Art. 4. 0 O prazo da duração da. companhitt sel'<L de 25 a nnos,
contados ela. dcttn. de sua. funclação , podendo ser proroga.do esse
lJt'azo, destlc que a assembll~a geral a ssi m r esolva., obedeeendo-se
às clisp<Jsições da. lei.
Paragrapho unico. A liquidação oa (lissolução da. companhia,
amigavel, S()l'lt resolvida. pela assemblra geral, de acc:ôrdo com a
l Ji dcts sociedades anonyma.é;, obolccenJo-sCJ ás disposiçõe.s em vigor na. época em que ism seja r esol vido, cabendo (t assembléa
geral, em taes casos, decretar o modo de se proced3r <L lir1uidação.
Art . 5. o O anno social par,t toda;; a.s op3rações da co mpanhia,
termina sempre em 31 de dezembro.
CAPITULO li
CAPI TAL SOCIAL, ACÇÕES E ACCIONISTAS

Art. 6. o O fe <tpital social cl<t companhia é de 500:000.$, dividido
em 5.000 acçõesde 100$ cada urna, do qual .'á se a.cha m realizados
50 % e o restante será realizado por cllamll.das, si isso fôr necessario, ou por bonus tirados tla. conte\ de lucro.> suspctBos, si assim o
pormittir o estado financeiro dll. companhia.
Art. 7. o As chamadas pa.r,l. intogralização tlo cll.pital serão fnit ·J.s desde quo tt directoria ctssiru o ju!gll.r inilispensavel com approvação do conselho fi scal ; porém nunca em prestações m n.iore > de
19 % , nem com intervallos menores de GO dias e al'iso prévio de lO
dw.s .
.
.
Art. s.o O capital social, uma vez rc;tliz :·tdo, poderá ser elev;tdo, nos ca;;os pre vistos no art. 93 d<t lei n. 431, (le 4 de julho de
1891, mediante convocação da. assembléa geral para esse fim conv ocado~ , emittindo-se uma se rio de acções e sendo na distribuição
preferidos os lWimitivos accionistas. ·
Art. 9. 0 As acções da companhia sã.o nominativa.s c indivisíveis
em l'Jfer0ncia á companbill..
Qua-ndo um desses títulos pertencer a diversa.s pc:;;o<ts, a comp:tn!Jia. suspenderá o exercício dos direitos que a taes títulos são
inhercntcs, emqnauto umct só pe;;soa nã.o fqr de3ignad 1. par.t junto
dellel. figurar como proprietcn·ill. .
Art. lO. O acciouista, que não realizar a sun. prestação correspondente a quu.lqucr chamada no prazo marcado nos ll.nnuucios da
directoria, incorrerá na multa de 10 % da valor llas entra.d<tS, e si,
llcoorridos 30 dias depois, nií.o tiver realizll.do a entr,\da e multa
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incorrerá nas penas dos a.rk 33 c 3-í da l ei n. 434, de 4 de,julho
d'e' 1.891, ficando o producto do commisso em poder da. com:;?aa·h ia,
por·contx do respectivo dono, a quam.ser<L entregue, dep:~is ele dedüzid'a;s todtl.s as despezas, c si no pr aso de cinco annos; não a;pparecer o dono on clo ;~m. será rccolltillo :.to Thesom·o Fctlcr n.l, por
conta de quem p Jrtencer .
CAPITULO lli
F UNDO l>E RESERVA,

D!i'IDJ,NDOS E L t:CROS SUSPENSOS

Art. 11. Do lucro li•}tüdo <tpmado nos balanços scm csteao~.
ser<t tirada a quota de 20 % para fundo de reserva, o qual deve
estar representado em apolices feder'l.es da divida publica, tit.ulos
garantidos pela União, immoveis situctdos no territorio· nacional o
hy;pothecas a curto pra,zo, e o restante, depois de deduzid.o o
quantwn fixado para dividendo aos accionistn,s c :19 porcentagens
especificadas nos art ; . 36, 44 e 51, s Grí~ levado á conta de lucros
suspensos.
Al·t. 12. Si !10uvcr prejuízos que abs0rvam os lucros suspenso~. não se fará a distribuição de dividenclo e, quando os
pt•ejuizos atting-ieem ao capital, depois de esgotado o fundo de
r eserva, não se fará disteibuição de diYidendo no semestr e seguinte,
cmqnanto não fôr rc ~ta.urarlo o capital.
CAPITULO IV
M <SEl\rDLf:A GERAL

Art. 13. ABsemhl,:· a geral é :1 r auniiío de accionistas na séde
social.
Art. !4. As <t<;: sembléas gera,es são ordinari<ts ou extraordinarias.
Art. 15. As assemblé ts geraes ordinarias se reunirão uma
vez por anno e no mez de março. As extraordinaria :> sempre que ::t
dircctoria e o conselho fiscal entenderem conveniente e quando fôr
requerido por accionista'l na fôrma. legal.
Art. 16. Fazem p::trte das a':scmbléas geril.cs todos os accionistas inscripto> nos livros da companhia 30 dias ::mtes do fixado
para <t respectiva assemblea e que sejam pmsuidorcs de uma ou
mais acçõcs.
Art. 17. l!:mbor<1 co m direito de assistir <.ts reuniões c discutir,
sô tem direito de Yot::tr o accionista possuidor de cinco acções,
o qual ter.t um voto, contando-se tantos votos quantos for em
relativos a cad<t quota de cinco acções, até o maximo de 20
votos.
Art. 18 . As assembléas gcraes ordinarias on extraot•dinarias
sel'iio presididas pelo accionista. acclam~do no acto , o qual nomea rá
dous· secretar ios . An te~ da organizar ão da Mesa, cHrige os trabalhos
um dos membros da rlircctoria.
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Art. 19. Não }Jodem fazer parte da meBa os membros da directoria, do con selho t:sca.l, nem empregados estipendictdos da companhia.
Art. 20. 0 :; accionistas podem se fazer r epresenta.1· nas assembléas geraes por }Jr ocuradorcs, com poderes c:~pec i aes, comtanto
que estes sej am accíonistas d;:t companhia o não sej am membros dtt
dírectoria ou do conselho fiscal.
Art. 2!. As firmas ·sociaes p,J dem ser r epresentadas po1• ssus
gerentes, as mullwr e> c:tsadas por seus maridos, os me n ore~ ou
interdictos por seus tutor es ou curadores, as sociecla·lcs ou corpor ações por um director ou preposto . O procurador não pode representar mais de dous accionistas, sendo-lhe permittitto su bstabelecer
a procuração. As procurações ou titulo de r epresenüção .devem
ser apresentadas á directoria até o dia da reunião das as>emb!BaR
-ger11es.
A:rt. 22. As as,3embléa.s ge1·aes odin<1rias co;Jsiuemm"se legaimente constituídas pela re união dos a;ccionistas que r epresentem,
pelo ·menos, ·um qu<1rto ·do Cctpital re't.lizado. As asscmhlé:ts geraes
extraorclinal·ias qmwdo se achem rcpr esentadns uou.-; terços üo .capital r ealizado.
Art. 23. No cas'l do s e não reunir o numm·o do accionistas
necess'1 rio par a c-onstituir as a'HemlJléas geraes, obs 3rvar-s&'ha
o disposto no § 1° elo art . 131 da. lei n. 434, de 4 de ju'l'ho
de !891.
Art. 24 . A convuc ,~çiio chs ~c::<sem ' Jéas gel'aes ordinúias o
exh'aord in<lirüts sel'<l i'e:ta par atlnuncio3 nos jornaes, com oito dias
rle antecedcncia. para a.s assemblé<tS ordinttrias, e cinco dias pal'a as
oxtwwrclinarias, sendo a con voc ~tçã.o para estas sempre moti vada.
O prazo par a a convo~açiio da assembléa geral or clina1'ia s.'r <t reduzido <t ci nco dhs, qu ando se tr,,t<l.l' de segunda ou terceira convocação .
Al't . '25 . A ~ dcltb.}t'.:tç1es das u. ~se mhl éas ger<tes ordinarbs
<Jll extrao.rdi nu.rias ser io tomadas por maioria "<!e votos .
·
Art. 2G . A ' a.~semb!éa geral compete :
§ l. o Deliberar solJl'i\ o r elai:Ol'io ann uaJ ·e pl'estação ele conbs
da direct.orüt e parecer uo conselho fi scal. ·
·
§ 2 . 0 Eleger os dir eotores , o conselho fiscal e s.upplentes .
Art . 27 . As assemblêas g.e1·aes extraordimwias .serã.o convocadas de conformidade com o dispo·sto no art . 15 de,stes -estatutos :e
nelbs só se trat~wá do <tss umpto que for objecto de sua convocação .
Art . 28 . A approva.ção ,le conbs ;wn~w. es importa a cxtincção
de r e.;pons;tbilidacle da administraçi o da compa.llhio.. e do con-selho
n ~cal no período comp;'ehenuido 11elas contas, s<~.l vo os casos de
,.lôlo oa frétUde . ·
Art. 29. As assembléas gerae; Pepresentam a to.ta1idade dos
accionistas e as suas deliberações, dentro ,da .orbih de .suas at \ribuiçêes, obrigam .a todos os . ac•;ianL~ta.s p1•esentes, <li..!!Sidentes ou
ausentes.
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CAPITULO V
ADi\Ili\'JSTRAÇÃO

Art. 30. A companhüt será administrada por tres di;.'ectores,
eleitos pela assemhl;;a ge1·al, em escr-utínio secreto e maioria
absoluta. de votos.
Paragr;tpho u nic:o. lia vendo empa.te nn, Yotação, será prcf'erid _)
entro os accionistas em empate o que ti ver maior numrro do
acções, e, si ainda houver empate no numero de acç·ões , será preferido o mais antigo n:.t companhia.
Art. 31. O pmzo d<t directoria eleit<L ser<'~ de cinco aonos ,
contados da <lata cln, cleiçio, e n. terminar na da h da. eleição futura,
podendo set• reeleita..
Paragrapllo unico. Havendo impedimento de qua. lquer de seus
membros, ou abandono, desistencia do cargo, fallecimento ou incapacidade physica, ser<l convidado pa1·a exercer o cargo um dos
membros do conselho fiscal que a directoria escolher, e para o
Iogar deste será clw.mado um elos supplentes.
Art. 32. A directoria, consultando o conselho fiscal, poderà
conceder até seis mezes de licença a qualquer dos directores,
podendo ser esse prazo prorogado no caso de forç<"t maior e consentimento da directoria o conselho fiscal.
Art. 33 . Os diroctores, antes de entrarem em exerci cio elo
cargo, prestarão um:1 fiança de 100 acções, as quaes fi c:1.rão depositadas no escriptorio da companhia em caução, com a respectiva
declaração nos livros c0mpetentes .
Essas acçõos r espondem r)elo exercício do mandato, cessando
a responsabilidade com a approvação das contas annuaes .
Art. 34. E' prohibido ao director ser directtt ou indirectamente representante do qualquer companhia ou empreza do seguros, soh penD. de destituição pelo conselho fisca.! .
Art. 35. Não podem servil· conj untamente na directoria:
§ 1. 0 Paeefilho.
§ 2. o Sogro e genro .
§ 3. 0 Irmão e cunhados, durante o cunhadio.
§ 4. 0 Os socios ostensivJs de uma sociedade.
Art . 36 . Cn.da clirector vencerá o honorario de 10:800$ annuaos
o a porce11tagem tle !O % sobre os dividendos semestraes .
Art. 37. A' diroctoria compete:
§ 1.0 Eleger entre si o presülento, o secretario e o thesoureü·o .
§ 2. o Administrar todos os negocios da companhia.
§ 3. 0 Executar fielmente os estatutos.
§ 4. 0 Executar as deliberações das assembléas geraes.
§ 5. Organizar o r egimento interno da companhia .
§ 6.0 Nomear e destituir empregados.
§ 7. 0 Marcar ordenados e gratificações .
§ 8. o D<)terminar o quantum das fianças para os cargos que entender estabelecer.
0
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§ 9. o Assignar o expediente, as apolices e cheques.
§ 10. Est<tbelecer as tabellas dos diYersos seguros, confoi'me
natnre:~::t.

§ 11.

narias.

Convocar as assem blé~.s gerJ.es o1·<lin:1rias e extr::tordi-

Apre;;eotar rclatorio.3 annuars.
J:vianu ar Yendcr em Bolsa, qun,nrlo for necessar io , apolices
da diYida publica on outeo qualquer titulo que tenha em carteira.
sendo a transfcreuci::l as·ügnada por dons directores .
§ 14. Fazer pri.meiras hypotheco,s ele immoveis no Districto
Federal, transferil-as a outros quando houver conveniencia, receber os resp:•cti vos juros e dar quitação em juizo ou fóra delle.
Art. 38 . A dircctorla, por seu presidente, r epresento, activa e
passivamente a companhia em juizo contencioso ou administrativo,
e poderá exercer todos esses poderes nomeando advogados e procuradores.
Art. 30 . Compete ainlla á directoria representar a companhia
em todai as sociedades ou companhias anonymas em que tiver
interesses ou pal'tes, com poderes especiaes de deliberar nas
respectivas_reuniões .
Art . 40. A directoria reunir-se-ha sempre que for necessario
para resolver ~obre t oJo c qn:1!quer assumpto de interesse d:1 companhia, lavrando uma acta de suas resoluções, que será assignada
pelos presenteL A directoria divülirá o serviço de modo que existam sempre dous dírecto1•es no eseriptorio da companhia ; porém,
para as suas deliberaçõc.;, é necessario a presença dos tres directores .
Art. 41. O uirector que tiver interesses oppostos acs da companhia em qualquer negocio particular ou commercial não poderá
tomar parte na' deliberações que se prendam a esse a~sumpto, e
nesse mtso ser(t chamado um membro do conselho fiscal pal'a resolver.
· § 12.
§ 13.

CAPITULO VI
CONSELHO

FISCAL

Art. 42 . Haverá um conselho fiscal composto de tres membros
effectivos e tres supplentes, eleitos pela assembléa geral ordinari.a
dentre os accionistas possuidores de 30 acções, pelo menos. O mandato durará um anuo, contado da data da eleição á eleição futura,
podendo ser reeleito.
Art . 43. Ao conselho fiscal compete :
§ 1.• Examinar escrupulosamente a escripturação da companhia, sempre que lhe convier e para o que a directoria lhe
franqueará todos os livros e documentos de receita e despeza,
da applicação dos fundos sociaes, ministrando-lhe, sem reserva,
todas as informações pedidas.
§ 2.• Apresentar á assembléa geral ordinaria o seu parecer
sobre a gestão c contas da directoria, relativo ao anno decor-
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rido e sobre quaes,1uer negocios occurrentes em que a sua intervenção tenha, sido .pedida pela directoria.
§ 3, Assistir (ts reuniões d't directoria sempre qne por dia
for convidado, assignantlo as a ctas de suas reuniões.
Art. 44. Cada membro do conselho fiscal perceberá a porcentagem de 3 % sol1re os di l'idendos semestrn.es.
Art. 45. O membro do conselho fis0al que por qu::tlqucr motivo estiver servindo do diecctor llBrceberá os vencimentos que
ét esse director coulwrem. O mesmo será observado com relação
aos supplentes qu8 c~tiverem servindo no conselho fiscal.
0

DlSPOSl~'ÜES

GE!UES

Art. "W. Do accôrdo com o uisposto lloJ § l 0 do art. lo de~~cs
estatutos, n, companhia crca.1'á <1gencias nos Estados, ond.e lhe
convier; o agente porlel'<i :>01' firnm commercin,l ou individual,
de reconllecid.a, cap:tcidrtclo, o torá nome:tç-ão assignada pela. directoria. O oxped.iente elas agencias do interior será assignado
pelo respeotivo ag.JntJ com outorga da llirectoria.
Al't. 47. Todo; Od casos nilo lll'evistos ne>tes mtatuto.s obedecerão ils di-;posiçõe.'l dc~s leis o regulamentos em vigor.
Art. 4:S. Estes estatnto.•, depois tle approvados pelo Governo,
produzirão ef1eito legal, seJ'iO puulica,tlos e arcllivad.os nos termos da
lei das sociedades anonymas em Yigor, e constituem lei socit\1,
poclentlo ser reformados pelos tmmites lega.es.
Art. 49. Os dividendos que não forem· re~lamauos, depois de
cinco am1os reverterio em beneficiCJ Üê1 conta de lucro& suspensos.
Art. 50. A direct·ori::~, orga.nizarCt o regimento intomo, indicando :1s <J.ttribuições üo e:U<l" clircctor, a !iirma de eJfectua.ne,m
llS seguros e o qu:tnto-cle <.tccôrdo com as contliçõcs elas ::1.polices.
Art. 51. Dos lucros lir1uitlos dmnonstra,dos nos L'alanços semestr::1.es serão tir·ados 5 °/o par::1. o p~ctrimonio da Socie.l::1.cle lini:'to
elos Pro~1rietarios, como incorporMlor11.
Disposições t ;·ansitodas

Art. 52. O l1lilJ1c~do .dos actnacs tlirectol'es continú:t em vigúr
?bté completarem os cinco annos, contados ela dat::t d<1 ultima cbíção, c os dos mem br03 elo conselho fi.scéll e snpplentes nt6 terminar
um anno, contado igu::1.lmcnte dt1 d.att1 clCL ultimil. eleiçio.

Rio de .Janeiro, 18 de setembro de 1907.-0s clirectorcs: Jose
Campel!o ele Oliveira,-Antonio .Morei;·a da eosta.-Jotio Jol'r;e Gaio
.Tlrnior. O conK•lho fiscal: Daniel Fen·ei7·(t, rlosSantos.-Sebastia:o José
de OZiveira.-JosJ Pe;·ei;·a PinheiJ·o.

2273

ACTOS DO PO.aER EXECUTIVO

DECRETO N. 6752-DE 28 DE NOVE!I!BRO DE 1907
Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de 30:000$, supplementar
á verba-Ajudas de custo-do exercício de 1907.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
us:1ndo da autorização contida no art. 46, n. 1, da lei n. 1617, de
30 de dezembro de 1906, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na
conformidade do art. 2•, n. 2, lettra. c, do decreto legislativo
n. 392, dP 8 de outubro de 1896:
Resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de 30:000$,
supplementar á verba 22•-Ajudas de custo- do art. 45 da lei
n. 1617, de 30 de dezembro de 1906 .
Rio de Janeiro, 2ô de novembro de 1906, 19• da Republica .
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA. PENNA.

David Campista .

DECRETO N. 6753 - DE 28 DE NOVEMBRO DE 1907
Cr êa mais uma bri gada de infant a ria d e guardas nacionaes na
com arca do Rio d e S. Francis co, no Estado da llahia .

O Presidente da Republica do > Es tado> Unidos do Brazil, para
execução do decreto n. 431, de 14 de dezemlwo de 1896, decreta :
Artigo unico. Fica creada na gn<nda nacional da comarca do
Rio S. Francisco, no Estado da B:thia, mais uma brigada de infantar ia, com a designação de 159", a qual se constituirâ de
tres bat,Llhões do serviço activo, ns . 475, 476 e 477 e um do da
reserva, sob n. 159, que se organizarão com os guardas qualificados nos districtos da r eferida comarca ; r evogadas as disposiç·ões em contrario.
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 1907, Hl0 da Republica .
A FF ONSO A UGt:STO MOREIRA PE N~A.

Aug usto TaPare s de Ly1·a.

D:~CRETO

N. 0754 - DE 28 DE NOYEMDRO DE 1907

Abre ao ~iinistorio da Justi ça e Neg ocias Interi ores o credito
cxtraordinario de 39:150$121, para o cc orr er ao pagamento de
dive rso s offici a es da brigada pol ici a l.

O Presidente da Republica dos Estados Uniuos do Brazil,
usando da autorização concedida, pelo dec1·eto legislativo n. !784,
ExccuLi'l"o -

1907

143

desta da.ta., rcsoh'e abríi• ao rtrinist'el:·io da .Justiça. e Négocios Interiores .o credito extraordinario da. quantia de 39 150$121, para
·úééor1•er:ttds seguirites pagaincn:tos: '9:3f8$l3t, ao c<ipitão da )Mgada poliéilli:l Joaqtl·im Antonio Lopes ; 8:077$750, 'ao tenente Virgilio dos Reis Araujo Góes ; 7:230$312, a.o tenente Antonio José d a
Oosta e Sou;za ; 7t502$72G, ao alferes l\fanocl de Assttmp(lio e ·sit va,
e ():991$002, tto alferes João Lonrcnço ltc Azevedo.
Rio de Jmrcii.'o, 28 de novemlJro <te 1907, 19° dn. Ropnblica.
AFFOXSO At:C:üSTO MOREIRA PE:-<NA.
A l·'{IHS!o

DJ~()Imto

N. G755 -

DE

28

Ta.vm·es de ·Ly1·a

UJ] NO\ E~IDRO nE

I 907

Concede autori z ::~ção á Mcd eira Mmwrt! Ra.ilwa.y Company para r,ll1cc ionar na R cpnh l ica .

O P1·esidente da Repnblicr>. do.> Estados Unidos do Bi•azil, att.endendo ao quo r equereu a jJfadei1·a j}famo r d Raí!1ca.y Company, devida.mcnte · reprcsoota.da, decreta:
.
Artigo uni co. E' concedida autorizn,ção (L lllarlewa 1llamore Rail1~.:ay Compctny IJ:\.1'<1 fuiJ. c,;iount• na Republicn., com os estatutos q nt>
apresentou, mcdümtc as claus ulas que a estn acompanham, assignada~ 1)elo Ministro de E~tado da Inclustria, Viação e Obras Pn-

blicM, e ficaiJ'do n mesma com11anhia obrigada a cumprir as forin~.
·Iidades exigid~ts : pela legislação oin -rigor .
Rio elo Jâncii·o, 2.3 de novembro de 1907, HJo cb Repnhli c::t .
AFFo xso
iliíg>~e!

A"GGUsTo

MorrEIR.\ PE:\NA.

Calmon du Pín e Almeida.

ClanslÜ<13 c{tw acompanham o decreto 11. 67 5 5, d es t :1. dat<t

A Mac/.eím .illa;;,m·J Rail!c-<'!1 CúmpanJJ é obrigada a tcl' um
represenhnte no Dra.zll, co ·:n J•lcnos c i !limitados pocleros par ~·.
tratar c U.efinit.ivamc:Itc r c.~olYtJl' as quest!íos que ss snscitare.nJ
C!llCr coni. o Govm'üo, quer com p twti c uliorc.~. potlcndo ser dcma udauo 'l receb er citaç-ão inicial pela companhia .
II

Todos os netos que p1•at icar no llt•azil ficarã.o s uj ei [os unica.,.
mente üs l'espoe:.tiYas lcts c rognl.~mcnt.os o à jurisdicção de seus
ti'ihun::tés judiciario> ou a(lministt·;Lt'v "s, sem qn.c, em tempo
·algum, p\is.s::t :1. rofc l'i·!a cJmp:tnhb r o ·~hmar 'llH~lqner oxcepç ~o .

fu!ldttda em seus estatutos, .c ujas disp :>sições üão pode'l'ão servir do
baga :para qualquer re'clamação concernente '<i, cxeeuçãô 'd as obrtts
oti serviços a qtre clles se referem.

Fica dependente de autorização do Governo qua.lqMer alteração
que lt compa.nhitt tenhct de fazer nos respectivos estatutos. Sorlhe•lw, ·c assada a autorização para f nncciona.r ·da Rc.puhlica . si infringir esta clausula.

IV
Fica entendido que a autorização .é datl<1 sem prejuízo do prin.a char-se a co ; npauhic~ stijcita. ás di i:\}lo~~r:i'iqs do 'direito
nacional, que r egem as sociedades .a.nonymas.

c ~pi o ~lo

v
infr<teção de qualquer das clausul<ts par <L a qna;l ·uão· esteja
corrtm ina.da pena especial sm'<Í ·punic.ia com a nnll'ta de l :000$
a· 5:'000$ c, no caso do reincidencia, pela cassag~ío da ·autorizaÇão
con:cediôa pelo decreto em virtude do qual baixam 'a.s _presentes
clausulas.
Rio de .Janeiro, 28 tl e novembro de 1907. - Miguet .Calmon du
Pin e Almeida.
i\.

' l•:n abaixo assignn,do.tralluetur publico c iuterpreie commercittl
juramentado da praça do· Rio de Janeiro, por nomea~ão da moritissima Junta Commercial da Capita.l Federn.l:
CertífiCO"[Jeio·prcscnto que me foi apre8entatlo um documento
escripto no idioma ing-lez, atlm de o traduzir para o vernaculo, o
que assim cumpri em Tazão do meu omc:o, c cuja traducção.é :a,
seguinte:

TRADUCI~ÃO

Estado do Maine
CER1'U'J(C.\ IJO I •E ORGA.:{IZAl)ÃO DA <OIADE!l! .\

:.r,uroru::. R.A.ILWAY

CO~IPAl'iY»

(E s trada de Fer.ro

~Iaucira-:~Iamoro)

Os ::tbaixo (~Ssi.g :utlo3 , funccionarios de uma. cm·p11'ação orga,.·
nizada em Portland, no Estado de Mainc , ·em ·um,,, -a, serri.blEa ·'dos
signatarios dm ter.mos ·d e contt•acto :da, mesma o .r:n.wa· isso convocada o rcaJizdda no· esrriptorio da Corpo1·atio n Tnrsl Oompany;·n~·
cidade rle.' Portlanu, na sexta-feira 2 d0 a gosto A. n. de I!J07 , ce:-i'tificam })elo :presente insti·mneato o seguinte:
1. O nome 'd:t ·aUuJida corpor<11~ão é !Jfadeim !Jfwnm·;-J ' 1:~ail-u:;a!f
Corfl.pcwy ( Compan hh~ E~tra.cl êt do Fm-ro l\l:l!loira-:\!'<tmot;é) .
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2 . Os fins da refer•ida corporação são :
.
a) Comprar ou adquirir por outra fórma uma. concessão outorga,da a Joaquim Catramby por decreto n. ü.l03, do Governo dos
Estados Unidos do Brazil em dn.ta de 7 de agosto de 1906 e o contracto feito de accôrdo com o mesmo decl'eto e cumprir os termos
c assumir as obrigações do3 referidos decreto e contracto ;
b) Na conformhlade das leis em vigor na Republica. do Brazit
c com licença ou consentimento das autoridades legislativas, governamentaes, municipacs e de outros poderes competentes da
Republica do Brazil ou de qualquer dos seus Estados locar, con·
struir, comprar, tomar de arrendamento ou em troc::t ou n,dquirir
por outra fórma qualquer c montar, reparar, manter, melhorar,
trabalhar e explorar cum qualquer força motriz, e ,tradas, caminhos de ferro, linhas de tramways e vias ferreas urbanas para
·tra.n·:porte de passageiros, cargas, malas expressas e outros artigos
e adquirir, construir, possuir, manter, explorar e operar linhas
teleg1•aphicas e telephonicas para serem usadas de combinação com
as referidas estradas do ferro ou vias ferrcas e de outra fórma ; c
tambem adquirir, construir c possuir todas as chaves, desvios,
giradores, estações terminacs, depositas, estações de carvão, de
.agua e outras, officiuas de machinas, depositas de carga e outros
editlcios e pertences nccessarios ou convenientes para o funccionamento effie~ente das referid ..~.s estradas ou caminhos de fer1'0 e de
quaesquer prolongamentos dos mesmos c dos seus ramaes ; e
adquirir de modo le . ml direitos de caminhos e de terras para todos
ou quaesquer dos fins acima ; cruzar ou entroncar com outras
linhas ferreas e arrendal' g ua~ r eferidas linhas, düoitos de trafego
·ou outros t.u quaesquer dcl!es a outras companhias e arrendar
linhas ferreas, d.ire1tos de trafego ou outr"s de outras companhias;
.e para todos ou qnaesquer dos fins alludidos a companhia podcr[i
celebrar e fazer os conr.ractos c concessões que julgar conveniente .
Fica entendido comtutlo que esta companhia não construirá,
adquirirá, explorar<t nem trabalhará estradas de ferro ou vias
ferreas ou linhas telcgraphicas ou telephonicas, nem auxiliat·á a
acquisição, construcção, exploraçã.o ou funccíonn.mento das mesmas,
nem se occupa.rá de transporte de passa.l!·eiros, carga ou outros
objectos DO Eshdo do l\Iaine ou em qualquer estado ou districto
qua.lquer a não ~er quando c onde for isso pcl'mitt ido pelas leis das
respectivas localidades ;
c) Transp:n•tar, mediante rct.ribuição, p1ssagoiros c malas,
mercadorias, generos, animam; e outros artigos e materiaes de toda
sorte e qualidade de um as para. as outras cidades, })ovoações e
portos do mundo po1' meio de navios a Y<tpor ou a vela e comprat',
possuir, fretar o dispo: de vapo t•cs ou outro;; 11a vios e de p::trtes ou
porções dos mesmcs . Comprar, anendar, adquirir c possuir os
bens immoveis, edifícios, dcpositos, c;tes, molhes e outras installações que possam se r de vanta,gcm para a exploração llos JJCgocios
seus. e adquirir, possuir c empregar os saveiros, rebocadores e
acções de companhias encorporadas possuindo taes artigos que
sejam necessarios no rcfcl'ido negocio c em geral necessarios para
. ~tr ansporte marítimo ;
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d) Dragar ou melhorar• por outra fôrma portos e edificar e
construir cães, molhes, pontes, pharões e obras do portos de toda a
especie em qualqtwr parte do mundo e explorar em qualquer parta
do mundo os dilfcrentes negocias de engenheiros, de empreiteiros odo construcçã•J em todos os seus ramos, c fabricar, comprar, vender e negociar em materiaes de constr ucção, ferramentas e outros accessorios em geral ;
.
e) Construir, adquirir, possuir, mantee e explorar o negocio de
proprietarios de cães, molhes, dócas, bacias, armazcns, portos,
obras de porto> c canaes, inclusive todos os pertences, accessorios e
apparelhamento necessario e util para. esses trabalho> ;
Explorar o nego ~ io d<3 proprietarios de navios e de :trmadores,
constructores tlrJ navios, engenheiros, dragadores, donos de reboc·adores, proprietarios de cães trapicheiros, agentes commissarios,
negociantes de carvão e outros negccios c1uaesquer que possam ser
conveniente ou cflicicntcmente explorados em ligação aos acima ;
g) Procur ar, obter, explorar, minerar, moer, calcinar, lavar,
peneirar, trn.balhar 11or meio de machinismos, r eduzir, c:-;trahir,
refinar, preparar, amalgamar, classificar, beneficiar, verificar,manipular, prepararp:1ra o mercado, manufcte turar, comprar, vender
e negociar em mineraes, metaes, substancias miueraes c productos
de toda a especie . E em geral explorar em qualquer parte do
mundo o negocio de mineração e de compra e venda, arrendamentos
e outras transacções em terras, minas, direi tos de mineração e titulos de toda sorte ;
. h) Explorar, adquirir, assentar, irrigar, desenvolvee e tornár
aproveitaveis para fins de mineração, cultura, construcção ou
outros, quaesquer terras que a ·corporação possuir ou de que possí,l.
dispor, c edificar, construir, po;suir, operar, gerir, arrendar edispôr ou negociar em geral em bens immoveis, edifi cio3 para re""
sidencia pJ.rticular e para casas de commodos, escriptorios e outr~ ·
fins, lo.;as, armazcns, estações terminu.cs c outt·os estabelecimentos
e propriedades. E fazer negocio de agricultura e de l:woura en'l
todos os seus r amos ;
··
'
i) Comprar, tomar de arrendamento ou em troca, alugar ou
adquirir por outra l'órma qtiaesquer bens moveis ou immoveis, direitos, fltvorcs ou pri vilegias que a companhia possa julgar uteis
ou conveni entes a quaesqner dos seus fins de negócio c edificar,
construir, explorar, manter, melhorar, gerir, trabalhar, dieigir é superintender quacsquer boteis, construcções, obras, estt•adas, caminhos, minas, fundições, linhas ferreas urbanas , caminhos d<f.
ferro, r csm'vatorios, cursos de agua, aqueductos, cães, fornos, ·
serrarias, officinas de trituração, obras hydraulicas, ob1•as electricas, fabricas, armazens e outros trabalhos e obras uteis que
possam parecer directamente ou indil'ectamente conducentes a
qualquer dos fins da companhia e contl•ibuir para subsidiar ou au:
xiliar de qualquer outra fórma ou participar em quaesquer oper~
ções dessa es-pecie.
Desenvolver, adq~irir por arrendamento, compra ou pol'
outra fórma força ou energia a vapor, pneumatica, hydraulica
ou outra, o usar, vender, a,rrendar ou dispor por qualquer outra.

n
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fórma. d:u. momut }Ja,ra fin s de luz, cl~lo r c energia . Tudo de
confol'lniuade com o,~ autol'i da<l.es Legis lativas ou governamen~
t:.l.es qua nilo e onde nccessa.ri o for;
.i.l Oppo1·tunamentc l'equerer a compt·a ou adquirir poL' ccsr;ão,
tran ~rerenci::;, . ou. }JOr outra fónna o exercer e explorar. c go.su.r
da: qualquct• gat•anti;t, orJ.cm , mandado, , licença, poder, autoridade, ü~vor, concessK:>, dircitv ou peivilegio que quahLuer Governa ou a.u t.oridadc ~up rema. m unicipal ou loca l ou qualquer
corp01•ação ou outra as;ocin.ç[o publica . possa fazer., conc.e,der.
ou d ar, e pa.ga.J;,. concorrer e contribuir p ara levai-os. a eJfeito,
e apropri u.t·-se do qua esqnct' titulo3 da comp ~t nhia, ou de seus
activ~s par<.t . s:~.ld:.w ~ts DOC)Css:\l'ias dmpez:ts, cusbs c ga. ~ to.~ r e-spectivos;
.
· .
. h) Comprar ou . adquil'ir po~· outt·a fôrma c fabricar. e pre~
pa.rar par-a o mC.l'cad.o, horraclt~ c todos os <t l' tigo.~ de. q~w.lqu er
ospeeie fabricaJo.; com b Ol'l'<telta.. ;
l) Compr ar ou a dquirir por o.ut.e:t fôrm a c cxplor . tr qualq,uer an t ro negocio ele fabr ica ou outro que possa parecee sus.,
cépti vcl ú. companhia.. tlc ser convenient emente explorado cnl
ligação aos negocias ou aos fins th compa nh ia ou qne se pre::iumatü
dar lU2tÍOl' valor ou bcnc üc.iar direeta. on iudiroctamentc os bens
ou; dir eitos da comp:J,n.hi ct o pag.1 r qu v,esquer ncgocios comprados
wr esta fórma ou adq ui r id03 , c :n acçõcs, obrigações ou o ntr~os
titulo.~ garantidos d;J. companhi:J, ;
m) Fazer c e xplol'cll' negocio de arma.z:}tn em ger\tl , c outras operações mercv,n ';i;;, fornecimentos de materL\e3, gmwr os c
utensílios de toda a qualidade . Explorar negociJ de madeit·a em
todos. os seus ra.mo:J c d·J ücbrica.utes c negocLtu tos do b<U'l'otes , ma.deir,t, m adeira. lavrath e do todos os artigo>e m cujo fnbrico cn tl~al~
madeira e toda a. sor~c de pt·oductos natul'aes c sub-productos . da
mesm a;
n) Requerer ou comprar ou adquirir üc outra í'ól'IIi:J.
quacsquer patente ;, privilegio~ de i nvenção , fn;vorcs, licenças,
arrond<tmcn tos , c;:;ne: Jssõc.~ e sim ilare.> confcl"indo q uil.lquer direito
e xclusi vo ou uão ou direito limit:\do de usar de qua lquer segr edo
ou ontra· in f'ormaçã.o re rcr _:ntc a. uma invenção quo pareça capaz
~- ser usada (utilizil.lh) para qu:tlquar dm fins da compa nhia ou
cuja acq uisiçãJ poss1 ser JUlgada de Y\l.utagem directn. ou in dirJct :l.
aesG:t companhia. e usar, cxercm', desenvolvol' ou conceder licen ças
cum respeito á mesm a ou apruveitar de qual rFICr outra fôrma os
b.ons,. direitos, intel'e.>ses ou i111'ormações adquiridos p LI L' m~::t
fqr m a ;
o) C'ompra.r ou. adquirir de outra fó t·ma. e t om a r e posStJ.ir e vender, ceder , trausfcri r , hypotho,·ar, gr ,war, distribui.l•
com-o. d-ividendo ou dispO!' de out ra. qualquer. fót·ma de a.cç.õcs do
ca.o.p ita.I-acçJes ou d<ts ohrigaçõJs ou ou tros t ítulos garantidos ou
documento > de divida de qualquer outra companhia ou corporação
e p r0mover a organização de qualquer companhia. cujos fins sej.am
no todo ou em p ar te semelhantes aos desta com1Janhia. ou. que exp:Wre negocio ca.paz de. ,s er explorado de modo a beneficiar directa
tlU)Jldiroctamente . a es.ta companhia. e emquanto acha.r-:;e de posse
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de3sas acçlíes exel'G0l' totlo> os rllrútos, pq~w·o.~ c pri 1·ilegios do
propriedade, inclusive o. tlirdto llo votap· C<:\J.ll:ell \S;
p) G~r;J,ní.ir por meio do owlos~o o_u de o,utra lürmêt o pl),gamento de qua.cscpiCl' dinheiros em princiyal c jl)l'OS garantic1os,ou
tievidos prJr títulos, acçlíJs, hypoth9cas, o.Q..U5; <Jl>~·iga\·ões o. í(túlos
gi1,rantido~. do q !alr1uer corpJl\tÇã·l 01.1. auto.l'M!J.,do supremélr, mqnieipal, ~ocal ou uutl·a ou ele quaesqum• pc~oasçoll-;tituilla~ em s~k'P
dade ou não e .éi·arantir tlil"idcndo,; sobre qnG.e,quer acçõed ele capitp,l-acções de uma m~1preza ClUéllquer, sempre que fot· noces~a1:~o ou
c.onvoniento ao negocio cl<t companhi<t ou ele. va14tagom p:ua. ell.v.;
'7) Empregar e girar com O$ din):\clrvs da. ca;·np;mhin,.q<~~ :nã;o
forem. irnmedia.tamonto noccs,sa,r-io~. oro, titu!os garc\Ui;idos o,,~o
1podo. ql\(l O],WQl',tun<J.mcnto for dett;n:minZ!.Ll.q p0la directoria.;
·
r·j Vendei>, <11'renclar ou clispoJ: ele tpw.lqt!Cl' onteD, fól'f\'\<t ~9s
bens o emp~'ezas ela companhia Oél ele P<~~to do.; mesmo~ pelo pre,ço
que a comiJanllia. entender e Qsp.ecialmente contra pagamento em
<\CÇ(\es, de,l;>cnturos, ohrigaçõcs QlL ti.t.\I:L.os garantidos quacsqucr .~e
uma. companhin. cuJos firís, sejam no t.;dp.- ou, em prwto semelhante~
~QS.~()Sta C01~])3,:q.\J.ia j

.

.

$)' Pernüttir· ou famr com ClUQ os bens lcgaco c iutm~ess.El§·
01)1 '1 úac.,quer negocias on prupriocln,tlc.J adq uiricllls, c, Lr~bclecldas
on oxplor~tchts pch compa.nhia JJ.CJuonl. em nome oa Wj:J.m tra,Jl$Ülricb.s ou rogi:õtr,tllas no nomü de qualquer inqivicltto ou ele u:qra
comp~tnllü~ estmngeil\l, ou outra qualquer constituída ou por constituü>, como flüoi-commissario~, agentes, rcprcsentn,ntcs dest;;t
eomp::whia ou por elles explorarlaJ O't sO;b os termos e condições
c1uc a uil'C8tül·ia j nlg<tr conyonicnto e v<tntn,joso 11arn. esta companhia, c chamar <1 si c gerir us nogocios ele <1ualr[ncr dessas compa.nhicts, j<i. arlctuil'iuclo todas ou pn,rtc tln.s acr:õcs, titulo~, debent~wes
ou outr;:s olwigaçlíes elas nmsmas, j<i. de outra fórma ctnalquer e
cxcrce1' todos on tiUCVJsqucr dos poderes dessas companhias ou os
ele po,,snit.lor<'S rlo rtcções, titulo~, deben!uYes ou outl·e~~ obrigações
das me,,;mas e recebei' c llistl'ilnit' como lucro ou sob Ol!tro titulo,
os clividcndl)s c jm•os soln·o essas acçõcs, títulos, d:;benl!~ns ou obrigt1ções ;
t) lfazel' ,;om qno <', eomp:cnhia. sojn, registrarh n l'econltoqicla.

em qualquer ;miz cstl·angoiro e designar ]Jcssoa:; nesses J?aize,~
par;t, de accôrdo com as leis llos mesmos, ropre~:onta.eem esta com·
p::ml1ia c rc.;oherem em nome doi h notiflcaçõ~;,: ,[o 11roc:sso'.> ou
t1cções intcnbdas contl'i1, ü, mnsnHt;
H) Entrar ern qm!.lqum· a,nanjo pclr<J,, p:~rtillta tlc lucros, uni~O,
de intercs.-;cs, cooperação, l'Í'CO conjunto, cJncoss:'io rociprOqg;,
socicdaclo ou outl'o aceôrclo com qualquer pessoa ou compan:llia,
explorando ou inte1·e~sacb ou em vias de explorM ou de se interessar em qualquer negocio ou tran,acçã,o llUC edf.a companhia
estiver n.utorizacla a h·atal' ou explorar ou em qualquer negocio ou
transacr(i.o susceptível de ser coJ1{\V;ziqq ,ele modo a b(lne&çiar· di·
r~cta ou indirectamcnte est~ copl;panhtu. e tom<l,r ou aclqqirii,' por
ontl'a fórma acçõos c títulos garantidos tle q;u~\9:~ter cless::ts cml'J."
IJ~l1b.in,s e vender, possuir, reemittir corQ. q.t~.· ~?:em garantia ou pol'
outrn, fórma negochr com essas acções ou títulos;
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v) Fazet' fusão com qualquer outm companhia cu.;os fins sejam
no todo ou em parte semelhantes aos úe.>t<J, companhia ;
w) Fazer todos o.> actos que forem incidentes ou conducentes <:t
obtenção dos fins acima;
x) Tomar emprestado e levanhr dinheiro, opportunamente,do modo que a directoria desta COI\).panhia julgar conveniente, inclusive por meio de emissão de títulos ou outras obrigações, gravando todos 0u parte dos bens da companhia, presentes e futuros;
y) Nada do que no presente se contém ser(t entendido como
autorizando a formação de qualquer corporação bancaria, de seguro
ou caixa cconomica ou banco de deposito ou de qualquer corporação,
tendo por fim auferir lucros do emprestimo ou emprego de dinheiro
ou de companhia depositaria ou associação ou corporação que
gose de qualquer dos poderes prohibidos ás corpol'ações organizadas de accôrdo com o djsposto no capitulo 47 da Revised Statutes
do Estado do Maine e leis emendando os mesmos ou additivas a
elles. E o negocio de construcção e exploração de caminhos de
ferro ou do auxiliar a comtrucção dos mesmos ou de linhas telegraphicas e telephonicas e de companhias de gaz, ou elClctricidade
só será explorado em paizes estrangeiros e nos estados, territorios
e jurisdicções que não o Estado do Maine e sômente nos paizes estrangeiros, estados, territorios e .jurisdicções em que isso for permi.tti.do pelas suas respectivas leis e quando o for.
3. A importanci.a do capital-acções da companhia é:
$11.000.000 (onze milhões de dollars),$1.000.000 (um milhão de dollard) do qual será constituído por acções prel'ercnciaes e $10.000.000
(dez milhõe; de dollars) acções ordinarias.
4. A importancia do capital-acções já paga é nu !la.
5. O valor par das acções ê de 100 (cem dollars) cada uma.
G. Os nomes e residencias dos possuidores e subscriptores das.
referidas acções são os seguintes:
Nomes

Warnen N. Akers
Clarence E. Eaton
Geo. C. Ricker
H. E. Mason
J. R. Griffin
C. W. Burnell
Brazil Company
Brazil Company
ciaes.

Residencias

Boston,
Portland,
Portland,
Portland,
Portland,
Portland,
Boston,
Boston,

Mass.
Maine
Maine
Maine
Ma in e
Maine
Mass.
Mass.

Numero de acções

l acção ordinariC~,
2 ~
»
2 »
»
»
2 »
2 »
»
2 »
»
99.989 »
»
10.000 acções preferen-

7. A referida corporação tem sua sêde em Portland, no Condado de Cumberland.
8. 0.> dircctores são em numero de cinco, e seus nomes são:
Warron N. Akers, Clarence E. Eaton, Geo c. Ricker, H, ljj:.
Mason e J. R. Griffin.
9. O nome do escrivão é Millard W. Baldwin e sua tesidenci~
é em Portland.
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10. O abaixo a,s:,;ignauo \V<1rron i\. Akers (· o presidente;_ o
ab<üxo assignado Clarenco E. Eaton é o thesourairo, o og abaixo
a-ssignallos Warren N. Akers, Clarence E. Eaton, Geo C. RickeP,
H. E. Mason o J. R. Griffin constituem a ma,iorb do. directoria dt~
al1udida corpomção.
Em testemunho do quo firmamos o prosonte, neste diét 2 de
agosto do 1907.- WmTen N. Aher;~, presidente.- Clm·ence E.
Eaton, thesoureÍl'.:J.-Maioria da directorüt.-1YwTe,~ N. Ahe>·.;.Clm·ence E. Eaton. -Geo C. Riche1·. -11. E. Mason.-J. R. Griffin ·Estado de Maine
COXDADO DE ClLIIBERLA:\:D-S'>.

2

DE AGGSTO c\, D.

19:J7

Assim compareceram pessoalmente: \Varl'en N. Akors, presi- ·
dente; Clétrence KEaton, thosoureiro, e \Varreu N. Akers, Clarcncc
E. Eaton, Geo C. Ricker, H. E. Ma,son e J. R. Griflin, maioriét dn.
directoriét, o, respectivamente, juraram ser authentioo o certificado
supra.
Em minha prescnça.-11Iillan! 1V. Balrhoin, juiz de paz.
Estado de Maine
REPA11TIÇÃO DO PIWCUl~ADOR GERAL, AGOSTO

c),

A.D.

1007

Pelo presente certifico que examinei o certificn,do supr<.t o qne
o mesmo se acha passado o assignado, nét fôrma prcseripti1 pel;ct

Constituição e pelas leis do Estado.
1Yan·an C. Philbrooh, ajudante do procurador geral.
CU)TBERLAND-SS,

Rer'üstro de clocunwntos-Reccbido em 5 de agosto de 1907,.
âs 8 ho~as e 30 minuto~ dn. manhã. Registrado no ~'olume 37.
pag. 170.
Attesto: 11J'ank L. Clcr1·h, registrador.
Cópia fiel do regbtro.
Attesto: lh·ank L. Clco·h, registmdor.
Estado de Maine - Repartição do Secretario de Estado.;Augusta, G de agosto de 1907.
Recebido c archivado neste dia. Registra.do no yol.6l, pag-.551.
-Certifico.-A. J. B1·own, secretario de Estado.
Est~do

de Th[aine

Repariição do Secretario de Estado.-Pelo presente certifico
que o documento junto é cópia fiel dos archivos desta repartição.
Em testemunho do que mandei sellar o presente com o sell~
do Estado. Passado sob minha assignatura, em Augusta, neste dia
6 de agosto do anno de Nosso Senhor, 1907, 132° da independencia
dos Estados Unidos do Amcrica.- A. J. Brown, secretario de:,
Estado.
Estavil. o sello do Estado de ~Iaine.
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N. 5.!J6 j-E~tados Unillos dn. Amm·ic<o-Depart unonto elo E,staclo
- /.. todos quo o presente virem. Saudações.
Certifico que o documento junto está sellado com o sellQ do
Estado de :Maino, e que esse se !lo é merecedor do inteirét fé c credito.
Em testemunho do que eu, Elihn Root, secrelario do Estado,
mandei sellar o presente com o. sello do Depm·tment o( State, o assignar o meu nome pelo oilicia~-maior da referida repartição, na.
cidade de Washington, aos 12 llias. de agosto do 1907.- Elihu. Root;
secretario do Estado.-Por \L J. CarT, official-maim•.
Estava o grande sello do Department o( State lla llepublica dos
Estados Unidos (la America do Norte.
Reconheço vordadoira a assignatura ratro tlo \V. J. Ccwr, offidal-maior do Minisierio rlc EstaLlo e, para constar onde convier, a
lledido do interessado, passo o presente, q no assigno e V!te sellado
eom o sello deste consulado geral.
Nova York, aos 21 de a.gosto de 1907.-Jo..;J Jn,rq<'Íu! Go;nes dos
Santos, consul geral.
Estava a chancella do referido eonsuladu.
Umét estampilha do sdlo consuLLr do Bmzil, ,-;tlnndo
devidamentc inutilizada.
Notn. rle e:nolumcntos.
Colladas ao documento tres estampilhas fedemos, va.lendo colledivamentc 3$6Cl0, dcvirlamcnte inutilizadas nét Rccche(loria do Thesouro Federal.
Reconheço yerdn.dl:ira a ::tssignatura do Sr. Jo;Jt\ .roaquim
Gomes do.s Santo,,, consul geral em Novn. York. (SorJre duas estampilhas fcdera.cs, valendo col!octivamente 550 réis.) Rio de Janeiro,
4 elo ou tu lJro de l 907. -G1·ego;-io l)ecegueiro do A;i1 ''r'cll, Clumcella
da Secretar h d~•.s Relações E:doriorcs do Brazil.
Nada mai~ continl!a ou deelal'ava o referido documento, que
iJcm c fielmente verti elo proprio origimtl, ao qu:tl me reporto.
Em f'.:\ e testemunho do que, passei o presente que séllo com o
sello do meu ofiicio c assigno nestct Cidade do Rio de Janeiro, aos 4
dias do mez de outubro de 1907.
Rio de Janeiro, 4 de outubl'J de 1907 .-Jfo.noei de .1fallosl'onseca

Eu almixo <tssiguado, Ü'aductor publico e intm·prote commerdaljuramentado da praça do Rio de Janeiro, por nomeação da me·
ritissima Junta Commercial da Capital Federal :
Certifico pelo presente que me foi apresentado um tlocumento-_
·~cripto no idioma inglez, afim de o verter para o vornaculo, o q11a
assim cumpri om r<.izão do meu officio, e cuja traducçãp ~ <11.
seguinte :
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Estatutos da «Madeiea-Mamoré ·Râ.ilW<iY Company»
s·':DE PB.E\CIPAL DOS :\EGOCIOS E SELLO

Art. 2. 0 A séde principal elos negocios e o escl'iptorio ela companhia, no Estado do iVL:tin•J, scr<t na cidade de Portland, e o sello
será em fôrma circular,com as palavrJ.s «Madeira-.Mamoré Railway
Company», em circulo na pcripheria com as pal<J.Yras c algarismos
«<ncorporated 1907, Maine», ao centro.
FUi-ICCíO'i.UUOS

Art. 2. 0 Os funccion<trios da comp~tnhia serão: um presidente,
um lo vice-presidente c ma i~ tantos outros vice-presidentes
quantos opportunamente for.:m1 nomeados pela directoria, um thesoureiro, um secretario, um escrivão, uma dit•ectoria composta de
cinco membros, e t::tntos funccionarios suhordinados quantos a directoria ou a commiss:io cxecuti va indicar opportunamente.
Os accionistas rm assemblé:1. annual elegerão do seu seio po1·
meio de escrutínio uma directoria e o escrivão.
A dil•2ctoria, na sua prime:ra reunião, depois ele eleita, elcgeri
do seu seio um presidente e um primeiro vice-presidente, e elegerá
tambem um thesoureiro e um secretario. A directoria poderá
opportunamente indicn.l' outros vice-presidentes, porém nenhum
vice-presidente, com excepção elo primeiro vice-presidente,· precisa
ser membro da directorin..
O escriYão e o secretario deverão p~'eslar jurn.mento na devida
fórma, e cad.a um de por ~i. de cumprir lealmente <LS suas respectivas attribuições.
A mesma pes~o::t pódc exm·c.,r dons ou mab cargoJ. Todos os
::tlludiclos funccionarios Jicctrão em exerdcio por um anno e,, depois
desse prazo at.é que os seu; sncc2ssores sejam eleitos e empossados,
podendo, porém, ser destituídos por voto da maioria ela directoria
ou dn. commissão executiv<~ (com excepç·ão dos funccionarios eleitos na, a.'sembléa, dos signa,ta.rios dos termos do contracto, o na primeira reunião ela clirectoria que exorcerão as suas funcções sómente até á primeil•a assembléa annua,l o, depois disso, ::J,té os seus
successores serem eleitos e qualificados).
I:ESIG'iAÇIO DE CARGOS

Ad. :3. o Qualquer director, membro dn conm11ssao executiva
ou í'unccionario pócle resign::tl' o seu cargo mediante f'ommunicação
por escripto á directoria ou ao presidente ou ao secretario, e o seu
cargo considerar-se-ha yago depois que a sua _resignação for acceita
:gela directoria, ou pelo funccionario a quem a alludicla rasignação
houver sido apresentada.
. Os. directores ou membros da. commíssão exe.cutiva que con~
ünuarem em funcções, poderão agir independente de qualq\WJ,'
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-vaga na directoria ou commissão, c todos o~ actos feitos pela
directorüt c pela commissio executiva, on por qualqu~r director
ou membro da commissão cxecutor<L serão nJidos a despeito
de tJUalquer vicio na eleição otl qualificação de qualquer dos
referidos directoi·es ou membros cl(t commissão executiva.
YAGAS

Art. ,to Podem occot•ror Yagas em qualquer do> alludido~.
cargos, e serão proendtidas pela, dircctoriêt ou pch com missão·
executiva, e a pessoa escolhida para precmcher essn. vnga dcsém-·
}Jenhará as funcções até expirar o prazo pa,r<J. o qual o ~cu pro"
dccessor foi nomeado.
"
. Em caso de ausencia tomporarin. ou impotlimento ao cumprimento do seus deveres do qm\lquor funccionario da, companhia, a directoria ou a commissão executivn, poderá d(lsignn.r'
uma pessoa para occupar o seu logar durante a referida <1usencia ·
ou impedimento, c poderá dv,t• ;:t, essa pessoa ou todo:; O? poderes
do alludido í'unccionario on uma parte dos mesmos, conforme
ellas julgarem conveniente.
·
PODERES DOS

DIRECTORES

Ar L. 5. o Os bens, tmnsacções e os negocios da companhia
serão dirigidos pela directoria, que exercerá todos os poderes da
companhia, excepto os quo a lei exige sejam exercidos por outl'a'
fôrma.
Sem restringir de fôrma atg-uma por inferencia, refercuciv,
ou de outra maneira a generalidade do que acima ficou dito, tt
directoria terá a seu absoluto arbítrio os poderes para adquirir
quaesqucr propriedades ou di1·eitos, ou para realizar quaesquer
contractos que olla julgar vantajosos para a companhia e para
lixar o preço que a companhia terá de pagar por taes proprie•
dades, direitos ou contractos, e terá tambem poderes, som necessidade do consentimento ou voto dos accionistas para vender, trans-'
ferir ou dispor por qualquer fôrma de parte ou de todas as pro"
prieclades da companhia, para i;omar d.inheiro em emprestimo,
emittir obrigações, debentures ou outros qnaesquer títulos gara'n-,
tidos pela companhia, e penhorar ou vender os mesmos pelas quau- ·
tias e pelos preços que a seu criterio exclusivo ella julgar· conve- ·
niente, e para hypothecar, penhorar ou onerar por outra forme.
os bens moyeis e immoveis da companhia, para o fim de garantir é•
pagamento de quaesquer dos allud.idos debenttwes ou outros titulo:s
garantidos ou dividas da companhia.
[ COMMISSÃO EXECUTIVA

Art. 6. o A directoria, por deliberação votada pela sua maioria,
poderá designar tres ou mais directores para constituírem uma
commissão executiva, commissão esta que, salvo as limitações
feitas pela alludid~_deliberação ou por outra que posteriormente
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:possa ser tomada em tempo opportuoo pela mesma directoria,
terá o direito de exercer• todos os poderes outorgados por estes
estatutos ou pela lei á uirectoria, no tocante á direcçã.o dos uegocios
da companhia, inclusive os poJeres de autorizar a apposição .do
Sello da companhia a todos os p ,~peis, :para os quaes esta formalidade .for necessaria.
· · A conimissão executiva elegerá. do seu seio um presidente.
DELEGAÇÃO DE PODERES

7. o A directoria ou a commissã:) executiva poderct
oppor,tunamente subst<Lbclecer qualquer dos seus poderes em commissões ou funccionarius, procuradores otr agentes da companhia,
ficanclo este3 poderes sujeitos ao r egulamento que a alludida
directoria ou commissã.o executiva poderão impor no acto do
outorgai-os.
·· . JÚ't.

«QUORUW> DE DIRECTORES E DA COMMISSÃO EXECUTIVA

· Art . 8 . o Tres director~s e dous membros da commissã.o executiva constituirão em qualquer caso um quol"·um para t ratar dos
negocias.
ACTAS

·A d. 9 . o A directoria mandaNt la vr ar actas das · cl e cisões
suas c das da commissão executiva c das dos accionistas o na
asscmbléa annunl, bJ: n como em qualquer época, que os accionistas exigirem, a :JJ!udida directoria n.prcscntuá uma situn.çào
do a.ctivo c das responsabilidades da corporação c dos seu:;
negocias .
A1'1'RlBUIÇÕES

DO

PRESIDENTE

Art. lO . 0 prc:;identc scr;i o principal ftmccion<trio executivo
da co mpéLDhia , presitlir•í. a toda.;; a> reuniões da directoria. c dos
;tccioni;;ta:; e exercCi'á todas as obrigações imposhs pela. lei :tos
pr e.;;itlente;; de comp•t.lhia.
A TT RIBüiÇÕES DO VICE- PRESIDE NTE

Art. 11 . O 1o vice-presidente ter•í. todos os poderes c t odas as
obr igações do presitlcnt.c durante a. auseuciiJ, ou I111p i3dirnento deste,
e terá. mais tvd.Js os poder es e as obrigações que opportunamente
possa.m vir a ser-lhe confe l'ido.;; ou i mpostas pela. clirectoria. ou p!:la
çommis.;ão executiva.
Em CéeSO de auscncin. do presi de nte c do 1D vice- preoitlente em
r1ualc1uer l'cunião da directori<t ou dos accionist:J,s, . estes elegerão
um presidente 111tra. a mesma, reunião.
Todos os outros vice- presidentes, com excepção do 1° viccpresit.l cntc, terão somente os poderes c a.~ obr igações que poderão
ser-lhes. opportuna.mente conferidos ou impostos pcht dirccto.ria OLt
pela cómmissão cxc,;u tiva .
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ATTRlntTIÇÕES

DO ESGR:!VÃO

Art. 12. O escrivão terá. um -escriptorio rio Estado de
1I<tine, e deverá prestar juramento de cumprir 'fielmente com sutts
obrigações conforme a lei oxigo.
Deverá registrar todos os votos e as re3oluções dos accionistas
cl:.t companhi:.t, e ter em seu oscriptorio um registro de todas as
oscriptums e papeis quo precisem ser registrados, bem como deverá cumprir com todos os deveres quo possam ser-lhe impostos
pelo presidente ou pela dírectoria ou pela commissão executiva.
Em caso de ansencüt do escrivão em qualquer reunião dos
accionistas, estes poderão designar um escrivão .provisorio.
ATTRIBF!ÇÕES DO SECRETARIO

Art. 13. O secrot:.trio descmpon~Htrct ex-o!fi cio as funcções de
escrivão da directoria o da commissão cxecutivn, e nessa qualidade deverá retligir as actlts de todn.s as reuniões da directoria o
ele todas as commissões, e deverá, dar e fornecer todas os aYisos aos
accionistas, directorcs c commissões ela companhia.
Thcrverit prestctr jura.mento de cumprir fielmente com se:us deveres.
Ter(< sob sua gu:.trda, o sello d;~ companhia, o, conjuntamente
com o escrivão, terà sob sua, guarda os registros e papeis da companhia, e deverá cumprir com todos os deveres inherentes ao seu
cargo e quo lho forem attrilmitlos polét directoria ou pela commissão executiva.
Em cctso ele ausonci<t do secretario em qualquer reunião da
directoria ou da commissilo executiva,, a assombléa podere~ designar um secretario provisorio.
,\ TTRII3LIÇÕES DO Tlll~SOüREIRO

O thesoureil'o, sob :1 direcção do presidente e do 1o vice-presidente, terCt a sou cn.l'go todos o<'· negocias financeiros da companhia, e s<Jh sua guarda o dinheiro e 03 valores da mesma, cxceptuada a sua fiançn-, que será guardada pelo presidente.
Farei e mandara, fa?.e-r a contahilidatle da companhia. em livros apropriados, nos quacs todas as transacçõcs deverão ser cuidadosamente lançadts, e cumprirct com todos os deveres pl'Opl'iamente inherentes :J.o seu cargo, ou que lhe possam ser all'ectos
pela direetoria ou pela commi>siío exccutivJ..
Deverá. prestar fi<tn<;a par:t o fiel cumprimento Je seus deveres
da fôrma, da. qu<tntia e com as garantias que forem detcrmin<tdas
pela directoria ou vela commissào executiva.
A"·SE:UBÜ:A _-\.:>;:\ UAL DA CQ}IPANI!IA

Art. 15. A assem l>lé::. ann ual d:.t companhia ou elos accionistas.
pa.r:1 o l1m do eleger o:~ funccionarios, e lJara tl•,ttar de qualquCl;
outro negocio qne po'l.c'~- ser-lhe submctti.do, ter<l log~1,r <"t hora

'AéTo5 DO
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-Jii'á.1'.0ifda :no--aviso de Mri.vocação da ·fuesma -'assem'blêa, na segunda
'tê~·i'eir-a do ' ine"z ·[e jtilho 'de cada anno, no~criptotio 'central
lia édfupanhla, ·no Estado do Maine, ·axcêpção feita 'da assembléa
do'arnio'de 1907, que terilAogar no dia
'do 'inez de a·gosto.
No caso de:hão ser devidamente corivo'caila e realizada a assembléa annual, a directoria devorá convoc<1r uma assenibléa e'xtraordinaria, em logar daquella, e pat•a. os fins da alludida assembléa ammal, e todas as deliber<tçõos torriadas nessa assembléa
extraordinn.ria. tei'ão a mesma força e o mesmo elfeito que si tivessem sido toma.das em uma assembléa annua,L
ASSE:\IDLÉAS EXTRAOlWíNARIAS DE

AOCÍOl'ifSTAS

Ar't. H:i. AssemlÍléas extraordinarias da -cor}JOl'<tção ou dos
accionistas serão convocadas p Jlo secretario, todas as vezes que
assim O Ol' lleilarem a directoria OU O .p reside:nte, -ou quando -0 .requeira ·por ·escl'ipto um numero de accionistas -não inferior a uma
quirita parte do numero total das acções commn1B ou ordinarias
emitti<l<IS c em circu lação .
« QUORU~f» DOS ACCIO:"' ISTAS

Art. 17. Em todas as assenib!êas de accionistas, deverão ser
representados pessoalmente ou por meio de procuNtção os . possUi·
dores de, pelo menos, 51 % da importancia tot:.t l das acções communs emittidas e em circulação na occa.sião, para o fim de constituir u m quontnl, porém um numero mais pequeno poderá opportun ·•.mente adiar a mesma assemblêa.
AViSOS DC CONVOCAÇÃO DA ASS E\\IBLÉA DOS ACCWNISTAS

Art. 18. O secretario dará aviso de todas as asseml>léas da
companhia. ou dos accionistas, mandando pelo correio ou entre~
.gando a cada possuidor de acções ordinarias pelo menos lO dias
antes do di::. fixn.do para. a ass embll~a um a v i~ o marcando a hora
o 1ogarfixatlo .para a mesma, e a especie dos negocias que se propõem delta discutir.
O aviso, assim remettido pelo correio, sci'<t ·dirigido a cada
accionista ao ultimo endereço dado por este ao secretario, e para
-todos os elfeitos será provado o recebimento do aviso -de convocação da assembléa em tempo devido por parte do accionistac,
pelo f<tcto delle estar presente ou representallo por procuração
na mesma assemb!(a ou pela devolução por esci'ipção deste aviso
a.ntes ou depois da. reunião os psssuitlores de acçõcs prerorcnciaes
não terão tlireito nessa c1ualidade, nem ao aviso. nem ao •otb
·em quulquei' assemblé<t da compunhiu ou dos aecio!listas:
REUXIÃO DOS

DÜl.ECTOimS

Art. lO. As renniõe>ordinarias da directoria im'ão Ioga r nas
épocas c logár cs determinados pel:t mesma, não hascndo necessidade elo n.vi ~o de convocação,
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O secretario convocai'á. reuniões extraordinarias da directoria.,
sempre que o presidente, o lo vice-presidente ou a ma.ioria da
directoria o ·requeiram ; será dado um aviso razoa.vel dessas reuniões, porém os actos da maioria da directoria em qualquer dessas
reuniões serão validos a despeito de qualquer vicio do aviso de
convocação.
REUNIÕES DA COM MISSÃO EXECUT!V A

Al't. 20. As reuniões ordinarias da commissão executiva terão
logar nas épocas c logares deter·minados pela mesma, não havendo
neaessidade do aviso de convocação.
O secretario convocará reuniões cxtraordinarias da com missão
executiva sempre que o presidente da commissão executiva ou uma
maioria de seus membros o req_ueiram ; ser;t dado um aviso razoavel dessas reuniões, porém os actos da maioria da commissão
execut iva em qualquer dessas reuniões serão validos a despeito de
.qualquer vicio no aviso de convocação.
VOTAÇÃO

Art. 21. Em todas as assembléas da companhia ou dos accioni stas, cadu, possuidor registrado de acçõe .~ ordinaria:s terá direito
.a Hlll Yoto por cada acção ordiuu,ria r egistrada em seu nome.
No caso de morte de qualquer desse$ accionistas, os votos po.Uerão ser dados pelos se us representantes pessoaes.
No caso de qualquer desses acciouistas ser menor ou incapaz
ou idiota. os seus votos serão dados pelos respectivos tutores ou
em·adores.
Em todas as assembléa~ <la. companhia on dos accionistas os
possuidores de acções ordinarins terão e exercerão todos os poderes
tle voto da companhh, e os possuidores dv,s ac~1ões preferenciaes
u5.o terão direito a vot'J nessa~ assembléas por força dessas acções
nreferenciaes.
- Qualquer pessoa, tendo direito a voto em uma assembléa, poder;.t
votar por meio de procura.çã:> outorgada dentro dos 30 dias antes
da assem bléa, ciP.vendo esta assem bléa ser mencionada na procuração e devendo esh medma procuração ser archivada pelo escrivão
ou pelo escrivão provisorio . Esta procuraçã-o nã.o t erá mais valol'
depo is do -nn '\1 adiamento da alludida asscmbléa.

Art. 22. O capita.l-acçlíes da comp:mhia será. de $11.000.000
(onze milhões de dollar;;) dividido em 110.000 (cento e dez mil)
acçõos do Yalor nominal de ~100 (100 dolbrs), 10.000 (dez mil) das
quaes na import;mci<t nominal de $l.OOO.OOJ (um milhão de
dolhu'.> ) sorãu :wções pl·ererJncí.aes, e 100.000 (cem mil) na import<tncia nom inal de $ 10.000.000 (.lcz milhões de dollars) serão
<Wçi:íes com mnns oc! ordinttrias.
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_ Sal vo o disposto em contrario pelos pre ~cn te s estn.tutos, as referidas 110.000 acções c todas as ontras novas que de futuro possa'rn
vir a ser :.wtorizadas em caso de augmcnto do capital-acçõe; desta
companhia, poderão ser vcr1didas, emittidas ou distribu ídas oppor. tuna,mentn pcln. importancia e em 1ll'O~Jorção para acqutsi'ção de
bem ou de outra fórma ·ou para pesso ::~, ou pessoa~, corporaçã:o "ült
corporações , firma ou fil'mas, associação ou a~sociaçõcs ou outras
partes que forem oppol'tuuamente iudicaclas pela directoria.
Nenhum accionisb. possuidor de qualr1uer das alludidas 110.000
a.cções t erá o direito de exigir ou outro qua.lquer direito de su bscrever ou reclamar -que lhe sejam emitthbs ou distribuídas quaesquer
novas acç'5 es no caso de augmento do ca]_}ital-acções, sa-lvo qtlahd4>
e como i'or disposto pela directoria.
Os 110f;sut<!l{}'I'cs ~ta~ acções prefer encians terãa dircioo a .reeeber
sob fórm"' de -divi•à•end0 s obre [I.S acçõcs por el!c;; posstüdas todos
os l'l!lcros liq1tidos da construcção apur[l.dos peia ·companhia na. ·ex:t?1o.raçn·o ila ·concessão ·e ·c ont ra.cto de construcçã-e d·a «.Estrada de
Fe>rro Madoira c Mamorêl> , onto1'gada a Joaquim Gatramby pelo
dMreto n. 6103, de 7 de a.gosto do 19:.:6, do Governo dos ihlstadgs
Un ~dos ·do B1'azil, pürêm os al1udidos posstltdore ; de o,;cçõos prefe•
r iJnciaes nã.o tceâo nessa CJ ualida.de de accionistas preferenclaes
direito alg-um, titu lo ou in i;eresse de r1ua!quer forma nos Jucl'OS
dos bens ou activo d<t companlt iCt 0 não ser os alludiclos lucros liquidas da con>trucção .
E os aU-mlidos possui·lores tle a.cç"'ícs prafercnciaes não terão
nessa, quali cadc direito a receber a viso de convocação ou a vota:r
em qu-alquer <lssemblé·a ordinaria ou extraoedtnaria da com.pauhia
oa dos accionistas o uã.o terão dil'eito na <r.llnd.ida qualiclwde de possnidol·es de acções prefercn ciacs a sulmcrover ou rece-ber -qH.aesquor ac<;ões adcl-ic:i-om:cs qLte passam de fLtttn·o ser emittidas ·0u
di-;; '.ri hui-clclS aos accioni stas .
Quando o alludido cont ract o fica r inteir amente Gumpl'i do, e ·os
lucros liq nido;; da co:.~strncçiio fica r ont veri.ficados, a directoria.
rlcch~r;~.r ~i um ou mais dividendos soure as acçõcs prolcrcnciaes, a
uma ou ma.is t 0x :1s suiilclentes 1)am <J.pplicar tod.o ~ os :::Jludiclos
lueros lhuido ; di~, construcção ·e, r, moJi·d a que es;;e;; referülos
.lucr os d:t con .t: ueçii.o !i:, UYC!\Jm sido du;tri buiclos por meio c!. c
•livi<bldos sobre as ac,:;-'íes JW·cferen-ciaes, os po,;snidorLlS destas não
t erão dil'O it•l algum, nem titalo nem intel'e~se ele qun.tqner especie
tl irecto. ou indirec!r.menÍ/) sobt'e os bens, lucros c activo da companhia oa sobre rrualqner parte do::: m"smos .
Scrã.o, por <}m, cleclarado.~ dividendos sobre as ~H:ções Ol'cliuarias
1)ela appli ca ~ ão dos lucros l iqnidos accum:t!ados do. eom panhia,
com excepç":lo dos mcnciona.dos lucros da constt·ucç:'io sómente (~
medidtl, que 0 directoria a seu criterio o detm•minar , o nenhum
possuidor de acções ortlinar ias ter:í. clieeito o, dividendo a.lg um em
qualquer aum> que não se~ a proveniente elos luc ro~ liquidas da
companhia (exceptu~ udo sempl'C os alludidos lucros da cc>nstrucção), o que não sJj a declal'ado pela directorü, a desp-eito de
qualquer disposição em contrario dos presente;; csta.tutos.
Executivo -

1907

iH
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Os direitos dos possuidores de acções ordinarias serão sujeitos
aos direitos dos possuidores das acções preferenciaes, conformedispõem os estatutos da companhia, porém, com cxcopção dos
casos em que esses cst:.ttntos estabelecem estipulações dilferentes;
os possuidores do acções ordinari:.ts terã-o e exel'corão todo3 os
direitos proprios dos accionistas da companhia.
CERTIFICADOS DE ACÇÕES

Art. 23. Qualquer accionista terá o dil'eito a um certificado ospe-.
cificando o numero e a, natureza das acções por elle possuida.s, e
qualquer desses certificados dever<í ser sellado com o sello da. companhia e assignado pelo presidente ou por um vice-presidente e pelo
thesoureiro ou por um ajudante thesoureiro.
Nenhum dclles poderà assigoar formulas em branco e deixai-as
para serem usadas pelos outros, nem assignal-as sem conhecer do
titulo apparente da-s pessoas para as quae~ ellas foram emittidas.
No caso de perda ou destruição de algum certificado, um novo
certificado poderá ser emittido em seu logar, sendo evidentemente
provada a a Iludida perda ou destruição, e mediante o pagamento
de uma indemnização conforme a directoria ou a commissão executiva exigir.
'rRANSFERENCIA DE ACÇÕES

Art. 24. As acções do capital podem ser cedidas em
qualquer tempo pelos seus possuidores ou pelos seus representantes
legaes mediante instrumento escripto por elles assignado e a companhia terá a obrigação, por seus funccionarios ou agentes de
transferencia, de transferir as acções nos livros da companhia
sempre que forem cedidas por meio desse instrumento escripto
entregue á companhia com o certificado representando as acções
cedidas e terá a obrigação de emittir um novo certitica.do no nome
do cessionario de accôrdo com a cessão, não sendo necessario procuração para autorizar essa transferencia .
A companhia não será obrigada a tomar conhecimento ou a
reconhecer qualquer onus, gravame ou equidade affectando uma
acção do capital-acções ou a reconhecer qualquer pessoa como tendo
um direito sobre ella a não ser a pessoa ou pessoas cujo nome ou
nomes figura1•em nos livros da companhia como legitimo possuidor
ou possuidores da mesma.
WARRANTS DE ACÇÕES AO PORTADOR

Art. 25. l) A companhia poderá, contra entrega do certificad? de qualquer acção ordinaria ou preferencial integralizada e mcdrante a tt•ansferencia da mesma ao thesoureiro da companhia,
cmittir para cada acção nelle especificada, um warrant dando direito ao portador a essa acção e fornecendo por meio de coupons, ou
por outra fôrma , o instrumento pn.ra pagam,ento dos dividendos futuros sobre as acções.
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. 2) As acções esp9citlcadas no certificado assim entregue serão
opportunamente transferidas ao thesoureiro na occasião, como fidei-commissario dos warrants de acções c não serão m:.tis transferidos e não serão mais emittidos certificados com refercncia a ellas,
salvo o disposto acima.
3) O warrant pôde ser redigido nos idio mas francez ou inglez
c deverá ser. sellado com o seno. comnn~m da companhia e assignado pelo presidente ou por um vice-presidente e pelo secretario ou
por um ajudante de secretario ou por qualc1uer outra pessoa nomeada em vez do secret ario pela directoria, e em cada warrant só será
especificada uma acção.
4.) Si um warrant ou coupon ficar estragado ou rasgado, a directoria poder<t emittit· outro novo em seu Jogar contra entrega do
primitivo .
5) A directoria poderá mediante prova a seu contento da perda
ou destruição de um warrant ou coupon e mediante pagamento de
uma indemni~ação (t companhia que elles julgarem satisfactoria,
emittir outro warrant ou coupon em seu logar .
6) A companhia teeá o direito de reconhecer o portador de um
warrant ou coupon como tendo direito absolu to á acç-ão ou dividendo nelle especificado .
7) O portador de um warrMt, ao depositai-o no escriptorio ou
em outro qualquer lugar que a directoria indicar, nunca menos de
tres dias antes da realização de qualquer assembléa da companhia,
receberá um cartão ou procuração autorizando-o a comparecer,
votar e exercer todos os direitos de socio com referencia á. acção
ou acções em virtude chs quaes houver sido depositado o warrant,
e depois da assembléa o wanant será devolvido a clle ou ao portador do cartão ou procuração contra entrega deste. E no que diz
respeito a tod:.ts as acções especificadas em warrant que não houverem sido depositadas o Thesonreiro comparecerá á assembléa e
votará e exercerá os direitos de socio do modo que elle e o presidente da companhia combinarem .
··
'
8.) Si o portador de um warrant devolvel-o e p;)dir, na
forma prescripta pela directoria, para ser registrado como accionista ou socio, em virtude da acção especificada no mesmo, a companhia transJ'erir(t para o seu nome uma das especies de acções
especificadas no certificado de acçõel originalmente entregue e
emittirá um novo certificado para isso.
9.) A companhia poderá nomear agentes em Pariz ou
alhures com amplos poderes e autoridade para fazer tudo o que
preciso for e para tornar effectivas as disposições supra com respeito a warrants de acções e para conferir aos possuidores desses
warrants os direitos c prerogativas nesses especificados.
AVISOS

Art. 26. Todas as acções do capital- accões desta companhia
são emittidas e acceitas sob a expressa condição e estipulação de não
haver por parte doJ incorporadores, organizadores e promotores
desta companhia ou de qua !quer um delles, responsabilidade alguma.

-.oolo facto de ellcs estarem oro alguma relação de Int-eresses· com
ê Ua, ou pelo facto de terem elles fixado o preço que a companhia
tem de pag;tr para a acquisição -de quaesqucr propriedades ou pela
ci.rcum,tancia de não ter e~t<L companhia uma directoria indepen-deute, c não haverá tam1Jcm respo.nsa.bilidado por parte dos incorporador·es, orgn.nisadores e promottlres desta cornp ,mhia ou de
{j_Ualquer um delles por elfeito ou no toc:mte a vend<t c trnnsfel'encia
üas referidas propried:tdes [L mes1~1a companhia.
E fica em geral entendido c estabelecido que quaosquer presenJ,es e futuros J'unccionarios e accionistas dest::t com]ntnhia concordarã.o,como concordam, com os termos, condiçue-> e estipulações
sob a,.<; quaes as alludidas propriedades já foram ou po[lerão se1·
comprél,das ou adquiridas pela companhia conforme 1ieou ncima
dito .
mu;.:;D_'\. DE ESTATUTOS

·Art. 2i. Os presentes estatutos pode!·ão ser eme:1Lhúos ou rejeitctdos por um voto de ·accionistas l'Cllresentantlo pelo menb.3
5 1 % dos possuidores de rtcções ordinarias emitGiuas e em cil'culação, voto es;e que poderií. ser lblio em qualquer das assembléas
auuu;tes ou (;JD uma c ümorJini.Lria OS}Jecü:tlmen ;;e convocada para.

es.se 11m.
Eu, Robcr.t .L Cosgrov.,, secretario d;t Jiad eira Jlamord Railway
corpomção do Maiue, pelo pre ,ente certifico que o documento jnnto que se prJtende ser cópia dos estatuto:> originaes da
J.l iadeint. 1lfamon J Rail-!cay Compan y, approvados na asscmbléa de
orJanização rht rcferitla companhia, reaiiza,ua, no düt 2 de agosto de
1!'07, ê ct.ipüt fiel e exacta. d <~s pala v r as c algarismos dos referidos
-e statutos originaes ,do quedon fé.
Em testemunho do quo firmei o pre~e n te qne sdlo cvm o sello
.J.a. referida corporação em Bastou , ~Iassachusctts !:; . U. A. ueste
dia 15 ele agosto de 1907.-Robert E. Oosg?·ove, secretario.
Estava o sello da referida cvllll1anhi<L Estado de :.rassaclmsetts.
S ui!'olk-- SS .
Aos 15 dia.s do mez de agosto ue lD07, pe ;soalmente, Robert E.
Co:::gwve, tle mim pessoalmente canhecido e qne sei ser devidamente
qualificado B exerceado o c:wg.J de secretario da Jfad ei m Mamo l"e
Ra.iiu;ay Compcmy,o qmtlrn·estou j ::ram ento nn, fórma legal de ser
autbentico o certificado por cllc sn1Jscripto n t minha presrnç::t. })teplwn E. Young, t a bcllião pnl!lico .
. Estava o sello do refei•ido t::tbellião.
Iteconh:: ço verdadeir<t a a signn.tura supra rlo ;:;tepheu E.
Young, notario publico em M<tssachusetts.
E para. cOI;star ondo <.: onvier, a pedido Jo 1üesmo, p<tsso o prosente que vae por mim assignado e sellado com o sello deste vice·
eonsnln.,io do Brazil em 13o;ton aos lG do agosto de W07 . -Ja1Jiiie
.Mackay d e Almeida, vice-consn1. ·
·
Estava. a chanceHa do referido '/ice-consulado.
Colladas ao documento e devidamente inutilizadas tres estampilha,"3 do seUo consular do Brazil valeuclo eollectivamento 5~000,
-Gompai!y,
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· Colladas ao documento quatro estampilhas federaes valendo
collectivamente 7$800, devidamente inutilizadas na Recebedoria dQ
1'heSQuro Fedel•al.
Reconheço verdadeira a assignatura do Sr. Jayme Mackay de
Almeida, vice consul em Boston (sobre duas estampilhas federaes
valendo collectivamente 550 réis). Rio de Janeiro, 4 de outubro de
1007.-Pelo rlirector geral, Gt·egorio Pece[Jltcil-o do Amaral.
Chancella da Secretaria das Relações Exteriores do Brazil.
Nada mais continha. ou declarava o referido documento, qm,_
bem e fielmente verti do proprio original, ao qual me reporto.
Em ft\ do que passei o presente qne sélto com o sello do meu
officio c assigno nesta ciúade rlo Rio de .fanoiro, aos 4 de outubro de
de 1907 .-llfanoel ele Mattos l'onseca.
En <.tbaixo assignaúo, traductot• publico e interpreto comrnCl'cial jura,mcnüdo da Pr<eça. do lHo d'J Janeiro por nomeaç.ão da meritissinn Junh Commcrcial da Capital Federal:
Certifico pelo presente que me foi apresentado um docnmcnto
escripto no idíom;c inglez u.tim de o traduzir para o vernaeulo, o
que assim cnmpl'i em razãn do men officio, o cnj<.t trJ.dticção é a
seguinte:
TI1ADUCÇA.O
~J:adeira ~J:n.uJ.oré

R::lil"'\vay Co1u.pany

Cópia c01·tificada. de resolnçõc3 autorizando o domicilio d<õ
companhia no Brazil c nomeallllo Aloxanclcr Mackenzio seu procurador residente alli.
Eu abaixo assignado, secretario da Madcir:a Mamoré Railway
Company, pelo pre>ente certifico que em uma assemblêa especial
da diroctoria da Madeira Mamorê Railway Company, realizada no
escriptorio da CD1jJOration Registí·ation Company, na cidade de Boston, Estado de :i.\Iu.8sachusetts, aos 15 dias de agosto de 1907, <ts
12 horas do dia, em virtude de um aviso da assombléa feito por
cscripto c assignado por todos os diroctores da companhia, havendo guonrm presente, foi Yotad•J e unanimemente ·approvado, entecoutras consJ>s, o seguinte:
·
Fic:t rcnolvido que o presidente ou o primeiro vice-presiúente e
o thcso!lreiro ou o secretario ou um ajudante de thes~mreiro ou
<\iudante de secret,al'io da comp:whia :fiquem, como pelo presente
ficam, autorizados e com instrucçõcs para dar Ol passos necessat'ios
ou cmwenicntos, a seu criterio, para o fim de domiciliarem esta;
companl!Lt 11<1 H.epnblica do Drazil c tio revo-stil-a de todos os pode1•es p:ua explorar seus negocios alli.
Fica resolYiclo que Alonndor i\Iackenzie, da cid<1tlc do Rio
de Janeiro, Hrazil, sc.i<t, como pelo pre.sentc fica nomeado procurador residente dcsb compauhht no Brazi I, com todos os po-
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deres ·e faculdades que pelas leis U.o Brazil deve ter o procurador
residente da companhia. E o presidente ou o primeiro vice-presidente e o thesoureiro ou o secretario desta companhia ficam pelo
presente autorizados e com as d ~~vidas instrucções para passarem
um instrumento de procuração em favor do referido Alex_ander
Mackenzie, procumdor r esidente da. companhia no Beazli, da
fórma e contendo todos os termos e disposições que os referidos
funccionarios entenderem, a !leu criterio .
E a expedição e entrega desse instrumento de procuração pelo.s
alludidos funccionarios constituirão prova sufficicnte da forma,
das disposições e dos termos da mesma e prova de ser clle o instrumeato de procttração que no presente se autoriza, para todos
os fins.
E eu, o refeeido secretario, certifico mais que 03 funccionarios
cb companhia, devidamente eleitos e q ualiflcado~, slo :
·
Pn1sid,}nte, \Varreu N. Akers .
Norma.n J. Mac-Ga.ffin, l • vice-presidente.
Robert E. Cosgrove, thesoureiro.
Mi!lard W. Baldwin, escrivão .
Robert E. Cosgrove, secretario.
Em testemunho do que assignei o meu nome e seÜei o présente com o sello da companhia. neste dia 15 de agosto U.e 1907.Robert E. Cosgrove, secretario. Estava a chancclla da referida
companhia.
·
Estado de :.\In.ss[Lchusetts.
Sttffolk-ss,
Neste dia 15 de agosto de 1907 pes.-;oalmente compareceu Rol!ert 1!:. Cosgrove, de mim pessoalmente conhecido c que sei ser devidamente qualificado e exercer as funcções de secretario da JL1dei1·a 31amon! Railway Company , o qual devidamente jurou se.r
verdadeiro o certific<J.do precedente , assignado por ellc em minha
·presença.
Assignado, Slephen E. Young, tabelliio publico. E~tava a chan,
cella do referido tabellião.
Reconheço verdadeira a a.ssignatura supra de Stephen E.
Young, notario publico em Massachussets .
E, para constar onde convier, a pedido do mesmo, pac;sg o presente, c1ue vao por mim assignado e sellado com o scllo deste ViceConsulado do Brazil em Boston, aos 16 de agosto de 1907.- Jaynu
J:Iackay de Almei:la, vice·consul. Estava a cha.ncella do Vice-Consulado do Brazil em Boston .
Colladas ao documento duas eshmpilhas · fedc1·ae.;; valendo
collectivamcnte 2$400 devidn.mente inutilizadas na Recebedoria. do
Thesouro Federal:
Reconheço verdadeira a assigna+.ura. do Sr, Jayme Mackay de
Almeida, vice-consul em Boston (sobre duas estampilha~ federaes
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valendo collectivamente 550 réis.) Rio de Janeiro, 4 de outubro.de
1007 .-Pelo director geral, Gregorio Pecegueiro do Amaral.
Chancella do Ministerio das Relações Exteriores do 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 o presente que séllo com o
sello do meu officio e assigno nesta cidade do Rio de Janeiro aos
4 dias de outubro de 1907.
Rio de Janeiro, 4 de outubro de 1907.- Manoel de Mattos
Fonseca.
DECRETO N. 6756 -

DE

28

DE

NOVEMBRO

DE

1907

Abre ao Ministerio da Marinha o credito extraordinario de 2:276$666 para
pagamento ao capitão-tenente honorario Arlindo Pinto Duarte ela dit~
ferença de gratificação que deixou ele receber, como secretario do Corpo
ele Marinheiros Nacionaes, no período ele 15 ele março ele 1902 a 31 elo
dezembro de 1905.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização que lhe foi conferida pelo decreto legislativo n. 175Q,
de 24 de outubro do corrente anuo e tendo ouvido o Tribunal de
Contas, resolve abrir ao Ministerio da Marinha o credito extraordinario de 2:276$666, para pagamento ao capitão-tenente honorario
Arlindo Pinto Duarte da differença entre a gratificação que recebeu
como secretario paizano do Corpo de Marinheiros Nacionaes e o soldo
de 1° ten~nte da Armada, no período de 15 de março do 1902 a 31 de
dezembro de 1905.
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 1907, 19° da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.
Alexandrino Faria de Alencar.
DECRETO N. 6757-

DE

23

DE

NOVE>IBRO

DE

1907

Abre ao Ministerio das Relações Exteriores o credito lle 10:300$,
ouro, para occorrer ás despezas com os Vice-Consulados em
A1•tigas, San Eugenio e Santa Rosa, no Estado Oriental do
Uruguay, sendo 1:300$ para vencimentos e 9:000$ pa:ra ajudas
do custo,

O Pre>idente da Republica do,; Esbdos t:nidos do B"razil,
usando da autorização concedida pelo art. 2° do decreto legislativo
,ll. 1760, de 30 de outubro de 1907, decreta:
Artigo unico. Fica aborto ao Minhterio das Relações Exteriores
·O credito do 10:300$, ouro, para occorrer ás do;pozas com os Vice--

~ç.:J;OS.

DO PODEll. EUCtrr,LVO

IJo~ll\~llÀG:S· ru.~ Art_igQ,&., _San_, E_ugen:iG ~ s_ runta_. R_qsa,.. no E~~~fl,
Oriental qp, l,J;~~uglila.Y~ sendo. 1: 300$ pru:ca. ven~im.entoil e 9: i:IQQlli

para, a.j;t~,d~ d.e ou.s,to;

RicHte Ja;neil•o, 28 d·e novembro de 1907, t9o da Republica.
AFFOXSO AUGES-TO Mo:a,EIRA. PENNA.

Rio-Bmnco.

DECRETO i'>. c;::;~

--DE

5

DE DEZEMfltw

v E 1907

Abre ao Ministerio da Fazcnrla o credito rlc 4:551$000, para o paga·
mento devido a Anlonio Bezerra Cabral, em virtude de sentença judiciaria,

O Presidente ela Reputlica dos E;stauos Unidos do Br,azil, u.:;amlo
da autorização contida no decreto lJgislativo n. I:7Aô, elo L6 de outubro ultimo, resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de
4:51;il$9~0;para cumprimento da c:1rta precataria expetlida pelo .Tuizo
Federal da 1a Vara desta Cétpita,l solicitando o pagamento da mencio·
nada quantia a Antonio Be~;erm Cabral, do principal e cnst~•s a que
foi:condemnada a Fazenda Nacional por sentença daquellc juizo, con-tlrroada por accordam do Supremo Tribunal Federa!.
Rio de Janeil'o, 5 de dezembro de !907, 19° da, Republica.
AFFO:\SO _\TJGUSTO l\IOI:EIRA PE:\':-IA.

David Campista,

DECRETO :\.

Gi;);i- DE 5

DE DEZE:IfBRO DE

1907

abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito extraordinario de iG: 112$240 para occorrer ao pagamento da
parte d,os vencimentos que deixaram de perceber o director,
o secretario, o escrivão, o ::tlmo:<nrife c o mestre da officina
da Escola Corroccionnl Quinze lle Nol'ombro.

O Prcsdentc da Republict clJs Estn,rlrJs Unirlo'3 da r:r.1zil,
usando da autorizaç:'ío concedi dn, polo decreto legislativo n. l78G,
dn 28 de novembro ultimo. resolve a,bril' ao I'vlinistcrio da .Jnstiçn,
e Negocias Interiores o credito extraordinario de lG: ll2$2c10, pam
occorrcr no p<Lgamento da parte dos vencimentos que deixarani de
perceber o dircctor, o secretario, o escriptllrario, o almoxari fe o o

mestre dêt offlcina da Escola Corrercional Quinze de NovE)mbl'O, de
accordo com a demonstração que a este acompanha.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1907, 19° da ReJ?.ublica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Augusto TavaYes de LyYa.

Demonstração do credito nece3sario para pagamento da di.iferença
de vencimentos de alguns empregados da Escola Qorreccional
Quinze de Novembro, de ac:cord:o com o ctecreto legislativo
n. 1786, de 28 de novembro de t906

CARGOS

Eirector ............ 18-3-1903

4:200~000

4:800$000 2:891$930

Secretario (igual a
vice-director} ..... 2!-3-HJ03 3:000;f;OOO

3:600,~000

2:867$740

Escripturario ....... 21-3-1903 1:800$000

2:400~00

2:867$740

Almoxarife .......... 16-3-1903 1 :800$ÇJOO 2:400$000 2:875$800
Mestre de oillcintc. .. 13-3·-1903 1:440$000 2:400$000 4:609$030
16: ll2$24:Q

Nota- O c,lJ,~ulo para o dirccuor foi feito a contar de 5 de
março de 1903, data em que começou a vigorar o decreto n. 4780,
de 2 do mesmo mez o anno, porque o funccionario nesm. data já
exercia o cargo interinamente.
l" Secção da Directoria de Contabilidade, 5 de dezembro de
1907 ,-Rod1·igues Br:wbosa, director da secção.
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DECRETO N. 6760-DE 5 DE

DEZE~1BRO

DE 1907

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito
especial de 12:303$814, para pagar as despezas effcctuadas por
conta da verba - Eventuaes -do art. 2° da lei n, 1453, de
30 de dezembro de 1905.

O Presidente do Republica dos Estados Unidos do Brazil, á
vista do decreto legislativo n. 1794, desta datn., resolve abrir ao
l\1inisterio da Justiça e Negocios Interiores o credito especial de
12:303$814, pn.ra pagar as despezas effectuadn.s por conta da
verba-Eventuaes-do art. 2° da lei n. 1453, de 30 de dezembro
de 1905, que deixaram de ser s .ttisfeitas por insufficiencia da
dotação orçamentaria.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1907, 19° da Republica.
AFFO:'\SO AUGUSTO MoREIRA PENNA.

Augusto Tava1·es de Lyra.

DECRETO N. 6761-DE 5 DE

DEZE~iBRO

DE 1907

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito
especial de 9:600$ para occorrer ao pagamento de ajudas de
custo a que tem direito o Dr. Joaquim Duarte Murtinho.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, tendo
·ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, §5°, do regumento approvado pelo decreto n. 2409, de 23 de dezembro de 1896,
resolve, á vista do disposto no art. 15 da lei n. 1617, de 30 de
dellembro de 1906. abrir ao Mini~terio da Justiça c Negocias Interiores o credito especial de 9:600$, para occorrer ao pagamento
das ajudas de custo, relativas aos annos de 1890, 1891 (sessões
ordinaria e extraordinaria), 1892, 1893, 1894, 1895 e 1896, a que
tem direito o Dr. Joaquim Da arte Murtinho, na qualidade de
.
senador pelo Estado de Matto Grosso.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1Q07, 19° da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Aug·usto Tavares de Lyra.
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DECRETO N. 6762- DE 5 DE DEZEMBRO DE 1907
Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interieres o credito
especial de 200:000$ para occorrer ás despezas com o lahoratorio de ensino technico e industrial, annexo â Escola Polytechnica desta Capital.

O Presidente da. Republica dos Esta:los Unidos do Brazil, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°,do regula·
mento approvado pelo decreto n. 2409, de 23 de dezembro de 1896,
resolve, á vista do disposto no art . 8°, alinea d, da lei n. 1617, de
30 de dezembro de 1906, abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios
Interiores o credito especial de 200:000$, parJ. occorrer ás despezas
com o estabelecimento de um laboratorio de eJLSinJ technico e industrial e respectivo pe3soal technico e com a s obras de adaptação
do edificio destinado á installação do m es.rno laboratorio, annexo á
Escola Polytechnica desta Capital.
Rio de Janeiro, 5 de setembro de l9J7, 19° da Republica.
AFFONSO

AUGUSTO

MORB!R:\.

PENNA..

Augttsto Ta·va1·es de Ly1·a.

DECREfO N. 6763- DE 5 DE DEZEi\IBRO

DB

1907

Crê a mais uma brigada de c a vallaria de Guarclas Nacionaes na
comarca de Alegrete, no Estado do Río Grande do ·· Sul.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, pa.1•a
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro d·c 1896, decretn. e
- Artigo unico. Fica creada na Guat·da Nacional da comarca de
Alegrete, no Estado de Rio Grande do Sul, m:üs uma brigada de
cavallaria com a designação de 99•, a qual se constituirá de dous
regimentos sob ns. 197 e 198, que se organizarão com os guardas
qualificados nos districto:> da referida comarca; revogadas o.s
disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1907, 19° da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNAAugusto Tavm·es de Lyra.
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DECRETO N. G7M -

DE

5

1907

DE DEZEMBRO DE

Transfere da comarca da Capital para a de Piracaia a séde da
55• brigada de infantaria e da 16a brigada de cavailaria da
Guarda Nacional do Estado de S. Paulo.

O Presidente da lle1mhlica dos Esta,dos Unidos do Bri1Zil, attendendo ao que representou o coronel-comm<1ndantc superior interino
da Guarda Nacional do Estado ele S. P<1ulo, decreta :
Artigo unico. Fica transferida dêb comarca da Cap1tal para a
de Piracaia, no Estado de S. Paulo, a séde da 55a brigada do infantaria e da wa brigacla de cavallaria, da Guarda, Nacional do mesmo
Estado; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1907, 19° da, Republica.
AFFONSO Al'OVSTO MOREIRA

PENNA.

Aug11sto 1'avm·es de Lym.

DECllETO N.

6763-DE

5

DE DEZElVIBRO DE

1907

Concede as vantagens c regalias de puqucte ao vapor «Paranà» de
propricclaclc ele Junrrncira Moreira & Comr•.

O Presidente tia Ropublica dos Estados Unidps do Brazil, attendendo ao que requereram .Junqucira Moreira & Comp., decreta:
Artigo t.mico. São concedidas a Junqueira l\Ioreira & Comp. as
vantagens e regalias uc paquete para o vapor de sua propriedade
Parand, quo faz viagens regulares entre os portos da Republica.
sendo observadas a,; clausulas que a este acompanham, assignada:'l
pelo Ministro do Estado da Industria, Viação e Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de l9j7, 19° da Republica.
AFFONSO A l"GUSTO MOREIRA PENNA.

Miguel Calmon da Pin e Almeida.

Clc.usulas a que se refere o decreto n. 6765, desta data.

I. Junqueira Moreira & Comp, propriotarios do vapor Pal'anâ,
são obrigitdos a tr.1.nsportar gratuitamente no seu vapor as mal:1s
do correio c seus concluctores, fazendo-os conduzi!• do torra para
bordo e vice-vel'da ou entrogal-as aos agente> do correio devidamente :1utorizados a re<: }bel-as, fazendo-se o recebimento o a
entreg::t merlianto reei Lo.
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I! ..Junqueira Moreira & Comp. tran8portarào, sem onus
algum para;:~, União, qualquer somma em dinheiro ou em valore~
pertencentes ou destimvlos ao Thesouro Federal. O commandante
do vapor receber<.t os volumes, encaixotados, mt fórnn das instruc.
ções uo Thesouro Federal, de 4 de setembro do 1865, sem procedm·
Ct contagem e conferencia das sommas, assignallos préviamente os
conhecimentos de embarque, segundo os estylos commerciaes.
III. Obrigam-se Junqueira :,Iol'eira & Comp.:
l. A dar transporte gmtuito [LS sementes, muJcts de plantas,
olJjectos de historia nn.tural, destinados uo8 ja.rdins publicas a
museus da Republica.
2. A dar ao Governo, gratuitamente, uma Jia:-;sagem de rê e
outra de prô:t em cada viagem.
3. A conceder transporte com a.batimonto elo 50 % sobre os
preços ordina.rios para a força publica ou escolta conduúndo présos,
e com o de 30 °/o para quall11er outro tra.nsporte pqr conta do Governo Federal ou d<s Estados.
Rio de .Janeiro, 5 üc dezembro <l; 1\'07, 19° ü~1, Hrpublica.MigueZ Ccdmon d1r Pin e [llmcida.

DEClH~TO

:i'. UlliG- DE :)

]))é

DEZEMBRO DE

1907

Hevoga a clausula· XLVII d:.1s qae baixaram approvadas p,elo
decreto n. G4G3, üe 25 de ;;Jn·il do corrente anno, para a
revisão do contracto da Companhia de Estradas do Fer~o Noroeste elo Brazil" mor1ificação do tra~ado B::dnJrú·Cuyabà,

O Presidente <b Republica. tlos Est<tdos Unid-Js do Brazil, attendendo ao que requereu a Comp~.nlüa, de Estracla.s ele Ferro Noroest0
<lo Brazil, decreta:
Artigo uni co. F;ca revogad<t a e1ansula XL VU un.s que haixara,m approvadas pelo decJ'eto n. 6JG3, de 25 cb ltbril do corrente anno, para a revisão llo contracto {)a companhia aeima l'eferida e modificação do tmçado Bahurú-CuyaM.
· Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1907, 19° da Republica.
AFFONSO At;GUS'l'O MORE!Po.l. PENNA.

Jliguel Calmon du Pin 4 .tlmeida.

230~

A.CTOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N.

6707-DE i DE DEZEMBRO DE 1007

A bre DO Minis tcr io das R claçõ as Exteriores o crcJito da 120:000$, out·o,
supplcm ontar á ver !Ja Ga-ajudas de custo-do art. 16 da 1 i n. 16l i
d e 30 de dezembro de 1906.
O Presidente da Republica !los Estadcs Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo decreto n. 1795, desta
data., decreta :
Artigo uni co. Fica aberto ao Ministerio das Relações Exteriores
o credito de cento e vinte contos de réis ( 120:000$ ), ouro,
supplementar á verba 6a- ajudas de custo_..;.,. do art. 16 da
lei n. 1617 de 30 de dezembro de 1906 .
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1907, 19° da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.
R~o-B1·anco.

DECRETO N. 6768- DE ll

DE DEZEMBRO DE 1907

Estabelece r egra s para concessão do soldo vitalicio ins tituido pelo
decreto legislativo n. 1687, de :13 de agos to de 1907, e pora o pr ocesso
de habilitação ao dito soldo.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da attribuição que lhe confere o art. 48, n. 1, da Constituição, resolve mandar observar as instrucções que com este
baixam, assignadas pelo marechal Hermes Rodrigues da Fonseca,
Ministro de Estado da Guerra, reguladoras da concessão do soldo
vitalicio instituído pelo decreto legislativo n, 1687 , de 13 de agosto
do corrente anno, e do processo de habilitação ao dito soldo.
Rio de Janeiro, ll de dezembro de 1907, 19' da Republica.
AFFONdO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Hermes R. da Fonseca.

lustrucções reguladoras da concessão do soldo vitalicio instituído
pelo . decreto n. l. 687, de 13 de agosto de 1907, e do processo de
habilitação ao dito soldo, ás quaes se refere o decreto desta data
Do direito ao soldo

Art. 1. Teem direito ao soldo vitalicio Instituído pelo decreto
legislativo n. 1687, de 13 de agosto de 1907, os officiaes e praças
de pret sobreviventes dos corpos de voluntarios da patria e da
guarda nadonal que serviram no exercito e na armada por occasião
0
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da guerra do Pm'aguay, e bem assim os auditore.> de guerra o estudantes de medicina e pharmacia que serviram como voluniario; na referida c:.tmpanha.
Paragrapho uni co. Esse soldo scr<i correspondente ao posto
e á situ:.tção em que cada um se achava ao tempo em que foi
dispensado do serviço e regulado pelas tabellas annexas á lei
n. 247, de 15 de dezembro de 1894, e decreto legislativo n. 1473,
de 9 do janeiro de 1906.
Art. 2. 0 Não teem direito ao sJldo vitalicio:
a) os que se eximiram do serviço da guerra por contribuição pecuniaria, pois que perdiam direito ás vantagens promettidas no decreto n. 3371, de 7 de janeiro de 1865 (resolução imperial n. 582, de 23 de dezembro de 1865, de consulta ás secções
de gue1-ra e marmha do Conselho de Estado);
b) os que deram substitutos, porque a estes é que competem
as vantagens que teriam os substituídos (decreto n. 2171, de l de
maio de 1858, art. 26, §5°, do decreto n. 3513, de 12 de setembro
de 1865);
c) aquelles que, apresentados ao serviço, embora tenham seguido
da Côrte ou de algumas das Províncias para os acampamentos
militares em campanha, foram ahi recusados por sua incapacidade
physica ou por, na qualidade de estrangeiros, desconhecerem a
lingua nacional ;
d) aquelles cujos serviços, embora prestados por occasião da
guerra do Paraguay, não sejam considerados de campanha, e sim
de policia militar manteado a paz e ordem internas (resolução de
17 de março de 1873) ;
e) os que foram considerados extraviados, não se lhes tendo apurado a qualidade de prisioneiros;
f) os que tiverem sido considerados desertores, salvo si a deserção
houver sido commettida depois de terminada a campanha (aviso de
15 de julho de 1874), ou si tiverem sido indultados sem restricção, o
que devolve ao agraciado o direito a vantagens que lhe competiam
antes da culpa (avisJ n. 329, de 26 de julho de 1865 ao commandante em chefe do exercito no sul) ;
g) os que tiverem cumprido sentença que importe na perda dasvantagens militares ;
h) os que passaram para o exercito e armada, ahi constituindo a
sua carreira milittw, embora posteriormente ás promoções obtidas
pedissem demissão do serviço.
Art. 3. 0 Os offici.aes e praças que já estiverem no goso de
pensão terão de optar entre ella e o soldo vitalicio.
Da habilitação

Art. 4. o Compete ao Ministro da Guorl'a julgar da habilitação
ao soldo vitalício e mandar expedir titulo ao habilitando.
§ l. o Para esse fim os interessados apresentarão directamente
ao Ministerio da Guerra, nesta Capital, ou ao commando do dis·
tricto militar mais proximo á sua residencia, nos Estados, petição
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em que declarem seu nome, idade, natuealida.cle, lagar de rcsidencia,
(~poca em que serviram na campanha, quando foram dispensa,dos e o
mais que convenha. para apuração de seu direito.
Essas petiç.ões deveriio ser acompanhadas elos seguintes documentos:
I. Documento que prove lmver o habilita.ndo servido no exerCito ou na armada po1· occasião da guer1·a do Paragu.'ty corilo voluntario.
li. Prova de que é o proprio e identico voluntrtrio a que
sé referem os documentos apresentados.
IH. Certidão passada pelo Thcsouro Fedend on pelas delégacias fisca.es ll@S Està·los prov~•mlo que o hél.bilit:wdo nenhuma pensão percebe dos cofres publicas.
IV. No caso de percrbm• alguma pensão, a dcclnração expressa
de que opta pelo soldo vitalício.
§ 2, 0 São documentos haheis parn, fa:;;er a prova, exigida no
n. I do pa.ragrapho proccctcnte :
a) a patente do posto do habilita,ndo no exercito ou lU armada
110r occasião da guena. elo Paraguay ;
b) sua baixa do serviço ;
c) sua fé de officio ;
cl) seu titulo de volunhrio da patria ;
c) diploma de medalha de campanha;
f) quaesquer actos Dxpedidos pelos Ministerios da Guena.,
Marinha ou da Justiç~~. dos quaes resulte n prova de que o habilitando effecti vamente tomou parte na cnmpanha como voluntario.
§ 3. 0 Os documentos referidos no paragrapho precedente serão
apresentados em original otl por meio do certidões ctnthenticas,
isantas de sello, extrahiclas dos documentos existentes na::: repartições dos Ministerio.; da Guerra, h iVIarinh<l, da Justiç1. ou em
quaesquer outras repartições publicas da Cnião ou dos Estados.
§ 4. 0 A prova de identi.lade do voluntario o;er:t dada por meio
de attestação escripta d1~ tl'es pess ms, cuja idoneidade deve ser ~a
rantida nesta Capital pelo tlirector geral de cont:J.hilidatle da guerra
e nos Estados por uma, <bs.seguintos autoritiade~: commandante do
tlistricto militu.r, comma,nda,ntc d; guarniçã•J, delegado fiscal do
Thesouro Federal ou collcctor feuera.l do lagar maisproximo [~ residencia do habilitcl.ndo.
Art. 5. 0 Os commrcnclus elos clistrictos milit::t.res nos Est,vJos o a
direc()ão geral de contahilidnde da guerra procederão a,o exame c
preparo elos proeessos, exigindo o preenchimento de toJccs :J,s formalidades, assim como a apre.;;entação de todos os documentos antes do
os submetter a despacho <lo J'vrinistro da Guerra, documentos ele que
se passará recibo <tos in':c:·cssados, uma vez entregues, sempre que
o I'eque1l'am.
.
Par,tgrapho unico. Jleconlwcido o direito do h::tbl!itanrlo pelo
Ministro da Guerra, ser-lhe-ha passado titulo, sendo a sua inclusão
em folha, e pagamento feitos segundo as regras estabelecidas pttr<1
~ pagarnento dos reformll,dos,
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Disposições transitadas

Art. 6. 0 Periodicamente e emquanto na lei do orçamento sé não
estabelecer a dotação nccessa,ria para occorrer ao pagamento do
soldo vitalicio, a direcção gera.! de contabilidade da gu'"rra organizará uma demonstração do credito que for necessario abrir para
::t.ttender ao pagamento daquelles que se houverem habilitado.
Art. 7. 0 Poderão ser designados empregados em commissão
pa1•a auxiliar as repartições encarregada; do processo dos requerimentos e papeis no primeiro anuo da execução do decreto legislativo n. 1687, a que ~e refm·em as presentes instrucções, quando o
accumulo de serviço reclame essa providencia.
Art. 8. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, li de dezembro de 1901.-Hermes R. da Fonseca.

DECRETO N. 6769-

DE

12

DE DEZEMBRO DE

1907

Abro ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o cre<lito de
271:033$688, supplementar a verba 15" do art. 2° ela lei
n, 1671, •le 30 de dezembro ele Hl06.

O Pre;;idente da Republica dos Esta,los Unidos do Brazil, usa,ndo
da, aute~rização concedida pelo decreto legislativo n. lt'OO, desta
datct, resolve abrir ao Ministerio da Ju::;tiça e Negocias Interiores o
credito de 271:0:33$688, sup:Jlementa,r á verba 15n do art. 2° <b lei
n. 1617, de 30 de dezembro de 1906, para occorrer a despezas na
Repartição tla Policia, c'Jm objecto.> tlc expediente, livros, etc.,
<i.cquisição, concertos de moveis, padiolas, camisolas, camas, colchões, etc., alugueis de casa e sustento dos presos do deposito da
Policia e da Casa de Detenção, coma sustento, curativos, vestuctrio
(los peesos, etc., forragem, ferra,"em, arrdamento, etc. e conservação do e:lificio e diversos conce·rtos; revogadas as disposições em
contral'io.

Rio elo Janeiro, 12 de dezembro de 1907, 19° da Republica.
AFFo:--:so AuoüSTu

MoREIRA PENNA •

•Augttsto T'.<vm·es de Lyra.

Ex<>cutivo - 1907

H5

ACTOS DO PODER EXECUTiVO

DECRETO N.

6i70-DE

12

DE DEZE:\1BRO DE

1007

Abre ao i\Iinistcrio da Justiça e Negocios Interiores o credilo
supplementar de 1:038$ á verba G~ do art. 2• du lei n. 1617,
de 30 de dezembro ele 1906, p:ua pngamcnto da gratifica!}ão
addiciontll de :1.5 % a que tem direito o official da Secretaria
do Senado .José Fernandes rle 01iYoira,

o· Prc'SÍlloutc da Republica do:; Estadm Unidos do Brazil,
nsn.ndo d:t autol'iz:tção concedirla pelo 1lecreto legislativo n. lROl,
desta data, resolve abrir ao Ministerio da .Tnstiç:J. o Negocios
Interiores o credito supplementar de l :038$ à vci'ba 6" do art. 2•
da lei n. 1G17, de 30 de dezembro de 1\JOG, para pagamento da
gratificação addicional de 15 %, a quo tom direito o ofilciêtl da
Secretaria do Senado Jos6 Fornanrle.s de Oliveira, a cont:w ele
15 de Janeiro a 31 ele dezeml)l'O do corrente anuo.
lUo de JêtUC'iro, 12 ele dezembro de 1907, ID• tln, Ropublica.
AFFONSO AUGuSTO l\IOREIR.\. PENNA.

Augus!o Tavares tle LyJ''l,

DEl~HI:Tu

N. Gi71-r>l~ 18 JJJ·~

J>EZJDmrro DE

l!.l07

Ahre ao Minislerio da Justiça e Negocios Interiores o credito d<"
31:143$, supplementnr ci verba 3S" do art. 2•, sub-consignação
-Para ropar0s, conservação e acq_uisição de material, etc.da lei n. 1617, de 30 ue dezembro de i!JOG.

O P1•esidento da Republicn. dos Estn.dos l:nitlos do Draúl,
iisando da autorização concedida pelo decreto legislativo n. 1804.
deiita data, re,;o~'Ve abrir <to niinistorio da Justiça, e Nogocios Inwriore' o credito de 31:143$, supplementn.r ;t vel'ba 38• do art. 2°,
sub-consignn.ção - Pal'a, ropa,ros, conservação e acqnisição do
material, etc.-, da lei n. lG17, do 30 do dezembro do 1006.
Rio elo J;:meiro, 12 elo dezembro do 1907, HJ• do, Ropnblica.
AFFor-;so APGL'STO Mommu

PE:\X.\.
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DECRETO N.

G7i2-DE

12

1907

DE Dh'ZEMBRO DE

Ah.re ao Ministerio da Justiça c Negocios Iuteriores o crellito
extraordinario de 21:000~, ouro, para occ·Grret• :ia d espezaa
com os premi os de vingem confe.ridos aos ~ugen:heiros c i vis
José Pire~ do Rio e José Luiz Baptista, D:r. Euripedes Clemen·
tino de ,\.guiar e bachareis Domingos tlc Souzt< Leite e Clodomiro Cardoso.
ü Presidente dn, R~publica dos Esta, los Cnidos do Brazii,
•s1.nwo da autorizaç:io concedida pelo decreto le-gislativo n. 1808,
desta. da, ta, ro.;;olvc abrir ao Ministerio do Jmiiç:t e Negocim InteJ:'Ü).l"eS o credito extr<tordinario de ;21 :000$, om•o, para occorrer
;ís t!csp '\ZU:B com os premios de viagem confei"itlos aos engenheiros
e-ivi.s .José Pire-s do Rio e .Tosé Luiz Ba})tista., Dr. Euriyredes Clemenüno ·de Agniftr e bachareis Domingos de Souz•t Lcitü e Cladomiro
Cardoso, <t r,<tzão de 4:200$, ouro, a cadrt um.
Rio de .Janeiro, 12 de dezemuro de 1907, J:')o !.la Rcpuulica..
AFFo;:-;>o Ac;oesTo :.\I01mnu

PE:'i:'>IA.

Au.!J"Slo Tw:al"t'S r! c l.yr

DEC!lETO N. G7i:1-

DE

1.'2

DE DEZ8~IB!t0 !•E

1.

1007

Abre ao :lfinistcrio da Justiça e :.leg·ocios Interiores, por conta do
cxercicio tlc 190'7, o credito supplc.menlnr de G/:500$,. sendQ:
24:500'$ à verhn- Secretaria do Senado- e 43:000$
_:Seerolal'ia da Camara dos Deputaê'los.

a verb~

O Presitlcnte da Rcpublic:.t dos Estados Cniclos do llmzil,
dq, autorizaçilo ()oacetlitl;:q~.:Jlo n. l.do ar-t. 46 da lei n. 1617,
úe ·30 de dezoln'!Jro de l-90G 1 ·e onvHlo o Tnbuna1 tire {)(l)ntn.s, nos termos dO art. 70, § 5°, ;lo regulamento approvafli'0 ;pelo de.c:J.'~O
n. 2409, de 23 de dezembro de 1806, rcso!Ye .a,brie ao Ministerio
~la J'crsfiç;a 'é ~e)ttlclos liltel.'ioi.•es, :po1' conta ~lo exei·c·rcio de 1907, o
•~reêli'to st'i·'ppltltlt!lhta'r.de ô7:5óO$, seiido': 2'4:51Yas t• ·verba ~secre·
tái'-i~ •/lo Seàa'dp= C, '43: 00'0$ á í êrba -Secr•eta:i•üt cJ.a 'Camm>:a n.OS
tJt-i-pi:ibào's..c.., 'itfim tlé bé'có'í"t'ér ào.pag:tmeJito êlas despezas com <O
:Sel'i'H;liHll31n:c1Jygí'<t'phTa, ithpt'cssãü e :ptt1)!icação -dos debates do
Congresso Nacioml, dt1rã'n'tb a til'Oro)taÇão ila. actü<tl sdssão 1Jgis1a...
tiva, aM tto·dia 3! tl:ô dezéiilJbro do Mí'í'ên'ttl a1Jlil'0.
Rio de .Janeiro, 12 de dezembro lle 19ú7, m• da, Ropublica..

lJõa.~.do

APFOXSO AUGUSTO .i\IOREIRA. PENNA,

Augusto Te rm·cs de Lyra.
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DECRETO N. 5774

·-DE

12

DE DEZEniDRO DE

1907

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, por conb do
exercício de 1907, o credito supplementar de 577:500$, sendo:
132:300$ á verba-Subsidio dos Senadores- e 445:200$ á verb(l
-Subsidio dos Deputados.
,-1 Presidente da Republica elos Estados Uni,los do Brazi1, usando
d::t" LLOrização concedida pelo n. L d:J art. 46 da. lei n. 1517, de
30 de dezembro de 1905, c ouvid,) o Trilmnal dl3 Contas, nos termos do art. 70, §5°, do regulamento approvado pelo decreto
n. 2409, de 23 de dezembro de 1895, resolve abrir ao Ministerio
da Justiça e Negocias Interiores, por conta do exerci cio de 1907, o
credito supplementar de 577:500$, sendo: 132:300$ á verba-Subsidio dos Senadores- e 445:2JO$ á verba -Subsidio dos Deputados-,
afim de occorrer ao pagameoto do SLibsidio aos membros do Congres.co Nacional, durante a prorogação da actual sessão, até ao dia
31 <le dezembro do corrente anuo.
Rio de Janeiro, 12 de dezembru de 1907, 19• da Republica.
AFFO:'<SO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

A.ngusto Tavares de Lyra.

lJlWilETO N. 6.775-DE

1~

DE

DEZEMBRO DE

1907

Abre ao ~Iinisterio da Industria, Viação e Obras Publica$ ó crEdito de 2.828:000$, supplemenlar á verba ga, n. 1, do art. 3:i,
da lei n. 1617, de 30 de clezemlJro de 1907,
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do decreto legislativo n. 1809,
destv, data, decreta:
Artigo unico. Fica aberto ao ~Iinist.erio da Industria, Viação c
-obras Publicas o credito de 2.828:COO$, supplementar â verba 9'
n. !, do art. 34 da lei n. 1617, de 30 de dezembro de 1906, parà
occorrer n, despezas das sub-consignações- Combustível, lubrificantes, estopa e diversos-Dormentes e trilhos e accessorios- c
-Pessoal das Officinas do Engenho de Dentro.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1907, 19° da Republica.
AFFO:\SO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Miguel Calnwn

d~!

Pin e Almeida,
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DECRI~Tl)
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N. G77G- DE 12 DE Ol"J'UflRO DE 1007

Approva a planta e orçamento para a constJ·ucção de armazens
de cargas nas estações de Antonio Rebottças, Roxoroiz, Dorizon e Paulo Frontin, da Estrada ele Ferro S. Paulo-Rio
Grande.

O Presidente da, Republica dos Eshdos Uniuos rio Brazil, attenllendo ao que requereu a Companhia, Estrada de Ferro S. Paulo·
Rio Grande, decreta:
Artigo unico. Ficam approvado.,; a planta e orçamento que com
este baixam, rubricados pelo director geral de Obr.:ts e Viação, da
respectiva Secretaria de Estado, para <L construcção de armazens
nas estações de Antonio Rebouças, Roxoroiz, Dorizon e Paulo
Frontin, da Estrada de Ferro S. Paulo-Rio Grande; devendo a despeza correspondente, na importancia total de 16:135$880, ser levada
<L conta do custeio da referidit, estrada de ferro.
Rio de Ja,neiro, 12 de dezembro de 19:l7, 19° da Republica.
AFFONSO AuGUSTO MOREiRA PENNA.
Miguel Calmon rh~ Pin e "1lmeida.

DECRETO N. 6777- DE 12 DE DEZEllfBRO DE 1907
Approva a reforma dos estatutos da Companhia Brazileira de Lacticiniqs.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhia Brazileira de Lacticinios,
devidamente representada, decreta:
Artigo unico. Fica approvada a reformá dos ostatutns da
Companhia Brazileira de L'.tcticinios, de accordo com a resolução
votada em assembléa geral extraordinaria dos respectivos accio•
nistas, em 28 de novembro .do corrente anuo e ficando a mesma
companhia obrigada a cumprir as formalidades recommendadas
na legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1907, 19° da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.
Miguel Calmon du Pin e Almeida.
ACTA DA SESSÃO DE ASSEMBLÊA GERAL F.XTRA.ORDINARIA DA COM•
PANHIA. DE LMTICINIOS, EM 28 DE NOVEMBRO DE 1907
Aos 28 dias do mez de novembro de 1907, ás 2 horas da tarde,
na séde da companhia, em Mantiqueira, municipio de Barbacena,
Estado de Minas Geraes, presentes os accionistas abaixo assiguados,
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porta !or.,;s de acç\ies, representando mais de dou~ terços do capital
social, ucpvsita.da.s aquellas no coft•e da companhia, conforme pre ceitít:t o art. 22 dos· estatutos, o Sr·. Dt·. Carlos Pereira de Sá
Fortes, clirectot•-pt•e;;itleutc da cou11Xmhia, declara aberta u. sossão,
e, depois do convid<tr os Srs. José Pet·eira da Costa o Manoel ,Toa.quim de Souza. Ca.rvallw para secretarias, passa a expor os motivos
da convocação da presontc reunião da ussemhlêa geral.
,
Diz que, conforme já. se manifostou a directoria em seu r~la
torio aprc~eutado c lido perante a. as:oembláa geral de acciouistas,
realizada a 25 do corrente mez, julga de toda a conveniencia que
seja elevado o capital em acções da sociedade, afim de quo possa
esta operar om campo mais vasto o de t'órma mais curopensadora
na in·.lustria e commercio de lacticinios.
Para demonstrar a iusuficiencia. do capital social aetual, basta
notar-se que a exploração que presentemente faz a compa;nhia
limita-se ao commercia e venda do leite em natureza o de escassa,
quantidade de manteiga. c creme f.1brica.dos em suas usinas, quando
a soci ed~l dc dcvei'ia, para conseguimcnto tios fins de. sua crcação,
operai' nos diversos e variados ramos da iudustr·b lactoa, os quaes
demandam novas installaç:ões de maehin ismos rooderncs, estabelecimento de camaras frias, etc., e mesmo para o coromercio de
leite na Capital Federal, da adopção de processos que satisfaçam as
exigeur.ias da. civiliza.çã.o e da lJygiene, o que tudo representa
dispendio de avultado capital.
Julga que a sociedade deve extender suas operações não só
.a diversas zonas productoras do Estado de Minas, como tambem
âs de outros Estados, onde a ilvlustri1\ de lacticinios desenvolve se
de fórma auspiciosa.
Por todas essas r azões, a directoria propõe que seja elevado
a 800:000$ b capital em acções da sociedade.
Em observancla ás disposições da bi vigente das socidades
anonymas, tornando-se pt•eciso que o conselho fiscal interponha o
seu parecer sobre a proposta da directoria para elevação do cap.i tal
d~~o sociedade, ·) Sr. pre;oidente convida aquelle para examioa.l'
a dita. proposta e lavrar o respectivo parecm', suspendendo a sessão
pelo tempo necessario ao cumprimento desse acto.
neaberta a ses~ão, •J :-::r. Dr. Jos .~ Vieit\1. ~Iarques leu o
seguinte parecer :
'" Os abaixo assign<tdos, membro , supplentes em exercício do
eons11I ho fiscal, a quem foi presente a. pro1Josta de ::tugmenb de
capital apt•esen tada pelo presidente da Companhia de Lacticinios,
depois de examinai-a detidamente, são de parecer que seja "
mes ma approvada, elevando-se o capital :>ocü11 a 800:000$, afim de
podet' alargar a companhia o ambito de suas operações commereiaes, ob.;ervando o disposto no art. 69 e demais prescripções do
decreto n. 434, de 4 de julho de 1891, reguladores da. materia..
Mantique ira, 28 de novembro de 1907.- José Viei1·a Mal'ques.
-José Guithe1·me de Af.meida.-Joao Antonio ele Amo1·im,»
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PostQ em ui.s•::tl&1iLo este pa.eccer e ning1wm pc Jintlo a. palavra.,
o Se. presidente ~ ujeit:1-o <i, vobção, send;o o m e~mo unanimemente
a.pprovallo.
Em seguid.t,. o Sr. prcsident•), tlcp)ÍB de hrgas obsarvn.{}ões
no sentido de dcmonstr<Lr a. neces;;i(htle lia. reforma. dos cst,o,tutos
da. sociedade, não só pa.ra. que m elllOt' <>C adoptem c conm ltem os
interesses dos ;tecionbbs, como aitcfa porque o principal centro de
-opern.çõe; c relações cJmmerciaes sení sempt·e a. Ca yita.l Federal,
indicada, n•tuealment.c pa.t'<l. ser a. séde da.. socicliadc, propõe em
nome da ([írectorüt a r el'o rma elos csta..tu to> da cornp;tnllia., nos
s·a gnintcs termos :
No capitulo I, a r ts. I a 6, substitua-se lt;;.,;ím :
Art . l, o Süb n. denom ina..ç ão d J Comp-:1nh ia lll'a.zileira.. de
Lacticinios fle :J. rccanstituida. a Com:pa.nltia de La.ctici nios, sociedade anonyma, com s·.. de na Capital Ferler::tl, a qual se regerá
pela. lei das sociedadm ano:1ymas em vigo: e por estes- estatutos .
Aet. 2. O fim da so t:icdade 1i n. exploração in!lnstrial e coi:nmel•cütl dos lar.ticinios em sun,s variada.s f,]rmas c in lustrias con~
noxn,s, :1(lo,pta vei' n.o olJj,Gcti v o d tt m esma, operaodo onde e como
convi,el', se,ia fun•lantio e explorando fa.brica.s do sua pt•opriedade,
seja adquirindo a producçã.o de outras fa,bri.ca.s, cu recebendo âi con~
signação ar tigas concernentes à industria lactea e eongcnercs.
. Art. 3. 0 O prazo de dmaçã.o da. s:Jci edn.de scri't de 20 anuos, ft
contar da dat<t da approvação 1lestes estn.tutoo . pou cn.Jo ser prorogado q Lutndo couvenh:t, lillll ida.ndo-so n,quella. no fim do m esmo,
de ::tccôr·tlo com as prc v i sues d::t lei.
Art . 4. o O c 1pital social é de. 800: 000~. l'll'])I'esentatlo- por
4. 000 acçõcs do v<tlor de 2<l0.) call<t uma, a;; rllltWS p:Jtl .lm SBr nominativas ou ao portador, no caso de iutcgr~tlizada ~ .
Par <1gmpho unici). Os dividen uos dei~ àcçuos so e;'io di stl'ilmiclos
conforme o va.lor real iz·,tilo das m c,;mas .
Art. ~>, " O ca.l)it<l.l da sociedade IJOderá. sú ~wgmentado <1uando
:1. adrnin iBt!'aç:ão o l'econhrça nc cesswio, mmliv"n to comult a pré'Vi:a
;i, assemblé<t get•a.L
Art. ô." A cum ]Da.nhia. p:Jclcr<í, de accílrdo com. as disposfçõ-es
legues, c:mtr::thi t' c mprestimos por obri gações on: tleber1 ture!!, por
cont[ts correntes gn.l'ilntirJas e nutro,., pl'ocessos tlc praxe commereial, sentlo aquclles destinados ao objcctivo e vpePaçõe.;; da. socie~a.de
I) ainda outorgar hypothecas e ca.uçõcs, sem p-re qne assim convi~'!.',
devendo a di t·ectvrh ser especia.l e cxp ressame n ~c- autoriza.tla, pela
assemhl é::t gera.l (hl accionistas de cada. vez que ~ cja preci >o· fazer
semelhantes tmnsacçõe.-; .
No cap-it11fo 2", al't . 7° - Sabstituam-se as palavras: •presidente c dircctor-gcml» pelas scguint··s : «Sendo nm director-goral
e outro directoe eommercial>l-.
No mesmo a.t·tigo, uude se le «seis a;nnos» diga-se: «quatro
aUUOS» .
O§ 2° do art. 8° seja substituído pelo seguinte: «Solia-itar ea cceitar dos poderes publicos qua.esQuer auxílios e favores, privi~
0
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legi.os e conccss'õos, que possam convir aos fins da sociedade, bom
como entrar em accôrdo com os Governos Federal e estaduaos sol11·e
serviços rela tivos ao ensino technico e profissional dn. industria
lactea, ouvindo sempre o conselho fiscal. No § 2° do mesmo
art. 8°, depois dM palavras <<propriedades immoveis>> , accrescente~e : «ouvindo ne~te caso o conselho fi~cal » e o m<ü>:> como está. noartigo.
No§ 4° do mesmo art . 8° accrescente-se depoi s das palavras
«cada anno• «OU semestre». No§ 5° do mesmo art . 8", onde diz
«banco)) diga-se: «estaqeleciroento banc::trío».
O§ 6° do mesmo art. 8°, elimine-se.
No§ 7°, que passa a ser§ 6•, antes das palavras «anno social»
accrescente-se «semestre ou» .
No art. 9°, substitua-se a palavra «presidente>> por «directorgeral».
O § 1o deste artigo, substitua-se pelo segu inte : «Cumprir e fa:(Or cumprir estes estatutos e as resoluções da directol'ia e assemblEa geral, fielmente . »
O§ 2° do mesmo art. go seja substituído pelo seguinte: «Representar a sociedade em todas as suas relaçõos offici.aes ou particulares e em quaesquer pleitos judiciarios, outorgando os necc~ sar ios
I)Oderes, si. assim convier, para o que lhes são conferidos amplos e
illimitados poderes, inclusive os eopaciaes necessarios em direito
vara. transigir em juizo ou fóra delle e para a gestão gera l dos
negocias da ~:"ociedade . »
Passará a ser § 5° do ar-t . 9•, o seguinte : <<Organizar e dirigir
todos os serviços technicos da sociedade no Estado de Minas Geraes
ou _outros, providenciando, como !Dais conveniente for, p~r~ conse..:
gmmento dos ·fins da companhm, nomeando e demlttmdo o.s
auxiliares e emp1•egados necessarios, marcando-lhes os respectivos ordenados, deveres e attl'ibuiçõcs.
O § 6° do mesmo art . 9° será o seguinte: «assiguar cheques
e recibos, termos c contractos que interessem aos fins e proprie- ·
dade da companhia, quer com os poderes publicas, quer com os
industiaes de lacticiuios. Os §§ 7° e 8° eliminados. O ar-t . 10
será substituído pelo seguinte artigo e paragraphos. «Ao director
commercial compete :
§ l. o Superintender e dirigir os serviços da companhia na
Capital Federal, nomeando os auxiliares e empregados necessarios
e demittindo-os, marcando-lhes os respectivos ordenados, attri·
buições e deveres .
§ 2. 0 Promover o desenvolvimento commercial da sociedade.
§ 3. o Arrecadar a renda de3ta, effectuar os pagamentos devidos e recolher os saldos em dinheiro ao estabelecimento ban·
cario escolhido.
§ 4. 0 Ter sob sua guarda e responsabilidade a caixa e escripturação da companhia.
§ 5. o Acceitar, sacar e transferir letras, assignar cheques
ou recibos e praticar todas as operações do ordem financeira e
commercial da sociedade.
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Ko art. ll suh,titmtm-so as pala"rras que se se;wom «Conselho
Fiscal>> p ·la'< ~cguintes : «c em conj uncto eom a directoria daliilerarú, adopb.ndo-sco qtto for .-encido,t•Jntto, pm·htnto, rw.,sus casos
voto dolilH\J',~tl\·o o di to conselho.
No n.rt. W eliminem-se as palavt'<ts: «e acceito pelo conselho·
flscab, onde se diz «proposto», diga-.,e : «nomeado»; accrescente-se.
Llnpois da palan>ét «fallccimcnto» a pa.lavra «inva.lidcz».
No art. n, onde se diz «entrarei», diga-.so «\)Odcrá entrar»;
llcpois da palan'<t <<Companhia,'>, accrcsccntc-sr: «podendo aquclla
ser prestada pot· q ualquee accionista. ''
Art. 1'1. sabstitua-se 11elo seguinte: «cadct director terá o ven·
cimento uunsal de l :~,QOS e mais a porcentagem de 3 % sobre·
o:; lucros liquido.> vel'ific Ldos da companhia.
Ao art. 15, arercsccnto-se, in fine; «e as qtto llws correm por
Pstes estatutos» .
Art. Hi, seja substituído pelo seguinte: «Cada membro do con-~olho fiscal tet·ú o voneimonto mcnsJ.l do 100:1;000».
Capitulo 4°, art. 17, seja substituído pelo seguinte: «Os lucros
Líquidos YCl'i!íeatlos semestralmente por bal<:tnçJ em qne entrarão
os machinl~mos com ~dJatimeuto de5 %e o; immoveis com o de
:~ !(:? % sobro o valor com que tiverem figurado no anterior serão.
'livididos da f(n·nut seguinte: letiras a c b, cJnserve;n-se; lettra c-,
tliga-se: «3 % como gratificação a cada dircctor»; lcttl'a d, o resto,
si houver, constituil'<L uma conta ele reserva especial êtté 50 % d.ó
nn.pital realizado, que tcrit applicaç-ão a j ttizo da directol•ia e do
·.~onselho fisc:d.
· Art. lO. Dopo i:; d<1s pal:wr<kl «cinco annos», accrescente-se:
;-;erão considerados como tendo sido renunciado:; em favor da coitrp<tnhla c serão incorporado.-; ao fundo de reserva.
Capitulo Go, § 2° do art. 20. Onde se diz «do sois em ·sei:::
annos», diga-so «quatro em quatro annos».
·
No paeagrapho unico do art. 22. Onde se di2 «13 dias», diga-i)c
«cinco dias:t.
··
'
No art. ~:l. Onde .oe diz «até o moz do agosto», diga-se «no mez
do agosto».
No art. 23. Depoi::~ da.s palavras ,,cinco acçõe~», Sttpprimam-sc
n.s restantes.
No paragrapho unico do art. 20. Depois 1lapalavra «menores»,
:wcrcscente-sc «orphãos».
Art. 28. Substitua·se pelo seguinte: «As sessões da assembléa
geral serão presididas pelo director geral da companhia e na falta
!"leste pelo dire~tor commeecial.
Em caso de ausencia ou falta de ambos os directores ou absten,Jo-se elles de presidir a assembléa, esta acclamará ou elegerá um
accionista para presidü' a reunião, escolhendo este os secre·
iarios».
·
Art. 30. Substitua-se pelo seguinte: «As actas das assembléas
geraes ordinarias ou oxtraordinarias serão assi gnadas pela mesa e
pelo conselho tiscal o valerão independentemente da approvação \in.
a;lsembléa geral perante a qual, entretanto, serão lidas».
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Paragraplw unico. Esb cstatuição nào comprehcmlc os cctsos
de reforma de estatutos.
· Onde se diz «art. 30>>, diga-se «31». Accresc:mte-se: Di~posições
geraes : Art. 32. As entradas de capital a effcctuar pelas emittidas
para o augmento de capital da companhia sorão de 40 % no acto
da subscripcão e as re.stantes por chamada, quando o entender a
directo1•ia, mediando entre uma e outrv, o prazo de GO dias.
Art. 33. Os accionistas que nã~ fizerem suas entradas de capital
·nas époeas annuBciadas ou no.prazo de mais de 30 dias concedidos me·
diante o pagamento de I % sobre o valor das mesmas entradas, in·
co1·rerão na pena de commisso a juizo da directoria. Art. 34. As
acções cabidas em commisso serão de noYo emittidas, entrando o
valor realizado pa1•a o fundo de reserva.
Posta em discussão a proposta da reforma dos estatutos nos
termos emittidos pela directoria. e ninguem sobre ella pedindo a
palavra, foi a mesma sulnnettida a votos e únanimemente approvada.
O Sr. Jos~ Pereira da Costa, pedindo a palavra, apresentou~
redacção final dos estatutos, pedindo que a mesma fosse submettida
a votação e appt·ovada.
Posta a votos, é approvada a proposta do Sr. José Pereira da.
Costa.
O Sr. Presidente informa a assembléa sobre a possibilidade e
probabilidade de conseguir a sociedade da casa Herm, Stoltz & Comp.
um emp1•estimo de 400:000$, em condições vantajosas.
Igualmente, lembra a conveniencia da acquisição pela companhia de uma ou mais fabricas de manteiga na zona sul mineira,como
sejam, por exemplo, as de J. Jvieirelles & Comp., cuja posição em
uma das mais importantes zonas criadoras do Estado de Mlnas prestase para ser o centro de convergencia das producções do riquíssimo
vaJie do Sapucahy.
Pedindo a palavra, o Dr. José Vieira Marques demonstra a conveniencia de ficar a directoria da companhia armada· de poderes
especiaes para as operações de ordem economica financeira indicadas
pelo presidente da assemb!éa ; por isso apresenta a seguinte pro·
posta:
Fica a directoria da Compan!Iia Brazileira de Lacticinios autorizada a contrahir com Herm, Stoltz & Comp., ou com quem maiores
vantagens offerecer, nos termos do ort. G0 dos estatutos, um emprestimo até a quantia de 400:000$ em debentw·es ou conta corrente
garantida; bem como a adquirir no sul do Estado de Minas de
· J. Meirelles & Comp., ou de outros, uma, ou mais fabricas de manteiga para ser preenchido o fim visado na. proposta. de augmento
d? capital, podendo para isto despender as quantias necessarias, com prévia audioncia, porém, nesta. ultima parte, do conselho
·fiscal.
Mantiqueira, 28 de novembro de 1907.-José Vieira Marques.. José Guilherme de AZmeída,-João Antonio de Amorim.

Posta em discussão e ninguem pedindo a palavra, é sujeita a
votos aquella proposta e unanimemente app1•ovada pela assembléa.
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O Sr. José Guilherme de Almeüla, pedindo a palavra, disse:rta
sobre a conveniencia de ficar a nova emprez:t reconstituída l~vre
de onus e embaraços que põem a acção de sua diractol'ia na npva
phase que vao percorrer a sociedade, por isso apresenta a seguinte
proposta:
Fica a directoria. da Companhia Brazileira de Lactlointos autorizada a eff.~ctuar o prompto e integral pagamento das dividas
passiv<IS da Companhia de Lacticinios descriptas no ultimo relatorio
appromdo e escripturado até a presente data, podendo para isso
despender até a quantia de 180:000$, em dinheiro, retirados da
nova emissão de ttcções, bem como a entrar em accordo e a trans!e~'ir par·a esse mesmo fim ao credol' hypotl!ecario d:J. Companhia
de Lacticinios as di vidas activas pertenceo tes '~ esta mesma companhia.
Mantiqueira, 28 de novembro de 1901.-Josd Viei1·a 111af'ques.Josd Guilhenne de Almeida.-João Antonio de _,imori:m,
Submettida est::t. proposta á discussão e sobre a mesma ningueru
pedindo a palavra, é ponderada a conveniencia de ficar consignado
como parte inte.;rant3 da presente acta o arrolamento dos bens pertencentes â Companhia de Lacticinios, que p;lS~am como activo para
a Companhia Brazileiea de Lacticinios.
Posta em discussão e om votação a presente proposta, é a
mesma approvada.
O arrolamento é o seguinte: Terrils-valor de 15 alqueires
de terra 6:00:J$ ; fabricas e machinas-valor das existentes, conforme demonstra o balancete da Companhia de Lacticinios em 31
de agosto do corrente anuo, 151: 441$2UO; antiga fabrica-valor existente, conforme demonstra o mesmo balancete, 15:000$; bemfeitorias, conforme se vê no referido ualancete, 30: 44:?8 ; obras novascomo se vê do balancete, I i :684$04a; linha ferrea-conforme obalancete, 91:597$; vasilhame, 20:789$240; linha telepl:onica, 80J$ ;
gado muar, 5:800$; moveis e utensilios, 16:7il5$2;0, o conteactos e
installações, inclusive casas das ruas Gonçalves Dias 71 e Hospício 2!, no Rio de Janeiro, 18:000$; valor industrial, 160:000.~.
Total: 528:403$680.
.
.
Como observação, fica consignado que no titulo-contractos e
wstallações-foi twgmentada a quantia de 7:904$6DO, referentes á
casa da rua ao Hospício 21, não mencionada no balancete.
Depois de agradecer o comparecimento dos Srs. acciooistas
e o valioso auxilio prestado á directoria, para reconstituição de
fórma auspiciosa da sociedade, o Sr. presidente dá. por terminados
os tmballws e encerra a se.>.->ão, dep:.>is de lida e approvada esta
acta.
Eu, .José Pereil'a da Costa, que ec>crevi c <1ssigno.-Jase' Pe1'eira da Costa, secretario .-Dr. Ca1·los Pm·eii·a de Sâ Fortes, pl•esidente.--Jase Gtdlhenne de Almeida, secretario.~Jase Vieira Mm·ques. -Amadeu LeneuccM. -Joãó Antonio de Amorím, -Francisco
Ignacio de Almeida, por si e como procurador do Luiz F, G.
Presser e Dr. Julio ele Souza Meirelles. - Jlianoel Joxquim de

AC'l'uS OU PU OLi! ;::XECUT1 \"U

sou::;a Can:;aiho, pul' :-:i o r;omo l)t'Ot:l!l'itdor do C;•rlos Poreir<L uc S<l.
Forte., .Junior .-Antonio Tei:·:~im de Sá Jioi"les, como prucm·a,dor·
ilc Teixcir:1 HorgcK ,~:; Comp. e Horacio !\!emlc:J de O! i YcL·;t Castro.
-.Tose Pe1·eú·a da Costa. -Li no Pe;·cil'a Bm·bo.··o,.
Confere.-Dr. Cw·Zos Pe;·cim dl' Sá Jiorlcs. pt•c;itlc.itc.-.fos('
Pm·eira da Co.-ta, SCCl'CÜtrio.-Jost' Guilhar;;~e de .ll,;wi'/a, ~ocro
t;trio.
ESfATUTOS

Art. 1. 0 Sob a dunominaçilo de «Companhia Bl'aziloil•::t de L::tclicinios»,tica reconstituída a Companhht de Lacticinios,sociedadc anunyma, com sédc na C<tpital FL·doral, a qual se regcr;L peb lei das
societlade,g anonymas em vigor c por estes estatntus.
Art. 2, 0 O fim d<1 sociedade é a cxplOl'<l\jo inllustrhtl c commcrcial dos lacticinios em su:1s yal"iadas fôemas o indltstrias conncxas :1daptavois <to olJjectivo da mosm:t, operando onde e como
convier, s Jja fundando e explorando fabrica~ 1le :>Uct propriedade,
~oja adquirindo a prorlucção de ouü·ds fabrkas, on rccP!Jc;Jdo ú. con.~ign::tção artigos concernentes (t industria lactoa e congcncrcs.
Art. 3. 0 O prazo d:t dnl'ctção di~ sociC(l<J,dc sent de 20 anno.~,
a. contar ela dctta. da ltlJprovação drRto~ estatutos, poilendo :;er pro••ogado qwtndo conYettllit, liqnidando-"e aquella no ilm do mesmo,
de accôrdo com as fJl'eYisões ua lei.
Art.' 4. 0 O capital social é de 800:0008 rcpre.sentado pC:7r ,LI){).l)
Mções do V<tlor ele :'.'008 eMla uma, as quaus podem ser nominativ<ls
cru. ao portador. no eD.~o lle intogralizadas.
Paragra.plw uni cu. Os dividenílus d<ts acçõe,; serão distrii.H1ido~
conforme o V<tlor realizado das mesma,<.
Art. 5. o O capital da socieclctde poclCl'ii ser augmenb1lo quand\)
a administrn.ção o reconheça, neco.'!:mrio, mediante consulta. prévia,
á assembléa geral.
Art. G. o A companhüt poderú, de accôr,lo com as dis!Josições
legaes, contrahir emprestimos por obrigações ao portador ou debentul'es, por contas correntes gar<tntidas e outl'os processos de
1n•axo commbrcial, sendo aqllcllcs destinados ao objectivo c operações da sociedade, o ainda outorgar ltypothecas c cauções, sempre
que assim convier, cleYendo a directoria ser especial e expressarücnte autorizada pela assembléa grral do accionist<l do cact<1 ver.
que seja preciso fazer semelhantes trn.nsacçõcs.
CAPITULO li
Art. i. o A companhia é administrada por dons directores --.
um director geral e outro director commercial, -eleitos
pela assembléa geral ordinaria para os respectivos cargos, pelo
}Jl'azo de quatro annos, podendo ser reeleitos. A eleição se far<t.
por escrutínio secreto e maioria relativa de votos, procedendo-se
e.m.c~so de empate a novo escrutínio o, reproduzindo-se o empato,.
decrdu•á a sorte.
s~ndo
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Paragraplto uni co. 0:3 directores exercerão os respectivos car gos até a posse dos novos eleitos .
Art. 8.° Compete á directoria:
§ 1. o Administrar todos os negocias da companhia e promovm'
o seu desenvolvimento, celebrar directamente todos os contractos
ou autorizar a celebração destes, podendo delegar, no todo ou em
parte, o mandato de que está investida.; aqui ou em qualquer parte~
§ 2. 0 Solicitar e acccitar dos poderes publicas quaesqucr
auxilias c fa.vorc;;, privilcgios c conce:>$Ões, que possam convir aos
fins da so::iedade, bem como entrar em accôrdo com os govemos
federal e c.;taduaes, ~ obre serviço> rcl<Ltivos ao ensino teclmico e
profissional da industria lactea, ouvindo sem1n·e o conselho fiscal.
§ 3. 0 Comprar e adquiril' tudo que for do interesse da companhiv,, inclusi v c propriedades immoveis, ouvindo neste caso o
conselho fiscal, não podendo, porém, vender ou alienar de qualquer
modo bens de raiz, sem autorização da assembléa geral de accionistas .
§ 4. ° Fixar no fim de cada anno ou semestre o dividendo a,
distribuir, ouvindo o conselho fiscal.
§ 5. 0 Escolher o estabelecimento bancarlo onde devam ser
depositadas as rendas da companhia.
·
§ 6,° Fiscalizar a ostricta observancia dos c;ta.tutos e ot·.,·fl,nizar
nJ fim de cada. semestre on v,ntlO social o balanço do activo e pas;;iyo
!la companhia e u.presentar o rel::ttorio a. nnmtl S'Jbre a.s occu l'Oneias
o operações da mesma.
Art. 9.° Compete ao dircdor gCt·al, •tlém dos outros deveres
inlwrcntes ao ca:·go:
§ !." Camlwh· e fa.zel' c:llnpt·it· estes estatutos e . as r .. ·~ol u <;i'í t s
da 'liroctoria o assemblêa gera l, 1ielmente. . .
.
§ 2.• Ropt•csentar a sociedade em todas as suas roüções
otli.e ia•' » on pat'ticnlaros c em qu:1esquee pleitos judiciario.s, outorgando o::; neces.3:u·ios pJdeees, si assim convier, p:.Lr<t o que lhe são
conferidos amplos e illimitado:> poderes, . inclusive os especiaes
ncH;e s·H·ios em direito p<tra transigir em juizo ou fóra dclle e para
a ge;;tão gcr.d do ~ negocios da socied<J,de.
§ :1.0 Pl'c.;:idir a··: assembléas ger ctcs ordinarias c extt·aordi n :>J'i a~ .

§ 4." Convo ~: at· :1s
JM! 'i ,<~ in • lic~das pelos

nhüt8.

a:-:semhl•}as geraes oí'din:.trias e cxtraordi estatuto~. ou pelo conselho fiscal, ou accio-

,; ;). " Organi7, 1.1' o dirigir to;los os scrviç.1s bcl micos da. sociedade no E:>ta1lo d:; :\finas Get•a.cs ou outros, nrovidenciando, crJmo
nmis convo liento r..n·, p<tr<t consog uimento (_[Ó~ fin, .da comp;1,11llia,
nomean1.lo c dcmittin.[o o; auxi liare:'l e Cll111l'C~a.tlos ncces,;arios,
mal'cando-lhcs os t'P.SJncti •rus ordenados, deve :'l)S c attribuiçlics.
§ 6." As :> i~n:tr -::ltcqncs c recibo$, termos c contraotoo que iuterc,.;:;um o;; fin~ e pt'c)spceidaJc rh co :npll,nhi:.t, quer com os poderes pablicos, quce~com Ol:! industr iaos de l<J,ct.ic lnlos
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Art. 10. Ao dil•ecti:n' commcrcial competB .:
§ 1. 0 Superintender e dirigie todos os serviços da companhia

na Capital Federal, nomeando os auxiliares e empregados necesilarios e demittindo-os 1 marcando· lhes os respectivos ordenados,
attribuições e devores·.
§ 2. o Promover o desenvolvimento commercial·da sociedade.
§ 3. 0 Arrecadar as renda> desta, elfectuar os pagamentos devido;; e recolher os saldos em dinheiro ao estabelecimento banc~n·io escolhido.
§ 4. o Ter sob sua guardn, c respon&'tfuilidade a caixa e cscriptul'açiio da companhia.
§ 5. 0 Acceitar, sacal' e transferir letras, assignar cheques ou
recibos e pratica1' todos os actos e operacões de ordem finá,nceira e
com mercia,l dtt sociedade.
Art. 11. Qua.tqtter rtlsoluçã,o da directoria se tornará execruivel quando ambos os directore_; estejam de accôrdo.
Em caso'3 de diver~rencia, será reunido o conseilho fiscal, 'é em
conjuncto com a directoda deliberará, adoptand:J-se o quo for ven..
cido, tendo, port::mto, n'Csses casos 'VOto ·deliberativo 'O dito conselho.
Art. 12. Nos casos de iml}edi:mento do um do3 directol'Cs p:Jl'
nrtis de 30 dias, será este substituído par um aêcion1sta nomeado
pelo director em e:tereicio. E qaando pot' motivo de renuncia,
fa,necimentõ, i:lvalidez ou interdicção legal de um dos dü'ectores
se verHique vaga n:1 directoria, o director em exercicio nome·ara,
de accôrdo cJm o conselho tlscal, nm accionista 1)<1/ra precrrcllm'
a vaga até a pl'imeiL'a reunião de assembléa geeal, a qual elegerá
o novo director elfectivo, que exercerá o m.mdato até a époc<\.
-fixada para eleição dct nova dil'ectoria.
Art. 13. Nenhum membro d.t (ÜrJctorüt poderá eutr&r em
exercício de suas funcçõe.3 sem gw,mtir ct r.~spo:lsabiU,lade de
sua gestão com o pe11lwr ou ca,Ição de 50 acç0es lht cJmpanhia,
podentio aquella ser prestad:t por qualquer accionis~n..
Ad. 14. Ca.da dil'ector tcr~t o vencimentos mensal de
I: 500$ e mais a ))otcentagem de 3 % sobre os lucros H·q nidos
verificados da comvanhia.
CAPITULO lii
Art. 15. A assernbléa geral, em sessão ordinal'ia annual, elegerá. de cntl•e os accionist.as tres membros para o conselho fiscal
e tres supplente;, afim de exercerem as runcções e aitribuições
prescriptas na lei das ~ociedaJ.es anonymas, e as que lhes correm
por estes estatutos.
Art. 16. C:~da membro do conselho fisaal tcrtt o vencimento de.
100$000.
CAPITUI~O lV

Art. 17. Cs !netos líquidos verificados semestralmmte pol'·
ba,lanço em que cntr::trão o.:: machinismos com abatimento de 5 '%
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o os immoveis com o de 2 1/:2 % sobre o valor com quetiverem figni'ado no anterio:r, serão (livididos da fórma seguinte:
a) 5 % · para fundo de reserva destinado a fazer face á3
perdas do éapítal socíàl ou para substituil-o, cessando esta deducção
desde que o dito fundo tenha attingido a 50 % do capital effe ,
ctivamente realizado ;
b) até 12 •/o sobre o capital realizado para ser.:Jm tlistribuidos
como dividendo aos accionistas ;
c} 3 % como gratificação a cada director ;
d) o resto, si houver, constittiirá. uma conta de reserva
especial até 50 "/o do capital rc::llizado, que terá applicação, a juizo
da directoria o do conselho fiscal.
Art. 18 . NiLo se far(L distri IJuiçiio algum<t de dividendo, emctuanto o capital socbl,desfcdcado por perdas havid::1s, não for reintegrado.
Art. 10. Os dividendos não reclamallos durante cinco annos
serão considerados como tendo sido renunciados em faYo t• da companhia e serão incorporados ao fundo de r eserva.

CAPITULO V
Art. 20 . A' a~sembléa geral de accionistas, convoC<'tda c constituída de conformidade com os pre lcntes estatutos e com a. lei vigente da,s sociedades :1nonymas, compete :
§ l. o Tomar conhecimento de toJos os negocios tia companhia,
dos quaes deverá ser informada pela directoria. e o conselho
fiscal.
§ 2.0 Eleger, do quatro em quatro an nos, a dil ectoria e, annual-·
mente, os membros do conselho fiscal. ·
§ 3. o MarC<'tl' gratificações.
..
.
§ 4. o Julgar as contas da di1·ector ia e dar-lhe ou negal'-lhe quitação.
·
§ 5.• Resolvar sobre qtLalquer proposta ou questão que lhe for
<tprcsentada, dentl'O dét orbita deste; estatutos.
Art. 21. A convocação da assembléa geral ser<! ícitlt pela directoria, em anmmcios pela imprensa de maior circulação, com antecedencia nunca menor de 15 dias para a. primeira reunião das
ses~õcs ordinarias, podentlo sel-o em menor prazo para as extraodír.ar ias, Oit nova conYocaçiio por falta de numero na.o;; primeiras.
Art. 22. A constituição das assembléas gcr,tes ordinarias e
extraordinarias seríL feita, de accôrdo com as disposições da lei vigente das sociedades anonymas.
Paragrapho unico. Só poderão deliberar nessas ·assembléas os
a.ccionistas cujas acçõcs estejam com ante.cedencia de 30 dias insct·iptas nos registros da companhia.
·
Si as n.cções forem ao portador, o accionista pos .uidor terá dG
deposital-as nos coft·es da companhia, com antccedencia de cinco
dias, para ser admittidoa deliberat· nas asscmbléas.

2320

.A.C\'OS DO PODER EXECU'l'IVO

Art. 23. A a.ssembléa geml ordinaria deverà reunir·se cada
anuo, na Capital Federal, no mez de agosto, o as assembléas geNtes
cxtra,ordinarias sempre que o exigirem os interesses da companhht, a juizo da clirectoria, ou qnando reCJ.uerid<Ls por aceioni.:>tas,
-de accôrdo com a lei das sociedades anonymas.
Art. 24. Nas reuniões da as,embléa geral orJ.inaria serão
apre3eotados o relatorio da directoria, o balan<}o gera-l da companhia e o parecer do conselho fiscal, os quaes serão submettidos 11
apreciação e votação da assembléa,, podcnclo os accionistas exigir
todas as informações quo julg<1rem precisas p11r,, o esdarecimonto
de sons votos, ou reCJ.uerer o adiameato da vot<tç,[o.
Art. 25. Em regra geral, nas votações decide a maioria
absoluta dos votos presente~. contando-se um voto por grupo com•
pleto de cinco acções.
Paragrapho unico. Os accionistas possuidores de cincJ acções
podem a~sistir ás reuniões da~ assombl<~as gera.os, propor o que
lhes parecet' conveniente a,os fins sociaes e tom<1r p~1.rt~ nas discus·
sões, mas não terão direito de voto.
Art. 26. Todo a.ccionista tem o dir0ito de compa,recer pessoalmente ou fazer-se representar nas assembléas gcra0s, por outro
accionista, constituído seu procurador,invcstido do poderes e>peciaes,
com tanto que elle.> não scja,m directores on membro:> do conselho
ilscal. 0-> directores não poucrão votar para a,pprm·ar suas contas,
nem oc; fis:;a,es o rospecti v o parecer.
Pa,ra,graplto unico. As mulltore> seritJ l'O)l' .·:scnt:tdn.s por seus
mm·idos; os menore>, orpl.ão.~ e intcl'dictos por sen;; p·ws, tutores ou
cmwlorcs; os ::t.corvo' p1·o itJrliviso, ]JO~os respccti'.·os in Ycnt:tri:mtes;
.~s sociedttdes, compauhüts ou corporél.çõos. 110r aolgn 'i I <los socios,
sons gerentes, dil'cc:tores ou pr.:pJstos.
Art. 27. Nos cditn.es de c-..;nvoc:wão de n,":::e~nlJ!,>a~ gm· :.cs, ordin:tr·ias c extraordioa,res, iwlical·-so-h;t scmpt'<! os J1n< dn. reunião.
c\s assembléas cxtraordinn,ria,s não poderão trat n· nnm rlclibera,r
,ohJ'O assnmpto estranho <\u o~1jccto do, conYor::~ç.ão.
_l,_rt. 28. ,\s s:;>sões elo ;l,S"cmblé:.t gcr·~j sm'ào p'l'e~l<lidi~S pelo
di1•rdor geraJ rh companhht e, na. falt<l de.4e, 11~lil <lh·cctor commercial.
Em caso do ::wscnd'1 ou f<tlta de n,ml>os os tlil·rctores, ou
a.kt<Ondo-se cllcs do p1··~siclir <t assomhl0:l, r-;b ::tcel;~mará ou
elegerá. um accioniôh p:u-ü, prc;idir a reunião, c::: ·ullwntlo este os
StJl:r,-tarios.
Art. 29. A.s r.J;olnçõe< tb ;tsseml1léa gt:t·.~l lc,~i,chtivamcnto
,;on~tituida, quando tomaoJa,s clentro <h üt•biüt des1G~ estatutos,
ol!rigam a todos 08 ;l,ccionistas, embol'a, an~cmo::; on llissidentes.
Art. 30. As actas tla,s as;oml!l··<IS geme~ ordi!l:ll'i:ts ou extraor·
<litw.t·ias serão ::ts~ign:ctlas peln. nw<;Í n }Jr:!o con-eilto fiscal, o
va:oràa indopo:ulcnte:nontc da, :tppr·oY:tt;{to da ilo'SOJitl<lt~a geral,
J1emnte a, qual, entretanto, set·ão lidas.
Paragrapho nnico. Esta eshtuição nii•J c•mlprolu•::do os caso~
Ül; l'LJCm·ma 1[0 ost'!Jut•J:>.

Art. 31. Fica entendido que as disposiç,ões da lei vig-ente das
anonymas são reguladoras dos ca~us omi8soq ou não pre·

~ociedailes
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vistos nestes estatutos, devendo ser applicadas pela directoria, pelo
conselho fiscal e pela assembléa geral, conforme a competencia das
respectivas at tri buições .
TliSPOSIÇÕES GERABS

Art. 32. As entradas de capital a effectuar pelas acções emittidaB, para o actual augmento de capital dct companhia, serão de
40 % no acto da subsc1•ipção, e as restantes poe chamadas, quando
o entender a directoria, mediando entre uma e outra o prazo de ao
menos 60 dias.
Art. :33. Os accionistas que não fizeram suas entradas de capital nas C·pocas annuociadas, ou no prazo de mais 30 dias, concedidos mediante o pagamento de l % sobt·e o valor das mesmas entradas, incorrerão na. pena de commisso, a juizo da directori&,
Art. 34. As acções cabidas em commisso serão de novo emitti•
das, entrando o valor realizado para o fundo da reserva..
·
Mantiqueira, 28 de novembro de 190.7.-Dr. Carlos Pereira de
Sd Fo1·tes.-José P e;·eira da Costa.-José Vieira lt1arques.-José Guilherme d e Almeida.-João A1ttonio de Amorim.-Amadeu Lemucchi.
-Francisco Ignacio de Almeida, por si e como procurador de Luiz
F. G. Presser e do Dr. Julio de Souza Meirelles.-Manoel Joaquim
de Sou.m Carvalho, por si e como procurador de Carlos :Pereira de
Sà Foe tes .Junior e ele Antonio Teixeira de Sá Fortes.-Lino Pereira
Barbosa .

DECRETO ~ . r~ . 778 -

DE 12 DE nEr.EMBRo DE

1907

Con cBdc a utoriza çã o ;i <' Companhia Port o f Rio Grande do. Sul»
p a ra fnnccionar na Repuhlica.

O Presidente da. Repnblica dos Estados Unidos do Brazil, atteudendo ao que reCJ_IlOl'<'U a Companhict Port of' Rio Grande .do Sul,
dcYitlamentc reprcscntuda, decreta:
Artigo uni co . E' concedida. autorização á Companhia Port of
Rio Gmnde do Sul para funccionar na Republica com os estatutos
que apresentou, mecliunte as clausula' que a este acompanham,
assignadas pelo lVIinistro de Estudo du Jndustria, Viação e Obra,s
Publica ; c ftcando a mesma compunhia obrigada a cumprir as
formalidades exigidus pela legislação em vit5o~.
Rio de Janeiro, l? llc dezem1Jro lle 1907, 19• da Re:publica,
AFF0:-\.00 AUGUSTO MoREIRA PENNA.

ilfigttel CtJlmon du Pin e Almeida,
Executivo - i007

, ~ Companhia Port of' R io G1·ande do S<!l ú obrigada a ter um
r epresentante no Brazil com plenos e illimitado;; poderes lJttra
tr<J.tat' e definitivamente rQsolver a~ questões que se stl.~c ital'om,
qtj.m• com o Gttvorno, quer com l)arttcular es, poaenJo ser dem ~n
d;a,do e recebee citaç.'to inicial pela co :npanhia.

li

Todos os actos q ne pmtic::tr uo Brazil tkttão s ujeitos un icac
meu tê ás respectivas leis e r<3gulamento.3 c á j urisdic·;ão de seus
ti-i'burra,e,· j'aJi c ia~· ios ou <J.dm itlistr:.ti vos, sem que, e_;n tempo
aJ'g'llH.l, possa a referid<
t companhia reclamar qualquer excepção,
~M!OO.t ~PIA se.u.~ e.ll.~t.U:tos., CtJji!S !:Uspes içõe~t não poderão servir de
b;.tsc p ara q;lt~lq;~~~;:· r ~ma.ção coacel,'aente á execução. das olwa;s
ou serviçJs a quo. el!f:l~ se referem.

UL
fica uepcnd:eute. dO a.utOl'iZttção do Govemo qu.alquer alter :lção
f!/-ke ;,\-. com.p:i.nhin, tenh;t de far,er nos r !)specti vos estatutos.
· ::;c:r-l)le-á ca$Sa'Ja a. a.utul'izaç>.ão para. fu nccionar na Republica
si in l'r'ingir cst:t clausula .
l \'

cnteoditlo que ::t n.ut01·iza.•;ão ,, uad;Lso m prejuiw do principio uc a char-se a companhi a. sujeita it.s dispJsi ções do direito nacion :~.l que reg .jm as sociedades anonymas .
Fi ·~:J.

v
A i nfracção de qualquer U.n.s cl:ws uhts par~L <t qual não esteja
CQimlÜJJ;Ldlt, pena especial será punida. co m :1 multa de 1: 000$ a
5;-00.08: e, uo caso de reincidcncia, pela. cassaçfío da autol'ização
conccdid<t pelo decreto em vietudc do qual haix<tm a.~ presentes
clausuln.s.
•
H.io de Janei r o, 12 de dezem iJr a de l 907 .
.lfi.g t~el.

Ca.l úwn d n Pin e rlltile·i da.

Eu. :j.btdx..o as~ igtw.do, tmd.netor puhlico e ,interprete commcrci <tl .iul'amentauo da praç,t do Ri o · de hnciro, po t· nom n,ação da
Met•it issilll\t Junttt Commercial d:1 Capital Federa l:
CC.l'tifico pelo prese nte que m :} foi aprescnta.do um documento
cscl'ipto no idioma iflgle;~ , afim do o traduzir pa.ra. o vernacnlo, o
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que assim cumpri em razão do meu oflicio e cuja traducção é a
seguinte:
TRADUC<,:ÃO
Estado do Maine-Certificado de organização, emendado, da «Port
of Rio Grande do Sub
Os abaixo assignados, funccionarios do uma corporação orga,nizada em Portland, no Estado do Maine, em uma assembléa dos
signatarios dos termos ([e contracto, para esse fim convoc;tda e
realizada devid.amontc no escript.orio da. The Co1-po1·ation Trust
Company, na cidade de Porthtnd., aos 23 de novembro de !906, pelo
presente certificam o seguinte :
Primeiro : O nome da allndida. companhia é :

«Port of Rio Grande do Sul»
(PORTO DO

IUO GRA:\'DE DO SUL)

Segundo : Os fins da alludicla cornpanhh são :
Comprar on aclqnirir por ontra. forma a conces,ão dada, pela
Re1mblicn dos Estetdos Unidos do Brazil a Elmer Lawrence Corthell, pelo decreto n. 5.079, da.tado do 18 ele abril do 1906 e publicado em D de setembro de lOOG, e o contmcto a elle ligado
o cumprir os toi·mos e assumir as obrigaçõe.; da a!ludida concessão
o contracto o construir, montar, manter e opor~cr as obrn.s ao
mo.smo referentes na nl!w.licla concessão o contracto.
lo) Construir, adquil'ii', possuir, ma.ntor, O})erar o explorar o
negocio de proprioiarios do armazens, molhe;, cloc[k', bacias, deposito,,, portos, c!Jrcts do portos e c:111aes inclusivo todos os pertences,
accessm·ios o app !.l'elho.s nocos:'arios e uteis li;;ado:> aos mesmos;
c) Explorar o negocio de proprif;tnrios rle navios, constrnctores
de JUTios, arnndon~s, eilgonheiro8, dragaclores, clono3 de re!Jocadol·es, tra.pic:hJil'os. donos de depositol'i, commissarios, negoci::mtes
clB ca1·viio e qn:wsquri' outros noé·ocios qne possam conveniente o
provoit·Jsamonte s?r explorados emliga<]:lo com qualq uor dos acima
mo :10ionados ;
cl) Explorar o nO/Ocio de companhia ele In;, oloctrica, calor o
energia em todo., os seu,; ramos e em geral pro-rm', comprar; arrendar ou adqairir pm• outra J'o1·ma e construir, montar, levantai>,
estabelecer, opentl', m:mter e explorar toda.s ns obrMl, estações,
machinas, installa.ções de machin1s, cabos, fios, obras, linhas, geradores, accnmuln.clo!'cs, la.mpadas, medidores, transformadores e apparolhos nocossarios o ligados á. geraç·ão,accnmulação, distribuição,
tran::;missão, supprimento, uso e emprego de eloct.l'icidade e gerar,
accumu!a1' o clistl'ibuil' electricidade par::t o supprimonto . de luz,
calor o força motriz, por meio ele olectridado e para fins industriae:>
a)
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ou outroH e ornprellonder o fazer contractos c accôrdos para a illuminação do cidades, villas, ru<J,s, cnsas e outros locaes e supprir
lnz electric(l,, c~llor c força motriz p;],ra quaosquer fins publicas 011
privados;
f!) consituir, aüquirir, pos;;nir, manter linllas telographicas ou
teloplwuicas o oun·os meios llo commullicaçi\o, ligados aos trabalho~ o propriccLLdos da companhüt;
f) constl'HÍl', a.dqnit·ir, po:osuir, m~mtor o operar tubos pneumaticos e outl'cs a.pparelhos p~tra transmissão o entrega do malas
do cJrresp.md:·ncict, embrulhos e outros artigos;
g) consÜ'1Ül', a,dquirir, pos:<IIÜ', manter o operar installações frigorilk0.s o oxplül'<tl' o negocio elo proprietarios das
mesmas;
h) explorar o ue,;.Jcio de comp<lllhia, do ga,z em todos os seus
ramos c aproveitar e negociar em todos os productos accessorios
re~ultantes do fabrico do gaz ;
i) construir, adquirir e manto'' c operar hoteis, depositas e
outras cas:1s de toda sorte ;
j) oxplora,r o negocio de macleims em todos os seus ramos e o
de fabricantes o negociantes de madeü·a em tôros, madeira em
geral e de todos os artigos em cujo fabrico entrar como elemento a
madeira, negocia,r tambem em toda sorte de productos naturaes c
productos accossorios da madeim;
71) desenvolver, adquirir por anendamento, compra ou por
outra fôrm<t, força a vapor, pneumatica, hydraulica ou outra
qualquer c usar, vender, arrendar ou dispor de qualquer outra
fôrma da mesma fol'ça pa1•a. fins de illuminação, ealor ou
energia;
.
l) adquirir, po;;suir, desenvolver, melhorar, operar, gerir,
vender, troc[tl', arrendar ou negocütr por outra qualquer fôrma
em propriedades minemes, do asphalto, do oleo, mattas, pl[tntações e propriedades ruraeJ o bens moveis c immoveis de
toda sorte ;
m) cxplomr qtmlquer outro negocio do fabrica ou outro que
á companhia po.<sa parecer susceptível ele ser explorado do modo
conveniente, em ligação com os negocios supra especific[tdos
ou que possam ser tendentes a augmentar o valor ou tornar
utilizaveis quaesquer propried<tdes ou direitos da companhia o em
geral fazer todas e quaesquer cousa~ que sejam incidentes ou
conducentes á obtenção doa fins acima enumerados ;
n) adquirir c emprehender toda ou parto dos negocios, bens
e l'esponsabilidartes de qualquer pessoa ou compa,nhia que explorar
qualquer negocio que esta comprmhia esteja antorizada a explorar
ou que possmt bens convenientes aos fins da companhia;
o) entrar em sociedade ou em a,rranjo para partilhar lucros
união do intnrosses, cooperação, risco conjunto, concessão reei:
proca ou outra com qualquer companhia ou pessoa quo explore
ou esteja explorando ou em vias de explorar qualquer neo·ocio
ou tran>etcção que a, companhiü, está autorizada a explomr, ou
entrar em qualquer negocio on tmnsacção susceptivel de ser
conduzida. du modo"' beneficiar a, companhia;
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p) opportunamente requerer, comprar ou adquirir por ces~ão ,
t ransfer encia ou por outr<t fôrma e exercer, explorar e beneficiar de qualquer disposição de lei, ordem, mandado, potler,
autorização, licença, concessão, direito ou privilegio quo qualquer
governo ou autoridades supremas, municipaes ou locae3, ou
qualquer corporação ou instituição publica tenha autorização de
decretar, passar ou conceder e pagar, auxiliar e contribuir para
levár t aes favores a effeito e appropriar-se de quaesquer títulos,
acções e activos da companhia para faz er os gasto> e pagar as
custas e outras despezas quaesquer, a isso referentes;
q) requerer, comprar ou adquirir por qualquer outra fôrma
patentes, dir.:ütos de invenção, concessões, licenças, arrendamentos,
concessões e outros direitos semelhantes conferindo qu a lquer direito
êxclusivo ou não, ou direito limitado dG fazer uso de qualquer segredo ou outra informação referente a uma invenção que possa
parecer susceptível de ser usada par,t qualquer dos fins da companhia ou cuja :1equisição possa parecer de proveito para. esta
companhia e usar, exercer, desenvolver ou conceder licenças a isso
referentes ou do qualquer ontrn. H:írm a , toruar utci s os bon s, direitos, interesses ou informaçí'ies obtidos por e;sa f.-irma ;
1') servir-se ele quaosqucr fLUlÜOs da companhia pctra. comprar
ou adquirir de qualquer outca, fôrma ereccbel' e conservar acçõcs,
títulos ou quaescgwr ou &ro,; titulo <garantidos de unu ontra companhia ou corporação e }H'Jmuve1· qu;tlqu or companhüt cujos fios
sejam no todo ou em parte similares aos rlesta comp ~nhia ou que
explorar negocio susceptivel de ser e'plorado do modo a benelicial' a
<Jsta companhia, e emr1u<mto possuir taes t itulas exm·cer toJ os os
direitos e poderes de propric rh:tde do.; mes ,nos, ineht>iYe o,; de
voto;
s) promover qualc1u.er Gompanhia ou co ~11panh i t:~, ·: Jl'1 l'tl, o fim de
n.dquirir todos ou parw do;; l.Jo:1s c respons<tbiliü 1des da eompanhia
ou pa.ra qual•Iuer outro fim que pos~a J.li1l'i?cor t·)n tlont; a beneficiar
;~companhia e vender, arrcnt!n.r ou uispor üe oJÚl'il. qua,Iquer fôrma dos bens e emprezn.s th companhh on de qul1lqucr parte do~
mesmos pelo preço que a, cumpa.nhb entcnüce e, Q>peciél.lmente,
contra acções, debenttwes, titulo.; ou li tu los go,r ~. 11tillos rle outr(l, companhia c1ualquer;
t) obter o registro e r ecoahecimentJ da. c:)mpa.nli ht em qualquer paiz estrangeii·o e tlesign'tl' possoa.s tws.c>es pa.izes, IHt conformida.de elas !ois que o regem-p::tt'a. represen t~n· c.sta companhia
e acceitar cita.ções paea. ou por parte desb eom ~;mulli :.t em qua.lquer
:processo ou acçno ;
tt ) fazer fusão com qualqnor ouGr:.t companhia r:ujos fins sejam
no todo ou em parte similares aos dcst:1. cJmpanhia,;
1l) vender, arrendar ou de qua.!q1tet' outra fó rma. dispor de
todo ou parte dos activos, bens o emJH'ez:ts ô.a c onip~tnhia pelo
preço o nos termos e condiçõJ:J <JlW a. directorin da e<Jmpanhia,, á
sua inteira discrição, julgar conveniente e, es;1ecialmonto, me. diante acçõe.>, dcbentto·es, títulos ou tituhs g,trantid ;s tb quétl•Iuer
outra companhia. cujos fin~ sej:1m em to lo •J U em p:tl'!;e semolha,ntos
í\Of:! desta companhia;
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(te) pratiear iodos ou qualquer dos actos "'cima no Estado de
Mu,:ine ou em qu<t1C1uer outro :togar como principaes ou co,m o
a.gen.tes o procuradores;
, .(:c) o negocio ou fim da companhia (o, opportunamonte, prati.ca.r qualquer um 0~1 mais do.,; acto,3 c consa> C"[UC a(tni se aeham
declara.dos, podendo tratar dü seu~ negocios em 1:mizos -estt·angeiros
e ter ·um ou mais oseríptorios c c.-;eripturar seus livros fóra do,
EstGLdo de Maine, salvo dispoúção, em eontra.rio, da lei;
{.y) adeantar dinheiro a pess·x•s quo não forem aecionistas da
companhia, nos termos c1ue parecerem convenientes e e.speeialmeij.te a freguezes e outras pes>oas ·q lW negociarem com a companhia e gara;ntir a execução fiel dos contraetos por parte dessas
poosoas;
(z) levantar c <Ljudar o levantamento üe capit:1es para qual·
quer corporaç-J.o dó cujo c<tpital-acções a comp ~tnltia poss uir acções
ou com a qual estiYer em relações ele ne gocio~ auxilial-a -por meio
U.e bonus, cmprcstimo, promessa, endosso, garantia U.e títulos,
debentures ou títulos g ,~r"'ntülos ou por outra qualquer forma e
agir como empregado, agente ou gerente dessa. corporação e garantir o cumprimento dos contracto~ por essa corporação ou por
qualquer pessoa ou pessoas com que a compa.nhi a estiver em rela;ções de negocio;
(aa) construir, m(lnter c OJJCl'ar ou auxiliar a construcção,
manutenção c opeeação do estradas tlc ferro , tramways, linhas de
telcgrapho ou teleplloni cas, tudo isso em paizcs estrangeiros, t.erritorios e estados que oão o Estado de Maiue.
· (bb} Nada do que aqui se co:Jtem podert~ ser entendido como
autorizando a formação, pelo presente a.cto, de uma. instituição
bancetria ou de s~g u l'os, bn,ucos de resenn, ou co mpanhia de deposito ou qualquer cm•pol'ação quo tenha, pJr Jlm auferir lucros do
emprestimo ou emprego de dinheiros, OLt qnalqaer companhia depositarüL ou corp or .~ção que disponha. llfl qua.lquer dos l1Jdere3
prohibidos <~s corporaçõe8 organizadas na. fo1•nn do c:tpitulo 47 da
Revised Statutes do Esta. ~lo de Ma.ine e lei:; additivas rht3 mesmas -e
emendn.s. O negoci:.l de emstrucçio c explOl'ação do caminhos de
ferrJ ou de auxilio pa.rn. a. constrncçã'J dos mesmos c o negocio de
companhias telcgl'n.phicn.& e telep honicas e de gn.z o eleetricidade
serãa eKplorados só mente e :n paizes estt•n.ngcit'0.3 c estados , terrítorios ejurisdi cçõo.> q:w nã) s1jam o Est:vJo ue i\Ltinc c sómentc
nos estados cstl'a.n.::wiro.;;, pn.ize :> e ierl'itol'ios ou jurisLlicç3e:; cujas
leis assim o pormittam.
3~ 0 ca,pita,l- : ~ e çlie3 (b CJmpanhi a é de $14.500.000 (quatorze
milhõe3 e quinhent0s mil dollar.>); $2.0JO.OOO (dous milhões) das
quaes em acções prefereneiaos e $ 1 2 , 5~0.000 (doze milhlie> c quinhentos mil dollar.,;) úas mesmas em acções ord inarias .
'1° A importanc la em c::tpit:tl- acções prcfet·cnciae.3 jü paga ~.
$500.00J dol!ars, r ep:csent:tndo uma pro;bçã.o de 25 % po1· conta
de cada 20 .000 acç,õc3 prefcrenciaes .
5° O valor ao par da.s acç:ics é de 100 U.ollar.:>- cada uma.

6° Os uon1es o
. r idas acções são:

re~itlencias

dos donos e subsc1'iptores das refe-

N. de a~ç<Jes
Nomes
Residcncias
~ cotrm'n1ns .
Jame::; Cranc, noston, lVIas> .............. ··.
.2 commüt!s.
Norma.n J. Mac•Gaffin, Boston, .Ma~:-; ......•
2 com muns.
HetJry c. Cook, Boston, Mass.·•.........•...
2 con:ftríuns.
Robert E. Cosgeo\·c, 'Ninchooter, Mas.~ .....
3 CO \'l1lli tlllS •
\Varren N. Al"ers, Boston, ""fass ..••......•.
Rodney D. Chipp, Ciúaclo de Nova YO:rk ... . 20 .·ooo pre!fercmcin.cs
Jlodnoy D. Ch-ipp, Ciclade do Nova York ..... 124.989 con1h'lnns.
ncnhüma.
Importancia~ das acções por subscrever ... .

7. A allnditla. corporação é dotniciliad::t em Pbrtland, no obnrtcdo de Cumberland.
8. O numero dos seus clirectores é cinco e ·os seus i10111es sã!!>:
Wanen N. Akcrs, Henry C. Cook, Roho:t E. Cos.'irO'I'c, Norman
.T. Macgaffin e Jamos Crano.
\J. O nome do escrivão é :\Iill::tnl \V. Balcl \Yin o a SU<t re .jdoncia
é Portland.
10. O~ abaixo assign;td03: \Varron N. Alwrs é o presúlente, _o
abaixo assignado IIenry C. Cook é o thesoureiro e os ahJ,ixos assigna<los \Varreu N. Akors, Henry C. Cook, Robcrt };. Cosgí'OV'e,
Norman J. Mac Gaffin e Jamos Crano são todos o~ tfLrectores da alln<lida companhia.
Em testemunho de que firmamo; o presente nostc dia G <le fcYerciro ele 1907.- 11-mTen N. Ahers, presidcnto.-Jienry C. Cooh,
thesoureiro.
Com·tituinilo ~t dircctoria da companhi:t Poi'l o{ Rio G1·ande elo
8u!.-\Vm·1·en S. Ahers.-Hem·y C. Cooh.-:Vorman H. Mac Ga/fin;
-Robert E. Cosgrore,-James C)'(lne.

Estado Maine-Repartição do Secretario de Estado
Pelo presente certiílco quo o documento junto ao prPs nltc é
cópia fiel dos registros desta reparticão.
Em testemunho do qne mandei scllar o pr<.osontc con1 o sDllo
do Estado soh minha assignatnea em Augusta neste dia 7 de
fevereiro do anno de Nosso Senhor 1907 e 131 o d:1 Indej)enrlencüt
dos Estados l'niclo3 clct America.-A . .r. Bl'Dwn, BCCl'cbrio d{; Estado.
Estava o sollo do !i:stado do ;-.raino.
ESTADO

U:'\IDOS

DA A)IEIUC.\

Departamento de Esta:! o

N. 4.341-A to1lo~ quo a pr0sente virem, SJ,ndaçõos. Certifico
rtue o documento argüjunto está s"llado com o sello do Mainc o que
essG sello é merecedor de inteira fé o credito.
. Em testemunho do que eu, Elihu Jloot, secretario de E~ta.do,
mandei affixar o sello do «Department of Stctte» e assignar o rrxeu
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llóme pelo empregado principal do alludido «Department» na cidade de Washington neste tlia ll de fevereiro de 1907. -Por Elihu
Root, S9cretario de Estado, Chas Denby, empregado prin(!ipal .
Estava o sello do «Department of State& .
Reconheço verdadeira a firma retro de Chas Denby . Consulado
Geral do Brazil em Novtt York aos 13 de fevereira de 1907. Sobre
duas estampilluis do sello consular do Br(tzil, valendo collecti VlLmente 5$000.-Gm·cia Leão, vice-consul.
Estava a chancella do alludido Cousubdo Geral.
· Collada ao documento uma estampilha do sello do Be<:~.zi! (Serviço federal) valendo 3$000, devidamen te iuuti lb:ada peh clw.ncell<L
do Thesouro Federal .
Reconheço verdadeira a assignatum elo Sr . Garci::i. Leão, V.
Cousul em Nova-Yorl~ (sobre duas estam;;Jilhas fecler<te;;, n tlendo
collectivamente 550 r éis).-IUo de Janeiro, 12 de abril de lH07.Pelo director geral (assignado) L. L. Fenwncles Pitiltei1·o.
Estava o carimbo da S. Das Relações Exteriores do Drazil..
Estado de Massachusetts - Suffolk-S/S.
Neste tlia, 6 de fevereiro de 1907, pessoalmente comp:1receram
vVal'ren N. Akers, p1•esidente, Henry C. CDok, thc>om•eiro, c \Varren N. Akers, Henry c. Cook, Norman .T. Mac-Gaffin, Roberto E.
Cosgrove e JJ.mes C1•anc, todos os úirect )res da P01·t of Rio G1·ancle
do Sul, que r espectivamente juraram p·)hL authenticid:vlc ti•) presente documento por elles subscripto.
Perante mim (assignatlo)-Sello.
Stephen E . Young, tabellião publico .
Cumberland, s(s. Registro de docnmelltos.-Recchido, e :n 7 de•
fevereiro de 1907, ás lO hori1s.-A. m. Registtwlo no livro. 35,
pags. 447 .
Attesto.- Franh L. C!ark , registratlor .
Cópia fiel do registro-Attesto, Fnmlt L. Clcl1'h, registradorEstado de Mainc-Repa.rtição do Ser:retarlo de Estado - Augusta ,
aos 7 de fcver;liro de 1907 .- Recebido c archivado neste dia o que
certifico.- Assignarlo: A . J . B1·own, secretario de Estado.
Registrari a uo vol. 5, pags. 7 e 89.
NaJa m:1is have ~1elo o ret'er ido dor, nmento fl'te bem fielmente
verti do proprio original, <tO qual me r cp~rto. Em fé elo r1ne passe i
;J presente, que sello com o sello do me u officio c assigno nesta ci dade do Rio de Janeiro, aos 13 de abril de I 907 .
. Rio de Janeiro , 13 de abril de 1907. - Mwwel drJ J1alt-Js Fonse·c"a.

. Eu abaixo assiguado, tt•aductor pulJlico e iut'3rprct3 com mercialjuramentado da praça do Rio de Jan eil'o, p'n' nomeação da me .
rltissima Junt:~ Commercial.
Certifico pelo presente que me foi apresentado um documento
e~cripto no idioma in,;lez, afim de o tr<ltlu zir para o vernaculo, o
que as3im cumpri em razão do meu officio e cuja tl'<tducção é a se,$uinte:

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

2329

TRADUCÇÃO
Estatutos da « Port of Rio Grande do Sul»
EMENDADOS E)I ASSEMBLÉA ESPECIAL DE ACC!OXISTAS AOS
MARÇO DE l 907

14 DE

Sede 1wincipal elos negocias e sello

At·t. l. o A séde principal dos nogociol e o oscriptorio da companhüt no t•;stado de Maino berão na cidade de Portland e o sello
terá a fôrma circular com as p:.tlavr<ts «Porto r Rio Grande do Sul»
em redor do, peripherla e as palavras e algarl~mos «Incorporada,
19:]6 Maine», ao centro.
Funccionm·ios

Art. 2. Os funccionarlos cb companhia serão: um presidente,
um lo vice-presidente e os vice-presidente; que, opportunamente,
forem nomeados peh diractor1a, um thesoureiro, um secretario,,
um escrivão, uma directoria, constituída por cinco dieectores e os
empregados Sllbalternos quo a directorht ou a commissão executiv<~
opportnnanumte nomearem. Os accionistas em sua a~sembléa
a,nnual elegerão dentre si, por cscrntinio secreto, a. directoria.
Tambom elegerão o escrivão.
A directoria em sua primoim reunião, depois de h1vor sido
eleita, elegerá dentre os que a constituem, um presidente e um
primeirv vice-presi,tente, e nomo:mt igu::tlmento um thesoureiro .e
um secretario.
A directoria, opportumunento, poderá nomear outro.> vicepresidentes, porém os outros vice-prJsidente'l, á oxcepção do
primeiro, não precisam ser membros da directoria. O eocrivão o
o socretctrio prestarão respectivamente juramento de bem e fiel·
mente desempenharem os seus cargos.
Os cargos de vice-presidente o secretario ou do the.>oureiro o
secretario poderão ser exercidos pela mesma pessoa.
Todos os alludidos funccionarios exercerão seus cargos por
espaço de um anno, e depois dess~ prazo até serem eleitos e qualificados os seus respectivos successores, podendo, entretanto, ser
destitllidos em rgu,lquer tempo por deliberação clit maioria cht
directoria ou da commis·lão executiva; oxceptuam-se os funccionario.~ eleitos na asscmbléa dos signatarios dos termos de contracto
na primeira, assemblêa ela dire.;toria, que só exercerão seus cargos
;Lté a, primeira ttssombléa. annual e dessa data, em dcante até serem
eleitos o rrua'ificados os seus successoros.
0

Renune'Í'~

de (unccionm·ius

Art. 3. o Qualquer rlirector, membro da com missão executiva
ou · funccionario poderLL resignar o c:1rgo que exerce mandando
avi~o escripto lt direct::Jria ou ao presidente ou secretario, e senclo
~)SSe accoito pela directoria ou pelo fllnccion;tl'io a quem foi dirigiúo
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considerar-se-ha vago o logl~r. Os directores que continuarem a
exercer seus cargos ou os membros da commissão executiva poderão, a despeito de quo.lquee vaga na dirêctoria ou na commissão,
deliberar. e todos os actos praticados pela tlirccturia ou pela commissão executiva ou por quaiqnM dirilctor ou membro d<t oomtnissão executiYa serão validos, embora tcah:1 havido vicio n:t eleição
ou qualilica,ção des·o dircctor ou membro dct commissão execntiva.
Vagas

Art. 4. o Quaesquer desses cargos poderão ficar vagos o serão
preenchidos -pela directoria ou pela cJmnlissão executiva, e a
pessoa escolhida para preencher qualquer vaga occupal-a-ha pelo
praz J que faltava à pessm• a quem veiu substituir. Caso um funcoionario da companhia esteja temporariamente ausente un incapacitauo elo exercer suas funcções, a directoria, ou a commissão executiva potlerão nomear uma pe>soa pai.'a agir em logar delle, emqua-nto estiver ausente ou impcuido, dando a es~lt possja ou os
amplos poderes que assistem a osso funccionario ou parte dos mesmos, como entender.
Att?'ibuições dos directotes

Art. 5. 0 Os bens, transacções o ncgocios da companhia serão
geridos pela directoria, que poder{t exercer todos os poderes da compànhia, su,lvo aqnelles que a lei manda exercer de outra fOrma.
Sem restringir ele qualquer fórma, por interferencia ou referencía, ou por outra qualquer forma, a generJ.lidade dos poderes
supramencionatlos,a directoría poderá, <i sua inteira uiscriçã", comprar quaosquer bens ou dir.citos e colebra.r quaesquor bens ou direitos o celebrar contractos com quem achar vantajoso para a
companhia e estipular o preço a pagar pelft compétnhia )Jor esses
bens, direitos ou contractos ; terá tambem poderes, sem caracte1'
do assentimento ou voto dos accionista,, pa.ra vender, tran~ferir
ou dispor de todos ou quaosc1uer bens da companhia; ornittir tittllos,
clehenturcs ou outros títulos garantidos qu~tesquer da companhia
e caucionar ou vender os mesmos pelas quantias e aos preços, a
seu inteiro criterio, que julgar conveniente, e hypothecar", gravar,
caucionar ou onerar de qu<J,lquor outl'o mDllo os bons moveis ou
ilnmovois da companhia afim 1le g<J,rantir o pa.ga.monto de quaosquer títulos, dcbcntm·es ou outros titulCJs garantidos ou dividas da
companhin.
Co;mnissao executiva

Art. G.o A directoria d<~, companhi:t em resolução votada por
maioria de toua a directoria, pod Jr<l desi!?nar tres on mais clirectores para. conslituirom uma commissão execLltiva, commissii,o
essa que, salvo as restricções quo tal resoluç,ão estipular ou
que foi'Om votadas em outras reuniões da directoria, opportunamontc, ter;i e poderá exercer todas a~ attrihuiçõ3s que
a lei e os presentes estatutos dão à directoria na direcção
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dos negocias e trinsa,cções da companhia, inclusive a de autorizar
a apposição do sello da companhia em todos os papeis quo disso
pass&ro carecer. A com missão executiva elegerei. um presidente,
dentre os seus membros.
Delegaçüo de pode1·es

7. A <lirectol'ia ou a commi~são executiva poderá. opportunamente delegar qualquer <lO$ seus poderes a commissõcs de funccionarios, procuradora~ ou agentes da companhia, sujeihs ás estipulações que possam ser impostas pela directoria ou commissão
executiva, outot·gante.
0

Quantm da directoria ou ela COiil.miss!io

exectttit~a

8. 0 Tres directore > e dons membros tia. commissão exocutiva,
em qualquer ca,;o, constituirão quono;t paea tr<ttar de negocias .
A elas

9. o A tlirectoria maudar<i. Iavrar (l.Ctas das suas deliberações
bem como das !la commissão executiva c dos accionistas, e nas
assembléas annu ~tcs e qualquer outra occasião que os accionistas
exigirem, apresentarão uma exposição do ::tctiYo e passivo da associação e do estado de seus negocios.
Att1·ibttições · ~Ó p;·esidente

10. O presidente ser:t o principal funccionario executivo ela. companhia ; presidirá a todas as reuniões da. directoria c üs assembléas
dos accio nistas e dcscmpenha.r<t todas as rtttribuiçõ ~,; i mpJstas pela
lei ao presidente de uma companhia. ·
Attribuições do s vice-pres{dBnles

Art. 11. O primeiro vice-presidente t 'rá. todos os potleres e exercerá todas as attribuições do presidente, quando este se achar
ausente ou impossibilitado de agir, e terá t ·)dos os poderes e desempenhar<'L as attribuições q no, opportunamentc, lln forem confe- ·
rid<l.s ou impostas pela dircctoria ou peJa com missão executiva.
Achando-3e ausentes o presideatc e o lJrimeiro vice-presidente, .
de uma reunião da. directoria OLI de um!l. asscmh1é:t de accionista>:
poderá ser oleiü umn. pesso.t para dirigie o> trabalhos .
Todo;; 03 outros vice-presidentes, á cxcepção do primeiro,
terão os poderes c dese mpenharão as attribuiçõe3 que, opportunamente, lhes forem cJnferida·> ou impostas pela. dircctoria. _;u pela
commis>ão executiva .
.-1tt?·iúuições rlo esr.l'iviio

Art. 12. O escrivão terá escriptorio no Estado deMa.inee
prestará juramento de bem e fielmente desempenhar o seu cargo,
conforme dispõe a lei.
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Registrará todas as resoluções e deliberações dos accionistas
da companhia e ter<1 um archi vo de touos os instrumentos e papeis que carecem de ser registrados neste escriptorio e desempenhará as funcções que lhe forem impostas pelo presidente ou pela
directoria, ou commissão executiva. Estando ausente o escrivão
de uma reunião de accionistas poderá ser nomeado um escrivão
temporario pelt assembléa.
Attribuições do sec1·etcwio

· Art . 13, O secretario será, c.iJ-olficio, o escrivão da diredoria
e da commissão executiva e, como tal, lavrar<i. as actas de todas
as reuniões da directoria c de todas as commissões, c fará. todos os
avisos aos accionistas, directores e com missões da associação.
Prestará juramento de bem c fielmente desempenhar o seu
cargo . Terá sob sua guarda o sello da companhia, e com o escrivão, será o guarlla de todos os rogistros e arcllicos da companhia o desempenhar{t tmtos os deveres inhercntcs ao ~ eu cargo
e os que lhe forem affcctos pela directorht on pela commissão
. executiva. Na ausencia do secretario de umet etssembléa da directoria ou da commissão executiva, poderá ser nomeado um secretario tcmporario pela assemhléa .
Attribuições do thesow·eiro

Art. 14. O thesoureiro, sujeito <t dirccção uo pl'esidente e dtJ
vice-presidente, terá <t se u cn.rgo os negocios financeiros da companhia e ter:1 sob sua guarda ol dinheiros c titulos garantidos det
companhia ít excepção da sua fiança que será guardada pelo presidente.
Escripturará ou mandará cscripturctr as contas da companhia
em livros competentes em os quaes todas as transacções serão
cuidadosamente escripturadas e occupar-se-ha de outros negocios
propriamente affectos e inherentes ao seu cargo e dos que lhe
mcumbir a directoria ou a commissão executivn. . Pl'estar<t fiança
para fiel cumprimertto de su<ts attrihurções, da fôrma e irnporta.ncia e com as gara.ntias que <t directoria, e <t commissão executiva determinarem .
Assemblda wmual ele accionistas

_ Art. 15. A assembléa a.nnual do3 accionistas par.:t escolher o;
funccionarios e p.1ra trata l' ue outros negocios que devem ser sub·mettidos á asscmbléa terCt log<tr ít hor<t marcacht no aviso da assemblt5a, na segunda seguudn.-l'eil'a de novembro ue cada anno, no
escriptorio principal da co~npanhia, em Mainc, á cxcepção da do
<.t);lllO de 1906 que rectlizar-se-ha a 26 do novembro,
Caso a assombléa ammal não seja devidamente convocada e se
não realize, a directoria convocará uma a<Jsembléa especial em
. Jogar e para o mesmo fim que essa assembléa. a.nnual e tolas as
dt~liberações tomJ.das nessa assembléa cspecütl terão a mcsmct força
e effeito que si fossem tomadas na assemblúa n.nnual.
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Jssemúléa especial de accionistas

Art. iG. A~ assomblé:.ts ospeci:.tes dos accionistas seri:Lo convocadas pelo secretario sempre quo a directorin ou o presidente
ttssim o onlena,rom on mediante requerimento e~cripto dos <:~.ccio
nistas possuindo nunl,a mc:1: s do um quinto do capital-acções emit·
tidas.
(Juoi'U'ú! e accionistas

Act. l7. Em ca\lét <1:>:3om bl6a. rlo a,ccionistas devem se n.char
rcpresenta(los, em possotL ou por procm·ttção, accionistas possuindo
no mínimo 51 % ela importanci<J, total das acções do c1pitai-acções
éntão omittida.~ o~. rocobor par;.t consGituirem maioria (quo;·um); si
porém, a porcen t<tgom for inferior ;í, indicada aciJm, será a assembléa transferida.
Aviso de assembldas de accionistas

Art. 18. Seràdado aviso de todas as assembléas de accionistas
pelo secretario, remcttendo pelo correio ou mandando entregar a
cada accionista, 10 dias, no minimo, antes do fixado para a assemhléa, aviso indimwdo a hora e o logar marcados para a assembléa e
a natureza geral do negocio que se vae tratar. O a viso remettido
pelo correio deve ser endereçad.o ao accionista para o ultimo endereço por elle fomecido ao secretario, e todo o accionista será,
par,t todos os efl'eitos, considerado como havendo recebido em
tempo o aviso da assembléa, si estivOl' presente ou rep1'esentado
por procuração nossa assembléa, ou si devolver por escripto esw
a viso antes ou depois do realizada a assembléa.
Reuniões da di>·ectoria

Art. 19. As assembléas ordinarias da directoria realizar-se-hão
nos lagares e nas occasiões que a diroctoria determinar, o não será
preciso dar a viso dessas reuniões. Serão convocadas reuniões
especiaes da directoria pelo secretario, sempre que o presi-·
dente, primeiro vice-presidente ou a maioria da directoria assim
o quizet'em., e será dado aviso em tempo razoavel dessas reuniões
especiaes; mas os actos do uma maioria da directoria em uma
assembléa serão validos, não obstante qualquer vicio no aviso dessa
reunião.
Reuniões da commissão executiva

Art. 20. As reuniões orclinarias da commissão executiva terão
logar nas épocas e nos Jogares que a commissão determinar e não
será preciso dar a viso dessas reuniões.
Serão convocadas reuniões especiaes da commissão executiva,
pelo secretario, quando o pr(:'sidente da commis:,rão executiva assim
o exigir, e dar-so-ha aviso em tempo conveniente dessas assembléas,
porém, a~ resoluções da maioria da commissão executiva, tomadas
em qualquer reunião, serão validas, não obstante ter havido vicio·
no a viso dessa reunião .
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Voto

Art. 21. Em qun.lquel' assembléa de accionistas todo o accionista registrado terét direito n. um voto por aeção registrada em
seu nome.
Caso morra, um accionista, os seus repre.>entante> pessoaes
poderão vota.r. Caso um ::tccionistn. sejn. men ,r ou soiTra das fn.culdades mentn.es ou idiota,. seu curador poderá votn.r por olle.
Qualquer pessoa com direito de votar em umn. n.ssembléa poderá votar par procuração passn.dn. nunca mais de 30 dia~ n.ntes da.
assembléa para a qual for nomeada ; essn. procuração deve ser• archi:vada com o escrivão ou com o escrivão temporario. Essa pro<:uração não terá valor depois de havm· sido adütd::t definitivamente
a assemhléa.
Capital-acções

Art. 22. O capitaJ-n.cções da companhia serà. $ 14.500.000
(quatorze milhões e quinhentos mil doflars) dividido em !45.000
(cento e quarenta e cinco mil) acções do valor ao par de $WO (~em
doiiarsJ cadn. uma, 20.000 (vinte mí!) <1'tS quaos elevaudo-se ao
par á quantia de dous milhões de dollars ($2.000.000) serão acções
preferencin.es, e 125.000 (cento e vinte cinco mif) acçõ~ elevando-se n.o valor par de $12.500.000 (doze milhões e quinhenios
mil doiiars) r:.erão acç:Jo~ communs ou ordinn.rias. Os possuidores
de acções preferenciaes tod~o direito a um dividendo de seis por
cento, prererencial, não c·1mulativo, s.obre as aeções que possuírem, conforme fica. dispo ;trl ulteriormente no pres:,nte, e depois
que os possuidores de a.cções commuos houverem recebido, em
um anno solar, um ühidenclo ou dividendos [t taxa de seis por cento
ao anno, terão direito a rocGber um dividendo aduicional ou dividendos addicionaes á. tn.xa ou ás ta'G1S que profizercm a importancia total paga em dinheiro em divid.mdos adrlicionae' aos· possuütores ue acções prcferencütc:-J n :sse <:tnno, exa.ctamente igual ii,
im.portancia. tot<J.l em dinheiro, p<J.ga em clivirlendos adtlicionaes aos
voss:uidores de n.cções communs no mesmo anuo.
A expressão d!ividen los addicioni1es t<:tl qnn.l n,cgli ~a empregn.
signifiral'á qual<[ner dividendo ou divisão ele lncl'Os além de um dividendo 1i razão ele seis por cento ao anno. A directorüt poderá tleclarar dividendos dentro de qualquet• anno ~ola.r, sobre ctcç3es communs, sómontc no caso do h:wer sido préviamente declarado nm
dividendo ou dividon,lo> sobre acções preferenciae8 para o m·;3mo
anno·, na importancia de unut parte pt'OP')l'cional elos referiuos ~eis
poJ? cento, de accôrdo con1 a pn.rte do mesmo anno que h ou ver decorrido na data marcada para o pn.garnento desses dividendos l'Oopectivamente sobre as acçõe,,; communs, e os directorAiil, na suaresolução declar,;ndo o llividendo sob1•e as <tcções ordinari:as darão um
parecer devidamente certilicéudo em o qcml fici1rá constatado que
um dividendo ulterior elevp,ndo os dividendos sobre as acçõl:'s prcí'ei'eJJci.aes aos referidos seis por cento naquello anno aelKt-sa 'l.evl·
damcntc garn.ntido pelo que se honYer j<i recebido ou houver
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de receber de rendimento durante o mesmo anno. Pol'é.m de ou<Jim
fôrma não será J.ecl<.mtdo dividendo algum sobre as a.cções cmnmuns
den,t~'o. de um anno sola.r sem que um dividendo ou dividendos,. se
elevando á quantia dos seis por cento referidos, hajam s.ido ]lrév.ia·
ment3 dcclarn.dos sobre a.s acções preferenciac>s, conforme ficou dito
acima.
Serão declarados tlividendos dos lucros liquidas accumulados da
companhia por cada a.nno sómente qnan lo a directoria a seu. criterio,determül.ar e os possuidores de acções quer preferenciae;; .quer
()ommuns só tet·ão direito a dividendos oriundos dos lucros liqu~dos
da companhia e nas épocas em que a directorb fixar, a despeito
de;quaesquer disposições em contrario anteriormente contida.s no>
presentes estatutos. Os possuidore3 de acções preferenciaes terão
poderes de voto iguaes aos dos possuidores de a,ccções ordinarias on communs e no caso de liquidação volunt<1ria on involuntaria da. companhia, ou. no casa de ser feita uma distribuição dos activos da, mesma, depois de pagos os seus debitas,
terão direito. a uma prefel'encia até prefaze:r o valor das a;cçpes
preferenciaes que possuírem ao par. Os direitos dos possuidores de
a;cções commu.ns serão sujeitos aos direitos de prioridade de$! posst.üdo:~:os de a.cções prererenciaes, conforme se acha declarado no8
presentes estatutos da companhia.
Certificados de acções

Art. 23. Cadct accionista terá direito a um certillc:1do especifica:ndo o numero de acções que pos:>uÍl' e esse cel'tifica•lo será
sellado com o sello commum da, companhia e será. assign11.clo pelo
!>residente ou pelo vicG-prosiclente o o thcsomeil?o ou o tllesoureiro n.j udante.
Nenhum diredor assign1t'<l fórmulas em lm.tnco e dcixal-as~ha
para serem us.tdas por outros nem assignal-e~s-ha sem conhecer do
direito a.pparente das pessoas pam quem são emittidos· os certificarlos. Caso se perctt ou se estrague um ceetiilcallo, poller<í se.c
omittido outro novo em seu lagar, depois d J provada á evidencia a
perda ou destruição daquolle, e mediante pagamento dD, inrlenmií\<J;ç:'io qne a directoria ou a commis~·ao executiva exigirem.
Trans(erencia de titulas

Art. :24. As acçõos poderão ser cedida> em qu:üqnm' tem:po pelos seus possuidores ou por seus represenhntes legacs por
meio de um instrumento cscripto pelo proprio punho dosoes e a, com·
:pa.nhia, por seus l'uncciouarios ou pelo a,gente de transferencia.,
terá aobrigaçã,o do transferir nos livros da, companhia, as acçõe-;·
sempre que torem cedida::~, por meio dessn instrumento cscripto,
entregu,c á companhia, com o certificado ro:presentamlo as a.ct,,ões
cedidas, e de emittil' um no.-o certificaclo a,o nome do cessionario,
de. accôrdo com. essa ce,sã,o. e não será. necesmrio procuração para
auto1·izar essa tran ;ft~rencia,.
A companhia, não será obriga,lla a. tomar conhecimento ou a
reconhecer qualquer onus, encargo ou oquida,dc aifec&a.ndo· uma
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acção qua.lqUOl' do C<lpital-acçüe~ da companhia nem a reconhecei.•
uma pessoa como tendo um inter esse nessa acção a não ser a pessoa
eujo nome ou nomes figurarem nos livros da companhia como o
dono ou donos lcgae:> dess<t acç.l'i.o .
lFarranls d e acçu . .•s M'dinarias ao lJM·tadm·

Ad. 25 l) A Ci.llll}ntnhia ao ontreg[:,l' o CCl'til1cado de qualquer
acção ou acc:ões integraliíladn.s ordinarias ou preferenciaes com <~
respectivo. transfcrenci::t ao tltesont·eiro da comp::tn hia, podent entregar um ~oa ncrn t por <w:ào nellc especificada, da ndo direito ao
port.·1dor ~ob l'() essa :lcç?to, o fornecendo coupons ou outro meio de
pagamento de fut uro:-; divid endos ~ ob r e c.'sa. ac(:lo .
:!) As acç0es cspoci íl ca.Jo.s no certi tl c<1tlo entregue na Córma.
supra, serão opportumtmente transferidas ao thesoureil'o da companhia, na occasião, como fldei-commi ssario dos wmTants de ucções,
e não serão ulteriormente trunsferidas e não serão omittidos cer~
tificudos com respeito ás mesmas ucções sinão de acc6rdo com o
que naquelle se dispõe.
3) O wtwrant poderá ser escripto em francez ou em inglez e serêt
sellado com o sollo d<t companhia. e assignado pelo presidente ou
pelo }Jrimeiro vice-presidente e pelo secretario ou um ajudunte
de secretario ou qualquer outra. pessoa nomeada. em logar do secretario pelos directores. sendo que em cada toarrant só pode ser
especificada uma acção.
4) Si warmnt um ou coupon ficar estra.ga.do ou em mão estado,
os directores poderão emittir outro em seu lagar (mediante entrega do toa?Tant estragMto).
5) Os directores, sendo-lhes proYado a seu inteiro contento que
se perdeu ou estragou um toa?·rant ou coupon, poderão emittir outro
·u:cwmnt ou coupon em logar daquclle, mediante pagamento á
companhiu du indemnizuç.ão que clles entenderem .
ti) A compunhia ter~t o llireito de reconhecer o portador de um
coupon ou de tcarrcmt como tendo absoluto direito á acção ou
dividendo nelles especificudos .
7) O portador li e um tc·mTanl ao depositai-o no escriptorio ou em
outro lagar que os directores dotermina.rem, nunca menos de tres
dias antes da r ealização de umu ussembléa da companhia, receberão
um bilhete ou procuração autorizando-o a comparecer c votar e exercer os direitos de socio nessa assembléa, com respeito á acção ou
<~cções para as quaes 1carrant ou tra?Tants houverem sido depositados e depois da asseml!léa o wm·rant ou wm-rants serão devolvidos a
elle ou ao portador do bilhete ou procuração contra entrega deste.
!E quanto ás acçõe3 especificadas nos ~oan·ants que não houverem
sido depositados por esta fúrma, o thesoureiro votará c exercerá
os direitos de socios do modo qne elle e o presidente da companhia
combinarem.
8) Si o portador de warrant entregai-o e pedir, da fôrma.
que a dírectoria prescr eve, para ser registrado como accionista
ou socio, com respeito a acção especificada no mesmo, a companhia
transferirá para o seu nome uma das acções especificadas no cer·
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tificado de acções originariamente pass<1do e emittirá um novo
para aR nwsmas.
O) A companhht poller<í nomeru' agentes em Pariz ou em outJ>os
logares com ampltõ>s poderes e faculdades para praticar todos os
actos que possam ser necessarios e executarem e levarem a
eífeito o que aqui tlca disposto com referencia a warrants de
acções para o fim de dar uos possuidores desses w<trrants os direitos c fnculdades aqui especificados.
Avisos
Aet. "2í>. Toilas :J,s acçl:ít;s ·do capit:.tl- acções desta companhi<t são umiLtidas c acceitas com a condição expressa e ficando
bem entendido quo nil:J haverá responsabilidade por parte dos incorpora,dotes, org<tni;;:adorcs e promotore3 desta companhia ou
por parte de qualquer delles sob o pretexto de licarem em relação
fiduciaria com ella ou de ha verem elles fixado o preço a pagar
por essa companhia ou por qualquer propriedade por ella com·
prada ou devido a circumstancias de não ter ella directoria
independente e não h:wor responsabilidade alguma por parte
dos incorporadores, organizadores e promotores desta companhia ou
por parte de qualquet' dellcs motivada ou de qualquer fórma resultante da venda e tmnsferencia dessa, propriedade p(l,ra a companhia.
E ilca geralmente entendido e declarado que todos os funccionarios e accionL;ta~ presentes c futuros desta companhia concordam, como concordarão de futuro, com os termos, condições c circnmsti1ncin~ merlianto as qu:-tes quaesquer propriedades forem ou
podoriio so;· cnm11rarlas on adr1niridas por esta rompanhia, conformo jü fkon r1ib.

Euzendas de estatutos
Art ..~7. E~ to,; cst;l.tnto~ poderão ser emendados, alterados ou
rejeitados por tleliiJeraç:io de accionista~ possuindo no mínimo
51 % do c-anital·ac<,'iíes cmiHidas e a receber em uma assemblên.
e:spec:ial <lm~Hlamcnh• cnn\'OC~1;dn, parJ, esse fim.

Eu, Robert E. Cosgl'OVD, secreto,rio da « Port of Rio Grande do
Sul», corporação do C\Irtillc, pela presente certifico quo o documento
escript.o, aqui n,nncxo, r11W ~o pretende ser uma cópi<:t dos estatutos
da « Port of llio Gl'<\nde rlo Sul >', conforme foram emendados na
assemt10a o'poeial elo accionistas d:~, referida companhia, realizada
em 14 do março do \907, é copia fiel o authentica, em os dizeres c
nJgarismos, dos allmlidos estatutos, do qne ora- dou fé.
Em testemunho do que, assigno o presente,que séllo com o se!lo
da referida corporação, em Boston, Muss:.tchussetts, aos 16 dias de
maio de 1907.-Robert E. Cosgrove, secretario, (Estava o sello
commum da « Port o f Rio Grande do Sul »).
Executivo -
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Eshllo de NI-a-asaclmssetts)

;;;urfolk

)

s/s

'Xeste dia 16 de maio de l!J07, pe~soalmente comptu•eceu Rohert 1~. Cosgr·ove, de :mim pessoalmente conhecido B que sei ser devidamente q.u.aLH1cado c .secretario da « Porto f Rio Grande do Sul»,
c :devidameJ!l:te ']_:Jl'estoa o jurn;mouto ido ser verdadeiro o certitiCilJdo
supra, por elle assignado em min1la presençn,.-Stuphen E. Young,
tabellJão publico.
Estav a o sello do di to ta bellião .
Reconheço por vordadeirn, n, as.·iignatnra. supra de Stephen E.
Young, notario publico, neste Estn,üo ele 2\'lassachussetts,e para constar onde co.rvicr, a pedido do mesmo, passo o presente, que vae por
mim assigaa.do e sellado com o sello tleste vice-consulado do Brasil
iJm J3osto!l, ao~ l6 de maio de 1907. -.Jayme Mackay -de Almeida,
v1ce-consül.
Dnas esta.mpilha8 do sello con,ular, valendo collectivamente
~J~, e a .chance !,la do .referido vice.;consula;do.
Reconheço verd:a.-de'i:rn a assignatnra élo S~·. Jayme :\Ltckay de
A.lmcitla, vice-conslll em Boston ( sobre dna.s estampilhas f13der.acs,
valendo collectivarounte 550 réis). Rio de Jttnciro, 2.J de novembro
dn l907. -Pelo di-recto-r geraL Grego rio Pecertueiro do Amaral.
Chancella do \1inisterio das Relêl.çues Extet>iorcs do Brasil.
ColiaLlas ao documento quatro cstampillHts valendo 6$600, deviilamente inutilizadas pcb ch mcella d<t Recebedorict da Oapit~d.
?\';ttl<t mais continha o refericlo <locumonto, tiUe fiel mente verti
do JH'oprj.o originai, ao qual me reporto.
!~m [!} :lo que, p~tssci o presente qu:o ':lello com o séllo do meu
orrícicl e assigno nesta cida.dc do Rio de .la.noiro, aos 29 tli::ts do
me;, tle non:mbro de 1!.107.-JIC!'noel rle Jiattos Fonseca.
~u ;tbaixo assiguado, Ü',td uctor pnlJlico e interprete comm-.•rdal jur:J,meni/ctdo da prar,<t do .Rio de Janeiro, por nomca.ção da
Meritissima Junt:.t Ccnwmercicd <la Capital Federal :
Certifico pelo presente quo me foi aprcscnhdo um documento
escripto no idioma inglez aüm de o trarluzil' p<ua o vernaculo, o que
n.ssim cum]wi em razão do mru officio e cuja traducçâo é a segninte :

TRADU O<)._')

Port of Rio Grande elo Sul

CúJ!.üa certificn.d». de dcliborat:õr;; autorizando o domicilio da
wmpanhia no Brazil ,c nomer~ndo Aloxmltler \fackenzie seu procurador 1 c,;idente alli.
Eu: lt baixo al'3signado, J:'OCl'Ck'tl'iO da l'ort of' Rio Grande ao Sut
Jlclo lH'osentcH certilico que realizou-se uma <tssembléa especial da
diro,•tm·ia da l'ort o;' Rio C:runde do 81'1 nos oscriptorios ila CoYpora-
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tion Reyist-ration Company, nél. citla.ue de Roston, Estado de Massachussetts, aos 13 dia~ do fevereiro do 1907, éls 12 1/2 horas da taJ;tde,
om Yirtude de um aviso da asscmblé<t, tts~ignado por todos os d:irectores da companhia, achando-se presente um quontrn da. directoria foi por elle votado, dentro outro.l a~~u mptos, o seguinte, que
toi unanimemente approva.do:
Fica 1'3sol v ido cgi.o o presidente ou o primeiro vice-presidente
e o thewul'oiro ou o secretario da companhia se acham e ficam
pelo presente autoriz<tdos c com as devida~ instrucções para
tomarem as mcdidots nccc ssaria.s o qnc lJossa.m a.char convenientes
o conducentes (L iustallação o domicilias desta compa.nhia na.
Republica do Bl'ilZil o pa1·a re~·estil-a do t CJdas as faculdades necessarias para, flUe <t mesma po , s ~t OX ) lomr o scn negocio na alludiU.a
R(}puhlica.
Fictt rcsol v ido mais, que AIex andor l\lacke nzie, d<t Cida.<le 'tto
Rio de Janeiro, Hrazil, Ecja, como pela. pr0sente fica,, nomeado
o. procurador resl(lcnt ~ desta. companbia no Bt•azil, COJU todos os
podere'> c f;~ c uldade > que a.s leis do Drazi l oxigcrn pa.N os rem.·esQntautcs do com11anhias ; c o pro> identc ou o primeiro vice-pr~t
den te o o thesonreiro ou o s ~ crot<'\,rio desta. compo.nhiil., (ica~Ul pela,
vrescnte autorizados o com inst ·ucções ]Jat•a. pass~rem proctn'í!>,ç~o
em f<wor do allu •.l ido Alc;Jx:wdor Il'bc)\.eHziC, procurador reside11to
1!:1 co:npttnhia no Braz il , pe:a fórma, c contcnul) os t ermos c condiç3cs que os alludido; func.cionrtl'io.;; tLtenninarom ao otitoegarem"n'~ . J.; a. outOl'g<
•, e cxpodiçio dc::s<t procnraçã.o pelos· a.lllldidos
fu ncciono. l·i.os constituirão dctormin clçào sufficientc cl<1 fónup,; estipulações c termos ela m es mtt o cortitlc::vlo de set• clla a pr o cnr,~ç~o
IJ Ue pelo. presente ros J]u ~·:Io flcn. él.Utorizada, para, todos os fins. ·
E cu, o allw.lido secrdario, certifico ai nua, que estes são os
t\tncciomtrio> da comp:whb, devid ;~me ntc eleitos c qmtlificados:

Presiclcutc, \Fanen N . .'tl:e;·s.
Pr :meir<> vice-presidente, 1Yor ii1aa .T. 1llac Cia(fin .
Thcsom·ciro, B enry O. Oooh.
E~cri vi'io.

Millanl \Y. B aldtcin.

Secreta,rio, Robert E_ Oosg1·ove .
Em testem unho do que assign oi a presente , que ·scllei com o
sqllo <la çompan)lia,, llO.Stq dia )3 <lq fnvcrciro de 1907.- Anuo do
Senhor. -- l?obrn ·t E. Cosgrove , sccrota,rio . E8htva, o ~ollo d<to compwhi<t .
Est .tdo de :vfi1:'i:>achm; ;ots )
:::u(folk

/

Neste día 13 de tiwc rciro de 1907, pessoalmente c.ompa.reieu.
l~obcl•t E. Co11-g rovo, do mim pessoalmente conhecido e que .s3i ser
devidamente qua. lific ~t do e secret<lrio interino lla Por/ o( Rio Gran~
do Sttl o devida monte jurou ser verdadeiro o precedente certificado por subseripto perante mim 8 tephw E. Yotmg, tn.bellião
publico. (Sello do ulludido tabolliiio).
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Reconhcçc Yerdadeim a a.s;;ignatura supea, de Stephen E.
Young, noütrio publlco,ne;;tc E~üLd o de :\-Iass~tchussetts, c para constar, onde convier. a pedido tlo mesmo, p1~sei o presente, que vai
por m im assigaado e scllad.0 com o scllo deste vice-consulado do
Brazil em Boston . aos 1.! de f•:Ycrcil'J de ID07 .-Jayme lllacka.!) ele
Almeida , vice-consul.
Estava achancclla do al!uditlo ,.-i ce-consulado.
Reconheço verdadeira a assignatura do Sr . .Taym J 11-Iackay de
Almeida, vice-consul, em Bo,ton (sobre cltus estttmpilhas federa m
vàlcndo collecti vamcnte 550 réis). Rio de .Janeiro, aos 11 de ahrll
de 1907.-Pclo dn'cctor gera,!, L . L. Fe;·ncwdes Pinhei1·o.
Est;wa a chancclla do i\Iinistcrio das Relaçi:ics Exteriores do
llr él.zil.
Col!adas ao documento duas estampilhas felcraes , valendo colIectivamente l$200, devidamente inutilizadas pela Recebedoria
do Thesouro Federal.
Nada mais continha ou declarava o alludido documento, qüe
bem e fielmente ver ti do proprio original escripto em inglez ao
·qual me reporto.
Em fé do que, passei o presente, que séllo com o sello do meu
officio e assigno nesta cid ade do Rio d l .Janeiro, aos 11 dias dQ mez
de abril de 1907 . . -llfanoel de Mattos Fonseca.
Eu abaixo assigna!lo, traductor p ublico e interprete commercial juramentado da praça do Rio de .Taneir.:>, por nomeação d<1.
:Meritissima Junta Commercial da Capital Federal,;: :
·
Certifico pela presente, que me foi ::tpresentado um documento
cscripto no idioma inglez afim de o traduzir para o vernaculo, o
que assim cumpri em razão do meu omcio c cuja traducção ü ::t
seguinte:
TRADUCÇÃO
Procuração outorgada pela « Port of Rio Grande do Sul » a
Alexander Mackenzie
••••••••••••

o

......

.

..............

.

........ .

....

.

...............

.

Saibam todos que a presente virem -que a P o1·t of Rio G1·amlc
do SHl, corporação organisn.da o existente sob as leis do Est n.do do
Maine, um dos Estados Unidos da America, e em virtude das
mesmas, pelo presente instrumento nomeia c constitue Alexandor
Mackenzie, r esidente no Rio de Ja,neiro , Bra.zil, seu legitimo c
verdadeiro procurador, par::t por ella, em seu nome e de sua parte,
fazer no Estado do Rio Grande do Sul c em qun.esquer outras localidade>do Brazil, America do Sul , todos os actos, assumptos e cousas c
assignar, sellar c passartodos os escriptos, actos c documentos que nocessarias forem ou que o alludido procurador julgar conveniente
})assar com refercncia ou de qualqu er sorte ligados ás em prezas e
negocies da comp:lnhia no Estado do Rio Grande do Sul ou
·
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em outro qualquer ponto do Brazil, inclusive licença, registro.
e outros r econhecimentos do alludido porto lto Rio Grande do Sul e
em outra qualquer localidade do Brazil, e cclebml' contractos de
accôrdo, obter direitos c concessões de todos ou quaesqum• Gover·
·nos, legislaturas, conselhos municipacs, camaras ou corpora.ções ·e
de todos c quaesquer Jlarticulares, autorülades, associações c pes·
soas, inclusive contractos para a construcção das obras, emprezas
da alludida companhia, e outorgar poderes a outra ou outras pes·
soas para quaesqucr fin:s exigidos ou r eferentes aos negocios supra
enumerados.
!E a companhia pelo pt·esentc instrumento d<~ podere.<J ao Sr.
Alcxa.nder Mackenzie para 8uhstctbclecar esta procuração opportunamente, a qualquer pe,soa ou pesso:ts para pOt' elle a.gieem respectivamente de accôrdo co1n o pr i3sent:>, com a amplitude ou com
<tS limitações (si a' houv er) qLte esse procm·ador cutcndcr c, a sen
criterio, r evogat' esses substabelecimentos, autoris:tndo pelo prcs~nt e e ratificando c confirmando tudo ar1uillo que o r eferido Alexander Mackenzie ou qualquer de seus substallclecido.3 legalmente
fizerem, em virtude do me ;mo.
Em testemunho do qnc :ê alludid:J. comp~. ~lllia scllou o presente
com o seu sello commnm por mãos do presidente c secretaz•ü,
neste dia 13 de fevereiro, an oo do Senhor , 1007.
Por t of lUo Grande do Sul, por \1-a J·;·m }{ . ..J.i;aJ , ·pre.;idento .
- Certifi co, Roúe1·t !I:. Cosgrorc, :;ccret:n·io. (l·:sta\-:1. o sello commum
da companhia).
Estado de Massachusscts-Condado ele Suffolk-sjs.
Saiba-se que neste di:J. Ll de fon:roil'O, anno t[o Sonhor - HJO/;
na cicht·le do Boston, no C:unda.do c g ~i·-ndo suv r<Wt'·nóonados, perante mim Stephen E. Young, ta.lJolli ii<J Jl't1Jii <:J d.cstc a.lludído Est:J.do, pessoalm ente comp<em.:eram o,: snpt'•t-mnnci ona.dos \Varreu
N. ,\kcr;;, e Robert E. Co~gt'ov e tlo 111 1111 V<'::!.so:t-lmcntc cof\hecídos,
e CIUc sei serem r ospectiv<tmcntc o i'msi.'uutc c s ecr.~tal'io da Tlú~
Porto{ Rio Gt·ande do Sut c s i gn:J.t:~!·ios c a:> lHJ,;;;o:J.s que sellaram Co
alltulido instt·umcnto; declararam evlrt !un de pc1' si, que assim o
faziam por ser acto liYrc c ['cito da compa.nhict c assignaram o r eferido instrumento }lor or1 lem d:1 üit·ucrori<t, trazendo este o scllo
commum d<t companhia..
Em tmtemunho do que :-:clloi o prmemc <~o m o meu sello nota.ril e assigilci no dia c anno supr:t cx;u\tdos .- S tcphen E.
Yonng, tabelião publico. E~t<tv:J. a. chu.ncc!l:t do a.lludiclo tabellião ..
Reconheçoo por Yet'lla.deira a u.ssignatura :;upra ele Stephcn E.
Young, not:trio publico md,o Est:J.do de :\la~sacllussets .
E para constar ond.c convier, <t pedido do mosmo, pa;;sei o prosente, que '.'a! por mim a.>signado c sclhtdo com o scllo deste viceconsulado do Hrazil em Boston. <WS 14 de· fevereiro de 1907.Jayme Mackay d'Almeida, viee corisa l. Est:tY<t a chancclla. do refGt
rido vice-consul.
Dois se !los, do sorYi('O consuh 1', v:J.!cn:k. •;olloeti vnmcnte 5$000
estavam devidamente inut-ilizados.
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Çollada. ao documento uma estampilha federa! no valor de l$,
devida.n1ente inutilisa,da com a chancella da Rccebecloria do Théso lll'O. Federal. , . ..,_, , ..~,,,; · -.
Nada mais <wntinl!à refoehlo tloc:nneuto, que bc:n e ticlmente
vel'Íi_do proprio origina,!, CSlTipto em inglcr, c ao qnal mo reporto.
. Etn fé do que, pas~ni o presontn, <rue s(•l!o cohl o sêllo do meu
@~cio nest~,t cidade do Rio tln h11niro, ao~ li de abril tlc 1907.MI!lnoel de Mattos Fonseca.
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DEZE~IBRO DE Ul07

Publicá à àccessão da ilepublic::t ela l3olivia ú Cuiwenr;ão 'l'elegraphica Internacional •le S. Pctcrshnrgo

.0 PresiJentB lla, Hcpnlllic:t dos E:ltados t:rriclos tlo Bl',tsil faz pulJlica ;1. accessão da Republica dê1 Bolivia á Convençã,o Tclegraphic't
Internacional cio S. Petersbur;;-o,de 2'2 de julll!J de l875,aceitando as
obrigações estabelecidas por csse1 Comcnçào e p~ht terceira rcviBão
da mesma, fei te1 em Londres, em l!J03, segundo communicações recebidas ela Legação Brit<mnico. no IL·asil, em 0 ele outubro de HJOG c
lO de outubro ele 1!107, cujus traclncç·õcs oalciaes a este acompahham.
Rio de Janeiro, ll de dezembro de l\.'07, 19' cltt Repuhlica.

i\IomtirL\
Rw-Bm11co.

AFFONSO :\.U(,ESTO

PENN:\.

T1·aducção-Petl'Opo1Ls. O de outabro ele r:;oG. -X. 50.

Sí'. l\Iinistro-0 m·t. X VIII di1 Convenç,fío Telc;;raphica Internacional de W75 determina r1ue as acccssões <L mesma Convençf10
sei•ão notificadas ás Potcncías ~ignaütrias pelo paiz onde for reD.lizadà a Ultima Conferencia,(', por iss.1, esse dever presentemente
cabe à Grã-Bretanha.
De accordo com instrucçÜ;'s recebidas do Primeiro Secretario
de Estado de Sua Majo.otG,llJ, tenho, por cottseguintc, a honr::t do
infoi•rnar-Yos de que, por uma commnnicação datadit de 3 do julho
ultimo, o Ministro Eoli ,-i ano decbrott q t!C o Uoverno B'oliviano deseja acceJer á Convenç:lo Tule,"Tetpllicn, Intorn:tcioDo.l de S. Pctcrsburgo, ele 20 de julho do lt'i:,, do acuordo com o respectivo
art. XVIII, e llCdo qno n, llcpub!ic.\ da llolivia seja, a·lmittidn, m
4a classe. O Sr. Guachalle1 informa a, Sir Edwat'd Urey que o seu
Governo aceita as obrigrtçõcs claquoU<1 ConYenção, c bmbom as da
tCl'ceil'a revisão da mesma, fcih em Londres, em 1D03.
TenLo a accrescent;tr, que o :\Hnistro Boliviano foi solicitatlo a
fornecer informações sobre: (I) ets hxa.s tc:rminaos ou lle transito
dos tele.grammas; (2) o oqtü \"alo:!to elo Ü'anco em moeda corrente
boliviana; (3) e1 classe <t quo a Bolivia pertencerá com o fim de
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concorr er para as despezas d<t Secretaria Internacional (International Bureau); e (4) a data em que a accessão começará a ter
etreito .
Terei a honra de communic::t t' as referida~ informações a V.Ex .,
logo que as receber .
Aproveito a oppol'tunid<Lde, Sr. ~IinistL'o, para. reiterar
a V .Ex. as seguranças da mínlm m;J,is alh consideração. - Corveille
Barclay.

A S . Ex • o Sr. Para nh os uo Rio-Branco.
Tmdt!cç,!o-Potropolis, lO de outubro de 1907 .-N. G5 .
Sr. Ministro-Com rcfercnc ia {t nota do Sr . Barclay, n. 59, de
O de outubro de 190ô,teoho a homa, em cumprimento de ot·clem do
lo Secretario de Estado de Su a Majestade para os Negocíos E'ltmngeiros, de Infal'mar o Governo Federal de que a acce:>são da
!3olivia il Convençã.o Telegraphica Interna,cional tlata1:á. do lo ~e
.]Unho de 1907; de que o equivalente do franco m. Bohvta é de ::>0
ecntc~i mos de doUa.r boliviano ; c de que a Bolivia pertencerá á
4a classe como contribuinte par.:t .:ts dcspez[ts da Secretaria Internacional.
Aproreito a uppot·hmidado, Sr. Ministro, para. reiterar a
V . Ex. as seguranças da minhn, mais alta con:> i.lemção . - ''"·

llaggard .

A S. Ex. o Sr . Paranlios do Rio-Br::tnco.

DE CI\ ETO N . 6780-DE 1G DE DEZE:.\HlRO DE !907
Cr 0a um Con s ul a do em Barr :Ofnquilla

O Presülente da Republic<t do:~ Est<Lrlos Cu idos do Brasil, n~::J. ! ldO
da autorizttção concedida pelo <trt . 3° dtt lei u. 322, de 8 de novembro de 1 ~ 95 :
Dccret:l :
Artigo nni úo . Ficn. crc.:tdo um Consulttdo em Barmnquilla, n.t
Columbia, com jnl'isdicção nos departamentos do Atlantíco e do
.Matlaglona .
Rio de Janeiro, W do dezembro de 1907, HJo cln. Republica .
ltFFONilO AUGUSTO M OREIRA PEN~A.

RiQ-BYanco,
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DECRETO N. 6781 -

DE

16

DE DEZEMBRO DE

1907

Abre ao Ministerio da Indus tria, Vi ação c Obr as Publicas o credito d e POO:OOO$ para promover na Capi ta l da Repul)lica um a
exposição nacional agrícola, indus t ri a l, pastol'll e ele a rte s
liberaes no anuo de 1908

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra.zil , u~ando
da autorização constante do n. 1, lettt·a. e, do a.rt. 35 da lei n. I li 17.
de 30 de dezembro da 1906, decreta:
Artigo unico. Fica aberto ao l'v!inisterio da Inuustria. Viaçã0 e
Obras Publicas o credito de 900:000$ ]Xtra pt•omover na Capital d;t
Republica uma exposição nacional agr·icoht, industrin.l, ptlc,;;toril c
de artes liberaes no anno de 1908.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro d J 19;)7, !9° da RepublicJ. .
AFFONSO AUGU STO MJREIRA PENNA.

1l:liguel

DECRETO N. 6782-

DE

Cal-11~on

19

DE

clu Pin e ;ll;neida .

DEZEMBRO

DE

1907

Reorganiza os Arscnaes de :Marinha da Repuhlica.

O Presiden ~e da Repnblica dos E:stado::l Unidos do Gl'a,zil.
usando da autorização contida. no ar t . 1:), n. 13, da lei n. l fi l7,
de 30 de dezembro de 1906, r esolve approvar e ma!ldõU' executar o regulamento que a este acompanha, ass i gn ,~u o IJelo
contra-almirante, Minisüo de Estado da ;'-.Iarinha, reorga.n izando
os Arsenaes de Marinha da Repnbliea; revogadas 'ts dí $po.>i•;õcs
em contrario.
Rio de J;tneiro, 19 de dezembl'o de 1907, 19° da Rüpublicct.
A FFO:SSO ACGüSTO \fOREIRA PEX:\ A. ·.

ALexancll-ino Fcwia ele ;Uen caJ'.

Regulamento do s Arseuaes de :;u :arin.h.a da
Republica, a que se ref"ere o decreto
n. 6782, desta data
TITULO I

Da organizaçiio dos arsenaes

Art. 1. 0 Haverá In RepulJlic;t tres Al'SCJHteil de .l\I<nin l.a., um
de primeira categoria, no p ar to do mo dn .Janeiro, e dous de
segunda, um em Matto Grosso e outro no Par:~.
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Art. 2. 0 A administração de cada um desses arsenaes sertí
confiada a um official da Armada, com o titulo de inspector.
Art. 3. o O Arsenal de Marinha elo Rio de Janeiro terá o
pessoal seguinte :
I inspect0r, official general da Al·mada ;
1 vice-inspector, capitão de mar e guerm ;
6 ajudantes, officiaes superiores do Corpo da Armada ;
I as>istente do inspector, officin,l superior ;
1 ajudante de ordens, official subalterno;
I secretario d<1 in>p-"ctoria, officin,l dn, Armada l'Jfornütdo ou
da activn, ·
2 officin,es de secretarin,, idem idem ;
2 amanuenses, inferiores reformados cLt Armn,da ;
2 continuas c um servente, inferiores da, Arm;:~,da, reformados ;
l director ue construcções navn,es c trcs ajudn,ntes;
I director de machinas e eledriciu<11le e quatro ajtiLLmtes ;
I clirector ele n,rmamenb e tre~ ajudantes ;
1 clirector de obms hydraulicas e um ajudante ;
l cirurgião do Corpo de Saude dn, Armada e dous enfermeiros ;
l patrão-môr, um ajudante e um escrevente ;
I amanuense, dons escreventes c um servente pn,ra cada directoria, inferiores reformados ;
D apontadores;
7 desenhistas, sendo para a dircctoria, de construcções mwaec;;.
dons ; para a de machinas, tres; par:t as de armamento e
obras hydraulicas, um para cada umct ;
·
l commissario e um fiel ;
2 porteiros do arsenal, inferiores da Armad<t, l'efvr ma do; ;
l encarregado das bombas de incendio ;
l mestre dos diques e um contramestre ;
l machinista electricista
:3 ajudantes do mesmo;
4 guardas dos diques ;
4 mestres gerao.> ;
:'25 contramestres ;
Art. 4. 0 Os arsenaes tle mn,riulm dos Estê~dos teÍ.•ão :
l inspector, official do Corpo da Armacb, de p::ttente não inferior a capitão de Ü'J.gJ.ta;
2 ajudantes, olliciaes do mesmo corpo, de patente não inferior a capitão-tenente ;
secretario da inspectoria, oilici[•l da Armada, reformado ou
da activa;
ol oflicial da secretn,ria idem idem ;
l amauuense, inferiOl' da Al•m:td~~. rcformn,clo;
l continuo, idem idem, idem ;
_
- _
l direct 1e de construcções navaes;
I director de machinas e elcctricidadc
l putrão-môr;
l cirurgião do Corpo de Saude d.a Armada, si no arsen<1l _não
estiver comprehendidtt alguma enfermuria de marinhu;
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( desenhista pam cada directoria. ;
.
.
l <bpontador ;
Um amanuense, inferior refm•nHt.clo, para cada d1rector1a, o um
oscrevento, inrcrior reformado. q no sOl'Vir;t junto do mestre gora.l ;
Um porteiro do :trsonal, inferior da. Arnmda reformado.
l bomboirü ;
2 mestres goraes ;
8 contramestres.
Art. 5. 0 Havor(t em todos os ar~cnaes as officinas nocessarias,
colls"tantes das tabollas annexas ao préBolltc regulamento, com o
posson,l quo lhes corresponder, marcados em quadros approvados
pelo MinistrJ da Marinha, que o:> pJLterá roJuzir, conforme as necessidades do serviço.
Art. 6. o As officinas de cada directorict ter-ão um me~tro geral
(: os contramestrrs qne forem necessarios.
Art. 7. 0 NKv obstante o disposto no al't. 5", o l\Iinistro da Marillha poderá crcrtr novas officinas e <tltera,r as ospocia!idallos d~s
que ora existem, segundo o desenvolvimento que for nece~sarlü
dar-lhes, attentcts as necessidades do serviçJ naval.
Art. 8. o I-Ia vel'(t mais, em cada Arsenal de l\Iarinha, mmt
guarda militar, guarcl::ts do policia lJara as rond::ts internas, Pcttrões,
tbguistas, rematlorcl:l o mcüs pessoalnccessario ao serviço marítimo,
marcc1,clo om tabcllas approvaclas polo Ministl"o.
TITULO II

Da Inspectoria dos ar.senues

CAPITULO l
D O I :\" S P E CT O R

Art. 9. o O in,peetoi' é a primeím autoridade do arsenal, e
nelle re~ídir(t em casa mobiliada com as 11recisa~ accommodações
para si e sua família, competindo-lhe :
§ I. o Determinar os trabalhos do arBenal e suas dcpendoncia.~.
(l.O conformidade com as clisyusü;õos do presente regulamento e
ordens ernanadaq do l\iíuistro da :Marinha, e inspeccionar os ser·
v:iços em amlamcnto, sempre qne tlto parecer conveniente, provirlenciando para quo tenham prompta conclns'ío.
§ 2. o Correspondel'-SG dieectamonto com o Mini~tro ela Marinha
o quctesquer outra" autori.d·tdc~ n 1 desempenho das attl·ilmições
inl10rentes a seu cargo.
§ 3." Propor ao Ministro peasoas idoneCLs p:tr<J, os cargos de
ussistente, ajndan te de ordens, ajud<tntes do arsenal, patrão-mór,
ajud;mtc do pr~tri1o-mót>, porteiros, CcJlltimws e guardas do polici:J.,
IJem como pai a os de mestre geral, contramestres c desenhistas,
ouvindo as respectiYas dlrectorias. o, finalmente, p:tra os do accesso
n:t secretilria do arsenal.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

2347

§ 4. o Nomear serventes pal'<t a inspectoria, secretaria e dire-ctorias, gu1-rdas dos diques, patt'ões e remadores para as embarções do arsenal, que tenham Jú, servido tt Armada Nacional.
§ 5. o Contractar machinistas, ibguist.as e remadores para o
scrvjço do arsém.l, que tenham jà sct•vido à Armada Nacional.
§ 6. 0 Dàr posse ::1. todos os elnprcgados do arsenal.
§ 7. 0 Nomear, lritorinalntnlte, algum dos sotts subordinados
para substituir, em suas faltas c irnpeclimentos, qualquer cmpregaid.o que não tenha substituto legal, fazendo as ncêessarüts communicações <ts rstaçõcs competentes, excluídos, porém, os dirc~
ctol:'es e seus ajudantes.
§ 8. 0 Adrnittir c díspen::!ar, mediante propostas dos dirccto"'
l'BS respectivos, os opm'arios, aprendizes o ser"i'entes das otncina8,
guardadas as regras prescriptas neste regulamento.
§ 9. 0 Ter sobre sua autoridade c fisc-alização os navios des<armados.
§ lO. ProvidCHciar para que sej~tm, com activülade e presteza,
preparados os navios que tiYCI'cm de armar, em execução elas
ol'dens do l'dinistro, prestamlo todos os auxilias que forem neces-_
sarios, ainda depois de armados, p::tra o seu completo e c!liciente pé
de guerra.
§ U. ProYiLlcnciar para que sejam annualmcnte feitos o:>
inventarias do ve;•illcaç·ão das directorias e l'espectivas otlicinas.
§ 12. Propor ao :\Iinistro a adom;·ão ele qualquer melhoramento
attinente ao material da Al'mada c ao sorvico naval.
§ 13. Presidir a'l vistoria,; e avn.liação dol na·dos elo E::;tado cinformar, ouvindo os clirectorcs competentes, quaes os navios que.
por estarem arrninctdo~ •. ou por suas más qualidades nauticas,
devam ter baixa, ser condemnado,, vendidos ou dl'sarmaclos.
§ 14. Providenciar para. que sejam soccorriclo3 os navios que
se acharem em perigo, c prestar <t Capitani:1 do Porto o8 auxílios
que solicitar para o bom desempenho do sePviço a seu cal'gÇJ.
§ 15. ProYülenciar sobre as amarrações para os navios de
gueri'a, tanto nacionaes como estrangeiros.
§ 16. Recobcr c retl'ilmiP as visitas dos chefes e commandantes dos nn,vios ele guena. nacionaes e estrangeiros, c attcnder
ás necessidades dos mesmos, quando lho for determinado pelo
Ministro.
§ 17. Apresentar, annnalmento, ao Ministro da l\farinha, ate>
o fim de janeiro, um rohüorio cil'cmnstancia(lo, especificando as
construcções, fabricas o quaesrrncP outras obras realizadas durante
o anno findo,inelusi-ro o custo exacto de cada um dos traoalhvs, o o excesso ou di!Tcrcnçà sobre os re qJecti vos orçamentos. O mesmo relator lo menciona.t'(L os melhoramêntos introduzidos na aclministl'açio
do '::trsenal, e bem assim os vícios ou defeitos nella reconhecidos,
propondo os meius do conígil-os.
§ !8. Dctennína1' as o!Iicina~ em rlliC os apontadores devam
exercer as sua:; funcçõe.:;.
§ !9. Autorizar os snpprimento~, pelo Deposito i'\ a, vai, dos materiaes pedidos pelas Dii'Oétm'ias.
§ 20. Pre5idir (t Jnnta Adnünistratira do Arscna.l.
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CAPITULO H
DO VICE-INSPECTOR

Art. 10. O více-inspector substituirá. o inspector em suas faltas
e impedimentos, no Arsenal do Rio de J11nciro, e o ajudctnte mai;;
graduado ou mais aatigo, nos demais ar~:;enaes.
Art. li. Incumbe ao vice-inspector:
§ 1.° Coadjuvar o inspector no desempenho de todas as suas
attribuições e deveres.
§ 2. 0 Attestar, em virtude de despacho do inspector e á. vista
das informações prestadas pelos competentel apontadoreB, a assiduidade do pessoal das ofTicinas, quando for requerido.
§ 3.° Fiscalizar o serviço do ponto dos operarias, aprendizes e
serventes, de conformida,le com o disposto no pr0sente regulamento
e ordens que receber do inspector.
§ 4. 0 Tt•r sob sua immetliata fiscalização o serviço da policia
do arilenal e ouas dependencias.
§ 5.° Fiscalizar o serviço marítimo do arsenal a cargo do
patrão-mór.
Art. 12. Ao vice-inspector se darCt casa mobiliada, no recinto
do arsenal, para si e S!Ia familia.
CAPITULO I1I
DOS AJUDANTES

Art. 13. Os ajudantes do arsenal farão o stJrviço do mesmo.,
como otficiaes em praça de guerra, e cumpriria a,; ordens que receberem do inspector.
Art. 14. Incumbe aos ajudantes :
§ l. o Permittir a entrada no recinto elo arsenet.l á.s pe:J,;oa> estranhas ás repartições da marinha, segundo as ordens que receberem do inspector.
§ 2. o Manter a boa ordem e disciplina na p1•aça do arsenal.
Art. 15. Dentre os ajudantes do arsenal o inspector designará
um para ter a seu cargo o material ftuctuante, outro o serviço dos
bombeiros e outro para fiscalizar o serviço das escolas.
Art. 16. Aos ajudantes e suas familias dar-se-ha casa mobiliada,
no recinto do arsenal.
Art. 17. Os ajudante3 nos Estados se rio substituídos, em suas
falté•s e impedimentos, pelo patrão-mór designado pelo inspcctor.
CAPITULO IV
DO GADINETE DO 1:-/SPECTOR

Art. 18. O gabinete do inspector é o centro da auministração
pltra onde serão encaminhados todo.s os papeis sujeitos a despacho
e onde trabalharão o assistente e o ajudante de ordens.
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§ I. o O assistente tem por deve:· receber e clctssificar toda

c~H·re~ponllencüt

a

ofiicial que transitu.r pelo gabinete do inspector,
informar este do que occorrcr sobre clla c endereçar com urgencia.
êt quem <le direito o; papei,; dcspa,cluulos.
§ 2. 0 O ajudante do orJcn~ ttcompa,nhct o inspecbr em todos
os actos olllciac;; externos c internos, n_otando tod<ts as providencias
por elle indicadas para serem transmittidas üs directorias de
officin;v:.
CAPITULO \'
DA SECRETARIA DO AR>EN.\L

Art. 19. Compete a,o secretario, que cxerconi tQmbom asfuncções de secretal'io da Junta Administrativa :
§ 1. 0 Distribuir, dirigir c fisc::tlinr os trabalhos da secretaria,
cumprindo as ordens do inspector.
§ 2. 0 Lançar os despachos nos requerimentos dirigidos ao
inspector e assignar as certidões que em virtude daquelles se pas·~arem.

§ 3. o Propô r ao inspector as providencias q ne forem a bem da
regularidade e aperfeiçoamento dos serviços da secretaria.
§ 4. o Fazer escripturar, sob suas vistas e immediata responsa"
bilidade, todos os li v r os da secretaria.
Art. 20. O secretario ser(L substituído em seus impedimentos
pelo empregado que se lho seguir em ca.tegoria e antiguidade.
Art. 21. O~ officiaes e amanuenses farão os trabalhos que lhes
forem dist1·ibuidos pelo secretario.
Art. 22. Incumbo ao continuo mais antigo :
§ I. o Cuidar na conservação da mobilia, utensílios c outros
objectos pertencentes á secretaria, que constarão de inventario feito
pelo empregado designado pelo inspoctor.
§ 2. o Cuidar no asseio do edificio da secretn.ria e receber e dis"
tribuir, mediante as formalidades legaes, os ohjectos necessarios
para o expediente da secretaria e outras dependencias do arsenal,
inclusive os quo se destinarem aos trabalhos de desenho das dircctorias technicas.
·
§ 3. o Ter sempre providas do necas3ario as mesas dos empregados, e fechar, sellar c expedir a correspondencia diaria.
§ 4. 0 Velar na policia e ordem das ante-salas.
§ 5. 0 Transmittir aos empt·cgados os recados c os papeis que
a clles forem dirigidos c recehsr os endereçados ao inspector.
§ 6. o Abrir e fechar a secretaria nos dias de serviço, á hora
regulamentar, e extraordinariamente, no dia e hora que forem
determinados pelo in 'pcctor.
Art. 23. O 2° continuo é subordinado ao 1° e o substituirá nos
seus impsdimentos.
Art. 24. Os dous continuas devem comparecer na secretaria
meia hora antes da marcada para o começo dos trabalhos.
Art. 25. O secretario designará um dos officiaes para cuidar
na guarda, arranjo e boa ordem do archivo, no qual haverá um.
inventario para facilitar as buscas.
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TITULO III

Do serviço technico dos arsenaes
CAPITULO I
DAS

DIHECTORIAS

c\.1·t. i26 . I-Ia.ver{~ no Al'~enal de Marinlm do Rio de Janeiro as _
-seg uintes directori<tS technicas:
Construcção naval ;
Machin;~.s a vapor c oiectricülade ;
Armamento;

I:-Iydratllic\1..
Art. 27. Nos a,t•senacs dos Estados hav e re~:
Directoria de coustn-!cção naval ;
Dircctoria de machinas e c!cctricid<tlle.
As socçõcs das dem;:tis uiroc torias •1uc se toma.rem neeessaiias .
Ar L 28. Pa!';J. directoreii e ajudante" ;sô poderão ser nomea.dos
ofi:iei aes do Cm•po de Engenl:10irps N<Wi1CS, e qm~ndo houver
Jalta deste.o, o1liciacs lh Arrnada ou muc llit!i~tts tle 11otorio sa:her
na. especialicb.de.
Art. 2ü. Os direetores, em snas f . t[ta:; c imp()dimcntos, sa~•ão
substituídos p !!O> l'Bspcctivo.s ajul!autes o por 01'clom de gr~vluação
e antiguidade . _
Art. 30 . Quando. p,wém, 1úu haja s uh~tituto legal, ~ onirá
ternporal'iamentc outro diroctor.
Art. 3!. Compete aos tliroctores, tdém <las o1J1•iga~~ões pro·
scriptas no roguin,mento do corpo de engenlwiros :
§ l. 6 Dil'igir os trabalhos das rospectiv:~s offi cinas, executando
a,s ordens que recoJ)ercm do inspcetur do ar8cnctl, de eonlonnidadD
com o di s po~to M presente regulamento.
§ 2. o Organizar ph~ n-Os, orçamentos, h<1scs Pél.1'ct conkactos
do obea>, informa.çõe;; uu outros quaesqucr t r:t balüos íle suu o,speeíalidadc, quando lhes fur l'Pdonudo , tt'a.tn.ndo-sc de pequenos
8Ci'VÍÇOS.

§ 3. o Ter sob sua i mmediuta c\jrccçã.o o pessoal ela rcspecti va.
directoria e das oJI!cinas.
§ 4. o Pr.opoe ao inspector do aweual a nomeação de lUCot res
g<n>.a.es, contmmcstres da.3 o-fticina$ e serventes das ~lireoto-rias ,
e bem U$sim -a mlmissão, .clas.~iliea.c;ã.o, pr.o moçiio, multas, Ol,l
eliminação dos operarias, uprendize.s e ,~mwcntos, guardadas ;;ts
1>egras prc.,;criptas neste r egulamento.
§ 5. o Ter sob sua llirccç.'to as arrccadaçí:ics das oJHdnus, np g_uQ
fur con(;crnente á r~rrumaç:ão , clat:sificação () conscnação do material destinado ás olmis em a.ndamcnto.
§ 6, 0 Rubricar bilhotc, permit-ttndo a rct.i1·ada do qu.a.Lqucr
operut•io, du rante as horas de trahalllo, J%ll' motiv•) quo jul.ga.r
:attcudi vcl.
·
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§ 7. o Attestar, em virtude de requerimentJ despachado pelo
inspcctor do arsenal, as llalJilitações e assiduidade do pessoal d-as
respectivas directorias e officinas.
§ 8. o Providenciar relathamente ao scniço da escripturação
das officinas, de modo que esb. se mautenha em dia, de accôr<io
com as normas estabelecidas no vrosente regulamento.
§ 9. 0 Inspeccion::tr e fiscaliz::tr, por si ou por seus a,judantes,
todos os trabalhos das respectiva.s especialidades, que forem commettidos á inclustria particular, quando p::tm isso não houver designado o Ministro da MMinha fisc[!J especial.
§ !0. Dirigir as experieneias do materiaes empregados nos tl'a·
balhos das rOSJ1ectivas directorins, e f<Lzel-as registrar convenientemente, quer os mesmos trabalho:> corrttm pelas omcinas do arsenal,
que!' estejam confiados tt industri<t particular.
§ 11. Designar perito:' pnra exame do material adquirido p;;,ru.
as offiein<1s.
§ 12. Designar respceiiYamentc os desenhista~ enc<1l'l'ega1os
d::ts salas do desenho.
§ 13. ViSi11' todos os pedido;; Jiarct fumecimcnto de combustível
e nMis objectm de consnmo 01' inario das machina~ de suas officinas, antes de serem apresentados a despacho elo in >pcctor.
.
§ 14. Apresentar, annualmente, él.O inspector elo etrsenal o rolatorio elos tLtbaJhos executados nas resp2ctiva; officitlRS, indicando o
custo dos mesmos, e fazendo as ob.,en·:l('ÕO~ quo jul_,;n,r convenientes.
Art. 32. Aos ajuolante.s compe~o:
§ 1. o Co::tdjuvar o; respoctiYo.' tlirccLote,; em tolas as sur:.s obrig::tções, cvnforme o det:ühe do ~enko prescripto p2lo actu::tl re)tul<:tmonto e superíntenllcr todos os trabalhos das officina.H, ii:calizand.o por si c corrigindo os m·ro.:; q ne notar.
§ 2. o Ter sob sua fiscalizar:ão os instrumentos uestinados á~
oxpcriencias que competirum lis respedivas rlirectorlas, provideneiando :sobre '~ smL boa co!lservaç·ão.
Art. 33. b' vedado aos üü·ecün·c' e aos ajwlét!Jte.~ diriglr estabelecimentos particulares de rJualqnf,l' das CSJ)CCiétliela.eles por elles
exercidas.
Art. ~lL Aos direetore;; e sea~ a)Ld,mte.'l se rlttr;t residencü'll11{)bliiadét no recinto do arsenal, ou n:ts :l!lét'> lWOximidade.>, pa.l'a si
n SLlaS famílias.
Art. :35. Além d:Ls attribnic:0e~ ger~to::', eompete nH'ti> ao dire•:tor rhs construcçõ~s navaes:
§ l. o :Dirigir a ccrnstrucçiio, o1•l':t' D l'Cp<l.l'O$ do~ na. vi os do Estado
c dGs s2us accessorio$.
§ 2. 0 Examinar os navios do Kstado, 'lllallllo ll!e ·for orolen;.v!o
pelo iHSp€ctor.
§ 3. o Propor a.o inspector do ct rscna.I D,S modificações e aLel'ar;ões qne julgar oonveo.lontes nos Jm:>-ios, e tendentes a Jiwlhoral'
as sua.s eoniU(/ães nauticas e mi!HarP3.
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§ 4. 0 Asoi~tir, llOl' si ou por seus ajudantes, ás experiencias dG
velocidade e governo dos navios do Estado.
§ 5.° Fazer registl'ar em livl'o apropriado c rub1•icado pelo inspoctor todos os d<túos relativos á velomdado c governo dos navio;:
do Estado, e bem a~sim <ls sua,~ dimensões principaes c as notas ou
observações que julgar convcniontes, do quo remett ·rá cópia. em
officio ao mesmo inspector.
§ 6. 0 Ter sob sua climc~·ão GS diques e mol'tonas do arsetml c
respecti.-o pessoal.
§ 7. 0 Assistir por :::i, on pelo respectivo ajudante, a cntrad~
c sahida dos navios no~ diques, e úo aceórdo com as instrucçõcs
•1ue forem ndop1adas, dirigit• o respectivo escoramento.
§ 8.° F<tzer notar pelo amanuensc da dircctoria em livro aprlJ,..
pl'iat!o, conforme o moúo!o ::tnncxo sob n. l, o úia d::t entrada o
sahida dos navios dos diques, afim de ser calculada a importancia
da joia e estadia, segundo a respectiva. tonelagem, e bem assim os
trabalhos que tiverem sido executados.
Art. 36. Ao tlirector das officinas de machinas, além dos
deveres e ::tttribuições estabelecidos no capitulo 1° do titulo 3°, com·
pete mais :
§ 1. 0 Dirigir a construcção, reparos e conservação das macllinas e ::tpparcllws a vapor do arsenal c dos navios em reparo.
§ 2. 0 Informar ao inspector do arsenal sobre o estado regular dos motores a vapor do arsen<1l e indic<1r as providencias
que julgar convenientes, quanto ao pessoal dos mesmos.
§ 3. 0 Informar ao inspcctor do arsenal sobre a apttdão e merito dos machini~tas que so propuzerem ao serviço do arsenal ;
podendo exigir dos mesmos, ulém dos documento~ que comprovem
as suas habilitações, as prov,1g praticas nos trabalhos da;; officinas,
que julgar n:;cessarias.
§ 4, 0 Propor ao inspector do arsenal as providenciu·> que julgar necessarias quanto ao regimen do trabalho, que deverão observar os machinistas dos navios do Estado, quando em obras ou
reparo3 pelas officinas do arsenal, ou estabelecimentos particulares, de modo <t tmxiliarem o progresso dos mesmos.
§ 5. 0 Determinar ::ts experiencias das machinas dé1.s embarcações a vapor, ou requisital-as ao inspector, quando tiverem os
navios do Estatlo de largar as amarrações depois de concluídas as
obras.
§ 6. 0 Assumir, por si ou por seus ajudantes, a direcção dos
tt·abalhos nas experiencias das machinas a vapor dos navios do
Estado, tendo sob suas immeJiatas ordens o pessoal no serviço
das mesmas, fazendo registrar em livro apropriallo os diagrammM
e todos os dados relativos ao desenvolvimento da força; ao funccionamento dos motores dos navios ou officinas, e bem assim ás
dimen:;ões principaes, o as notas ou observações que julgar convenientes.
§ 7. 0 Propor ao inspector do arsenal as providencias que julgar
uteis com relação ao regimen technico das machinas das embar·
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ca.ções do arsenal, indicando as irregularidades que houver observado e possam influir sobre o bom funccionamento e perfeita conservação das mesmas.
§ 8 . 0 Propor o numero e classe dos machinist:J.s, foguistas e
carvoeiros que de1•am compor a lotaçã 'J das m achina~ , c mbJ.rcações
miudas e motores do serviço do ar senal ;
§ 9. 0 Informar ao inspector do arsenal sobre a conveniencia de
quaosquer modificações ou obras novas. que forem p ropostas nos
motol'es ou appal'elhos a vapor nos navios do Estado.
§ lO. Inspeccionar a usina electrica da ilha das Cobras e deÚ1ais
installações electricas do arsenal.
At't. 37. Ao director do armamento compete mais :
1o, inspeccionar, quan do for requisitado, as boccas de forro,
r espectivos reparos, accessorios, munições de guerra o ar tefactos
pyrotechnicos em deposito ;
2°, dirigir as otficinas de artilharia e pyrotechnia e as que a
ellas se acharem ou forem annexadas ;
3n, examinar as munições de guerra e artefa.cto::; pyroteehnicos
qne tiverem ele ser recebidos no Deposito Naval, quando este orequi sitar;
4°, fazer r egistrar ern livro apropriado o resultado das expcriencias dos c:1nllões, m uniç3c3 el e guerr,t c arteracto;; pyr o·
techn icos, in.::l nsi vc a 1orç~, balistica das polvoras c toda;; a~ informações e dados ncce.ssarios ao historico das bocca.;; de rogo;
5°, inspeccionar o materia.l torpe.lico existente n:) nepos'tto
Nava l, qaa ndo este o r equisi tar;
0°, exa minat•, por si ou por se u; ajudant es, o mesmo material
quando adq uirido par a os navios do .t.;stado e estabcbdme.J t os
nav.:tes, mediante requL;ição da autoridade competente;
7•, dirigi r, por si ou sem ajuda tltes, as exp eri on ci a ~ que se
fize•·em com os app .~r elhos torpecli co.; a bordo do; uavios do Estado
ou nos estabelecimentos navaes, l' tzendo registrar em liveo proprio
o r esulta.do das experi.encias e m aL; circumstancias que possam
intcl'cssar ao serviço.
Art. 38. Ao dieector de hydraulica compete mais :
1o, inspecciona.r semest t'almente os pi'edios a cargo da inspectori u. do arsoi:Lal, ou vistor ial-os quando tor ordenado pelo inspector,
peopondo os co:10ertos que fo rem neces>ario.>, acompanhados dos
r c.'< p3cti vos orçamentos ;
2°, fi scalizar o supprimento de agun,, luz a gaz e esgoto aos
estabelecimentos de marinb .~, o be 11 a ;sim quaesquer dos respectivos
trabalhos que tiverem de ser cxecuüt tlos .
Art . 39. Todos os dircctores e <tjudantes são obrigados a. comP<U'ccer no arsenal ás 8 horas da manhã c a retirat·-se ás 4 horas da
tarde, quando não houver ser viço extraol'Jinal'io, tendo uma hora
p ar <~ almoço fóra do estabelecimento, si as >im for mais conveniente.
Executivo - 1007
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GAPITULG II
D(l:'! DESE.'\ Jl!STAS

Art . 40. AiJ.'i tloscmhistas eo mpet u "'cx ccu ~,ão do toJ os .os trn.balhos de sua, profissii:o, conforme detormit1"'ção dos respecti v.os di~
rectores, ca,bendo <W que for dosig1HLd o como cuc<nTogado da sala:
§ 1. o Ter a se ti .car go o ar chív o dos dcselllws c todos os objeetos ne ce~s arios :l C.Ke cw;~o dos mesmos.
§ ~. • Fazer numerar e registrar em li no a}Jroprüulo todns os
planos e dctallws LJUC fOl'Bm executo,llos e os ·quo tiYcrem de ·~ m·
ilistrilmiJos pel a.~ ofiiciuas .
§ 3 . o Fa.zer tt·il1100S<tlm e.n.Le o pedido · Jos objecto~ de ·condi m o
d o;;tinados á con fccçiio dos d esenh os, ))l11'<' "cr r ubri cado }·elo rcspccti<vo direct0r e despach ado )Jclo in ~pc ct or do arse nn.l.
§ 4. o n cc ebc·~· <ht secretaria os objcc'tos 1lc qu0 t.m ta u 1Xt r <tgr a.plto antcccclcutc o tol-os sob su<t g u;t!'lla IKtr:L :1 c:onvcnieutc
distribuição a os dcsenhbtal:l.
§ 5 . o E~cripturar os li ,·r o~ de reg i ~ t.ro~ lh s c xpericnci as d o Jn cl,teria.l "'' outros indicados nc, prmentc r egulamento, co1ün·rn o as
instruc(}õcs qnc Hw for em thdas pelos r cspocí;ir os dii·octOi'OS.
CAPITU LO I[[
D.\ iiiEST ftl, :\('A DAS OFF IC I:\AS

dicedm· ü~

e os 'COiltl'amc.;;tres
r e~pect ivo:; oll1cios, dev e rã.o tcn· os in rHspensaYci8 co n hcci mcn to> t l10oric:os.
Art . 4 ~. A ~ag;L ·do mestre geral em cad<t dtrect ori a ~erü.
Si!ll1}1l'C pl' COI'l t hi da p O!' n m ·dü.3 CüllÜ<'..niesf.r•cs. mcJiantc '.:.0llCUl'~'0 ,
obser>vadn.s as eOI:tiiciJes de merecimento e antignidadü .
Art. 43 . Os m e8tl'es c mn.i; íntliv iuu :,s da mestran c::t da·; officlnas são immcclia tamo ntc ~n1Jonli n a dos o.r)~ di r cctor 2s ê sons ttjuua.ntes , cujas orclc ns cnmpl'i:O:io fl elm •:.ntc , •·m tnclo CJHC! Fol' r e!ativo
a o serviço d<1S ollicina.s .
Art . '1-1 . E' ol.JI·lgaçfto 'do mes t re g:•rJ,l <"n cadr1 d.il'Ddm•m :
§ L o Superintender todos os tra bJ.lhos dug c•ill e ina.s. fL,c-< liza·m.<io-os por si, a miud.o, corrigindo os Cl'J'os que notar c danlo
ínstruoções aos contramBstres pur a o bom c ;oa pido andamen to dos
trabalhos e melhor a or ove it:l mcnto do material.
§ ~. o Receber os' va le<> para supprimon to de matcr ln. p r i ma li.;;
offi.cinas {modélo n. 4) .
'§ '3 ,• Apresentar diad::rmontc ao amanuense da. 1lirectoria
1·cspectiva os vales do material supprido.
§ 4. o Faze1• as guias -da entrega de sobras de material a o dopo·
sito da.:officina (modelo n. 5) .
§ s .;o Fazm· a minuta dos orçamentos do m a.t erial para as
obras :e m livro rubrjcado pel::t Dir ectoria, de conformida.do com as
oi'dens que desta receber, v.fim de servir de base no orçamen t o.
Ar t . 41. Q.mc.-otl·c geral de "'all:t

dü.s ol11cin:ts , alem das imbiiii<t(.ucs prop:·k;; d.os
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§ 6. Q Fazer os pedidos cspeciacs ao .deposita ;pitra fomeciroento
de ferramentas e artigos ele consumo.
::i 7 .• Recebt·.r ordens do director ou do ajudante -deste, .â.cerca.

dos trabalhos a executar.
§ 8. o Ter a se a cargo e r esponsabilidarlü o material fornecido
ás arrec:,\dações das dn•ectorias pelo 'Depor;ito Naval, bem como as
obras novas requi8itadas pelos navios.

Art .. 45. Aos

co ntram.e~ tees

ioc uro.he .:

§ l. o Responder pela boa ordem, di.-.eiplá,na c applicação dos

operados a.o.s respectivos trabalhos, pe lo materütl que receberem
para .a:> obr.as o p.elos apparel hos, machlnas, ut.ensilio.s e ferramentas í.las .ofilcin.as, seudo os primeit'os a entrar e os ultimos a
s::thir elas respectivas officin<IS .
§ 2. 0 Verificar o comparecim ento dos opm'a rios, organ izando as
rolhas do ponto gm'n.l c <t distrílmi.;,ão doll mesmos par~ CJ.da obra
(modelos n:3. 2 e 3) .
§ 3. o Zelar pela perfeição uas obras a seu c:wgo c P·"la presteza
de ~ma contec<;>ã.o, organiza ndo :~ s minutas tlos orçamentos .
§ ·L o Nã.() permi ttir accnmutação nas officinas de m::,.terial que
não esteja seado empregado n r:s tcabalhos em andamento, do qual
apresenta,rá ao mestre geral a nota necessaria para a entrega á
arrecadação da ofJicina. com <•.s ncccssa rias dec!ara.ç-ões (mo·
deto n. 6).
§ 5.-• Informar aos dlncf;o res sobre::~.\~ habilitações pl'ofissionaos,
asshluida.de o compo r~a mc n to do pcss0ai ct·a officína, pa·rn. P'r eenchimento das vagas que :m dm·cm nas diversas cb~scs.
§ 6. o Incumbir ao :; operal'.ios mais :habei\l e etc melhor compor·
t<tmcn to o en-sirw rlos aprendizc>.
§ 7. o Abrir e fechar a s por t r.s da-~ officinr,s ás -horas determi·
nauns e cui tbr do asseio desta~. üe modo q u o não Sl'jam interron}"
pidos e nem ilcmora.rJos o:> trabalho~.
..
·
§ 8. o Per coner fl'equentBm on te as offi·c.ioas c l og'B.res onde
hou ver t r tJ.ha'l hos orn :~.ndamoaw, não -permittin.l;J ,que o~ opera rios
estej:\.JU i nJ.C'ti'YoS , nem se occupantlo em c.onsas estranhas ao seu
trabalho.
§ 9. 0 Ex-cr . ·Dr· a maior v i ~· i/[l ncict }Ktra cvita.t• qn.J se estrague
o matm·ial, -empN~g:tndo--o e m di monsíJes maiores do r1ue as nocess .triD.s .
Art. 4tl. Ah'm dos mestre~ g-er:ws c contramestr e~ dM.< officinas,
h:t v orá crn cada, d ir<•ct ori<t, e:om oxc epç~o rb do ohr·as hydrauUcas,
trm .eon tra :ncstrü ·in euml:i!lrl dcs tl'.lbalho:; quo h onvcrem de sel'

c·xe'} rrt:\dos no nHn·.
Art . 47. liH·u ubc ,,..: .. s co:lt:·amc:: i.N's das obras tlD mar :
§ l . o f.:t; ccn tar <tB ordem: que rccehcrcrú das tlircctorias re.; pe·

tl.iva'i ou seu,; lrjud <:u~tes , rülatlvamoilte ás obras dos uav.io~.
on uutr-cs tr,dmlho;; .qne lhes forem det erminados, quando não
existam obra ' ([C mar.
·§ 2: 0 .Cnidar do regular fn-nc cionamento dos motor e.-;;. mac1l ina-ll
c appa:relhcs que llieJ~ !'orem entregues pela directoria ;
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§ 3. o Ter sob sua guarda e responsa.bilidatle todos os utensilios,
instrumentos e ferramentas para os serviços a. !Jordo, ou quacsquet
o Ll \ros trabalhos fóra das offlcinas ;
§ 4. o Fazer os vales, de confot•mitl<tdc com o Llisposto no presente regulamento, para o fornecimento da. nnteria prima c artigo"
;te consumo destinados aos scrvtços a se u cargo ;
§ 5 . • Verificar o compa t·eci.ncnto tlo;; opct\Lrio;;;, a:prendiz<:·s "
sel'ventes, que trabalharem sob suas orden ~ . t'óra do rec into do
arsenal, entregando as folhas de distribuição tlo pessoal a seu cargo
:10s respecti 1•os mestres geraes,
Art. 48. Os contramestres coadjuvarão o mestre- geral em
todas as suas obrigações e o substituirão em suas fa.lt<~.s e impedimentos, segundo designação dos respectivos clirectores.

CAPITULO IV
DOS OPERARIOS, APRENDIZES E SE RVENTES

At•t. 49. Haverá em ca:I<t arsenn.l de mn.l'inha um quadt·u
J:<jl'lllal de operarias, aprendi7, Js e serve nte ~ . estrictamento imli ~ 
;.cusavel (L conservaç"ão das oili cina ; c execução dos trabalho; ord!n a· . o ~ !los arscnaos.
At•t.. 50. EstJ operariado se decomp01·<i. em um quadm c:>pc,_~L d e um quadro addi !lo, form,tndo um total de cinco ·classes ; o
cpaut•o especial terá duas cb,;.;;;cs : 1" e :2", fol'madas, respecl.i-r<t·
me ate, pelos .optimos e bon:; ·•pel'arios ; e o quadro addido trrs
classes, com as de;lominações de 3"', 4" c 5".
P<wagrapho unico. Os aprend izes e serventes perteuceüto
ao q nadro addido con ;tituindo estes uma ~ô classe e di vidindo-'3C
itquelles em du<~.s, l " e 2" .
Art. 51. Quando se verificar a necessidade de traballlos cxtraordinarios, o Ministro podertt confiai-os á ind.nstria particnla.r ,
ou . dnpois de orçados, mandat· r ealizai-os pelas director •as respeetiYas, mediante a admissão do pessoal neces;;ario excl usivamente
aos mesmos trabalhos, de modo a não serem excedidas as quota,;
que Tiara tal fim houverem sido p t•éviamente depositadas na Pn.gadoria da l\Iarinha, para o pessoal e o material menciomtdos nus
orçil. mentos dos alludidos tr•.~balhos.
Art. 52. Os operarios admittidos no caso do artigo <tatccedente, e que serão dispensados Jogo que os serviços forem sendo
conclu.do ;, serão classifica,!os segundo suas habilitações e perceberão, por meio de folha e.;pccial, os vencimento~ corra.> pondontc;,:
tLS cla ises do quadro normal <t que forem assemelhauos.
A1·t. 53. As vagas que s0 <lerem no quadro e ·.pccial serào
preenchidas na l" classe, pot• accesso do.:; operar los da. 2a, prcdomin.mdo o merecimento ; e ua 2a pelos operarias da 3& cl<:Ls~c de~
quadro addido que melhor classificação obtiverem no exame
profi ssionnl a que serão submettidos .
Art. 54. · No quadro addido as vagas serão preenchidas por
accesso gradual, tendo-se em vista a habilitação, compo1·t.amento
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" assiduidarle dos operarias da classe iromediatamente illfcdor até
a prondizes de 2a classe.
Art. 55. Para o opcrario do quadro arldido, do :;a class~
[.l:.tssar á 2" do qu:.ttln especial, são ainda condições :
§ 1. 0 Saber, pelo monos, ler, escrever c contar, c ler noções
de desenho geometrico e metrologia.
§ 2. o Ter nunc::t rneno:> de 21 annos de idade.
§ 3. 0 Ter a robustez propria p:1.ra o serviço a que se destinar.
Art. 56. São condíç'íos para, :.t admissão como ap1•endi" de 2"
ci::tsse.
§ l. o Saber ler, C8CL'c\·er e contar.
§ 2. 0 Ter no mini mo ll lmnos de idade.
§ 3. 0 Aprescnkcr l'Jbll:otez necessaria. p.tl'<1. o olllciu a que '\8
.ic~tinar.

Art. 57. Veriik0.ndo-so. nos casos do.s duis artigo"

~vneeiores,

.a oxistencra de canrliiücto.'l em igualdade dJ condições, ,;l'rilo pre·

rêridos:
§ 1. 0 Os nJ.cion"os, e, entre estes, m que forem fi.Hw,; ue opeJ!::~,rios do arsenal, .i~~ raUecidos.
§ 2. o 0.; que ti verem mãi vi uva ou p1i invalido,
§ 3. 0 03 orpltão,;;, entec os menore ..,;, e o3 casados, o ttre O'l de
tn"ior idade.
Art. 58. Poder,'to ser admittidos nos arsenaes aprendizes gra,úütos, que passarKo á 2' classe do qu"dro addido, havcnd) vaga,
!ogo que se mostrem h:cbilitados, mediante exame e pt'oposta da
Directoria competente.
Art. 59. A promoção entre os aprendizes, no ca:;o de vagas,
~Gl'á feita pela seguinte fürmn.:
§ 1.° Com a~sitluidade, n.proveitn.mento e bom comportamento
ilurante um anuo, como aprendiz, sem vencimentos, pits~arão, da110is do exame, á 2• classe do quu.dro addído.
·
§ 2.° Com assiduidade, aproveitamento e bom comportn.mento~
d.urante um anuo nn. 2a classe, pltS 'arão á la, sob proposh da
rlirectoria competr.nte.
§ 3.° CJm assiduidade, aproveitamento e bom comportamento,
(lurante dous annos na la classe, poderão ser classificados, havendo
vaga, como opoea,rlo ad,_lido de 5a classe, tambem sob proposta da
respect va Directoria.
Art. GO. O aprendiz de la clctsse, que attingir a id 1de de 21
annos e não ibr julga,clo apto para ser classiâcado como operal'io
aUdido, ser{~ eliminado pelo inspector, mediante proposta da Directotia competente; e bem assim o aprendiz de 2a classe, que attingir
c& idade de 18. annos sem revelar apl'oveitamento parét ser promo•
vi do á la classe.
· Serão tambem eliminados os aprendizes gratuitos que, no fitn
ue tres annos, não estiverem no ca~o de passar á 2a classe.
' Art. 61. Para serventes serão unicamente admittidos os que
tiverem a necessaria robustez physica a idade nunca menor de 21
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annos, nem nllnca. rn:aior de 42, tendo preferúncüt os naciona.es-, Cl~
qne so· tbercm lc t• e cscrercr, c as praças r1ue tiverem coucli.!tdo
sea tempo legal de SCi'ViÇ J na .\l'mada, com hoa~ nota~ em :;cu~
as ;ent·mwntos .
Aet. ti2. O opcral'io o;: scnentc do q:tadro normal qae tivc1·
nu'·s de n.onn dias tlc tra,b<tlho (dC'sccmt<Ltlo u tempo de <tlwcn diz:.t gom se11! ,·encime!! to, rlc lienuça, de c<tstigo e ""' fctlta.s de comp;:,l'Ccimcnto não j·l~tiflcad ,J,s) d q1n, pm' avitnçad<t iL!<tde ou molestia adrllliritta nos trabalho;; do ar.~cna l, fi car impossiúilita;do de
cont±mtac· no serviço, teni. dirci.b <t unn p on:;:io ignal ao jOI'•l<tl de
sn:t classe.
Paragt'ap lio unico . E11lf1aan i.o •J opm•at·io não receber o rosp :~ 
ctiv.o tit ulo de pc :1s?io, sm· -lll <~-h :t a.ln n ~tu o o l\1Spcctivo jom:ti.
Art. G3 . Para oi! me1·gulh ~•dm·cs, o prazo cb cum ti' ata o· <trt:igü
precedente, será. de 4.000 dias de tralntllw, contado.; do mesmo modo.
Al't. tH . O opcwar io, on seevonte, do c1mv.lro normal que tivm·
mais de 4.580 di::ts de traln.11w, coutn.dos p :;!o modo inrli cado
no <ti' L. 6!, o a.cll<:W·se em cJnd. içõcs de nà.o lXH.lcr continuar a '[H'esta.1·
o seníçd corrcsp .mrJenta á su<.L cla::::'le, SCl'<~ . por propo!>ta d<t Directoria competente ao inspectl)l• do aescnal, tlispcn ..;;ado do serviço
com direito n. um tcl'ço üo vencimrmto c mai ..; trmt1,s clccimas
quinta.s partes quantos forem os annos excedentes a.té ~iO .
Art. G5. Justificam as f-dt.as rl o o~ora.r:•), a.pecn:Tiz ou servente,
co :n direito ao respectivo jornal :
§ I. o Moles tia, adq uiriLLJ. no se1•víç:o uo Estatlu, comprov<tÜ<t
com attcst<tdo <lo medico do ar., euul, at·.s 30 dias.
§ 2. o Lesõcs.on ferimento.,; contl'ahiuos em sm·viço elo ars(m:J.l.
.~ rt. 56 . O operaria o:.t servente do quarh\) normal, que contai'
qua.lque~· tempo de se1·viço c , em <J,r;to d .~ trabalho do aesenal, soff1~e t'
dcsastee po1· moti1·o :.:.llteitJ ~L sua vont:vlc, devidamente ju ;ti!l.cado,
do qnalrosriltc lesão que o inh;tbílite tlc oxCl'Cel' o ohlcio, ter(• direito :l. nm<t pensão diaria igual 010 jorn:L! de sua e:lcL~s c .
Ar t . 67. Pa ·a. o a.hon0 tlas pensões de que tl'atam o.> artigo:;
prtJccdcntc :, com excopção
dll n. e.G, coatrlbnieà mensalment()
ca.·la op0rario e servente co m 1u1 riin, c meio do r cspoctivo sa·
lario.
·
Art. GS. As pen.3õc ; tlc i1UC t :·atam o; al't,igos precedPntes serãõ
concedidas IJClo Ui tlistro d:J. :\fari nha, depois de inspecção fcit:L
pcl'" .Tunt;t de Saudc, precedendo sempre propost<t c inform<1ç5.o elo
ínspcctor do :l.r.3enal sobre a pcti<;ão do operaria ou servente.
Art . G9. Os oper:l.rios, aprendizes o:r serYe:lte.3 contnndidus ou
feridos em acto de serviço do arsenal poderão ser tt·ataàos nos
hnspitaes c enfermarius do E:=;tado, percobcndo metade do jomal
e freando a outra metade para indemniz n.çã.o.
Para.grapho un ico. O que, porém, preferir t.rahr-se em sua
casa ou enf'crmrtria particular, perccber<L o jorn:1! por inteiro a.tó
90 dias, devendo para i;;so attestar o medico do a.rsenal, que declar1n'á o tempo preciso para o sm restah()lccimcnto. Depois dos gn
din,s pot'CGberiL apenas a metade do jorn<tl, atê seis mczes.
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Ar·t. 71). Os opcr:uios, ::q;;ron{Uzes c scrvcato,; "~LO t•c.sponsavei-s
pelas f~tlt:ts que comlllettorom em prejuízo do sot•viço oa dn. fa"ench public::1..
:\r(,, 71. Os op::rLu·iu:), ~~P2Gnlizn.:i (!
dis~iplin<tres aba h o mcJcionarl~l~ :

scPvJntu:S incorl\31'.1) na.q

penas

§ l . " lJe eli m iMç·i'io :

a) qu:.mdo dcix::1.e ,]c cOlnp::trG;:;m• :w :_n:3Q!l:Ü l•l ~-,;y,cs, s·cm ju:s
iillca.ção, durante 90 llias;
b) rpmndo for cncontrn.<lo em ci·~me J.z; r~n·tl', un ror nelle ctmniyontc, on; tit·ap chap~t em log::tr llc outro;
c) qu~tndo c:lc~respcibl' D.s ctuto.rill"''les ch <:Hlril in is tração supot•.ior elo arsenél.l;
d) qwu1>lo, pcrtcnccmtlo ::to rttLt.Ü\'O norm::tl, I' n• encontr-ado em
tmTJailws da in.clustl'ia p::trticul'1.r c:n di~J.8 de R('l'\'ÍÇ'·> 'lo a.rscnal; _
e) qn:,,ndo roincidieom em üüta.~ p·csilvch llt, p:wcTa. de venctmontos.
§ ?." De pm·,[a de ycnGi;ncnto~:
a) qnctndo est;:<tg::,t· 'llmlquct oÍJi>;~ '''t.\ct uxu:;uç.'t<J llu tiver o:ido
Gomnwtt.ida, porclcr;í, a geéttilie.tçi'i.·J ;lo.,;. d.la~ gast·JS neila. p.a.g<mdo
alem ;listo o va.LJl> do materktl c:Jasunli·to:
b) 1p::tnd.o fot• eac.mte<:do no ;1,:>~.n::ü em tl>ct1nllw~ ostl':1.!l1J0,3 ao
<JaO Ilt._: Li n;;· ,,uo clhtl'ibuirlo, p!Jrt1: .i. :' ~n·:t1,i 'ic:·:,çito a.té oito
d.ias;
c) r1un,:do SOl'\'Íl'-':U 'le fct't'<tmoiltJ, <lo ~~~t:do •[lW iiiB. não tiver
siLlo •LiAt·ibui•la pDlo res:)octi \-o mo>h'e •J quamlo éL'iSonhr-:-;o do trabanw sem l'crmis,Jão, 0:1 dcmor<n>-~,; fOil''L rlo n1CSillii ah\m (lo tempo
IJCl'lDiLtido, lJCl'\_LOl'á Lt gr:Jjtific;;,çlto tlü U111 i.Ltt~ trêS cli:1s;
r/} quamlo rleix:J.l' o serviço o,ntes ,:,, t•.11Ue d;r, ~i11eta, ou pori.urb u· :t ordem dus tra1nlltos nas o<líeinas, per.Jeé' (. ~~. gra.t:tl,c<wií.o
•le um :c ttí citwo rl.l~ts ;
-.
c) rplC1.:ld.: não der [ULhtmout 1 ;ws tt•:tb:tH!I)< 'le que for ene:t.rrcgado, perde~·{~ a. ge.1.tit1eac;ão de tee8 a ci!lco di:ts ;
/') qn:lllJ•lo, OTll SOc'ViÇ'O, d8S1'0dpeit::tr O me :tro gm•,t[ OU ,OUC.tlrl'·
rog:~Jo das obr ..cs, )lCf'tlerà a gr:i,thtlraç5.o ele ües ~ü:\ oito di::J.s;
!I) ![Uanclo for roc~tmbildo pJio commanLlu •b nn.vio ou do
cot•po em qne esti 1'01' sct·vin•to, pJl' nlo .·:c <tpplic~r devidamente
êW tr,tlKtlllo, pcr.ler(t <t geatificaçií.o ,le tl',;s a.te oito tli<.ts ;
·
h) qn:llltlO pcrdel' :t c::telDrnotC1. OU ::t elW}Jct, Sül'-lilü-11:1, UeSCOlltél.dO o valor ro~pectivo.
_'u·t. 78 O inspect\11' é eomp8tc<lÜ:; pa1·a impor ~ts ));(mas diseiJll.inado1, precedcllllo Be:nprc p.·opo~ta do direct•Jt' respectivo.
P[u·agraph') nnico. A. import::tncia chts multrrs revortel'á.. em
f:'t vor lh e::tixa do montepio.
·
·
.\l't 7:,;, Quanllo so i.l•J,tw 1ll oper:J.l'io rlo lllndro e.spcciD.l,
1l'n qn:md'l o opm·at•io ou scrYento tiver mai·; dl~ q·1inze annos de
sct•viço no a.rssactl, o inspcct·Jr I\JCOl'L'Jrcí ao :\Iinisko da "í!·ariJt.lm,
n JS casos de c li minação.
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CAPITULO V
T•A ARRECA!HÇÃO E ESCRIPTURAÇ·Io DAS DIIWCTORlAS

E DAS OFFICINA S

Al't . 74. Haverá em c1da llirectorin, uma. arrecadação · desti-·
na.da. a receber, nã o só todo o matedal SUllprido pelo Deposite>
Naval ou do qun,lqucr outra procedencia, pa,m o cu~teio da,s respe·
ctiYas oillcinas, como taml:em os artef'actos por ella:> produ7.idos,:
anks de terem o conveniente destino .
Para.grapho unico. A arrecadação do que trata o artigo ante··
l'ior licará a cargo do respectivo mestre geral, a uxiliado por um
~erveute da mesma directoria àesignado pelo director.
Art . 75. Ao mestre geral cabe igualment J fazer a escripturação do materialwh sua guarda., auxiliado po1· um dos escreventes da mesma diroctoria, designado pelo respectivo director.
Art. 70. A citada escripturação constn.rá dos quatro livros
seguintes :
·
livro de entradas (modelo n. 7) ;
livro de ~ahidas (modelo n. 8) ;
livro de talão de vales (modelo n. 4) ;
livro idem das guias de ent1•egas (modelo n. ü).
§ 1. o No livro de entradas será escriptura.do todo o l'ecebimento
do material, qualquer que seja a procedoncia, bem como as obras
produzidas nas officinas, declarando-se o valor do materia l recebiclo
.e da obra feita.
§ 2. 0 No livro do sahidas se escripturar<i toda a sahida do ma·
teria! ou do obras, observadas as mesmas formalidades pr llscriptas
'!uauto ás entradas.
·
§ 3. o O livro de talões de va.les é destinado aos pedidos de ma.
torial existente na arrecadação .
~ § 4. o O livro de eatrJgas é destinado a justificar ::t sn.hida. dos
}H'oductos das oillcinas.
Art. 77. Comprovam a escripturação de entradas as guias de
romessn. do material suppriclo pelo Deposito Naval ou de qua.lquer
outra procodencia o os protocollos de entrega. das orricina.s, q11a. ndo
se tratar dos proJuctos por estas manufactura.dos ; o comprovam
<t de sahida, os vales e talões das guias de entregas, feitas aos
navios e estabelecimentos navaes.
Art. 78. O mestl'e geral apresentará trimensalmcate um
mappa demonstrativo do materia.l entrado e sahido da a.rrccadação
a.fim de habilihr o respectivo director a dar um balanço e verificar
as sobras existentes, que serão attendidas nos futuros orçamentos.
§ l. o Para fiel execução do artigo antecedente, cabo ao director
fiscalizar directamente o movimento da respectiva arrecadação.
Art. 79 . Haverá em cada directoria um amaauense, immedia··
tarneute subordinado ao director, incumbido dos seguintes serviços:
1. 0 Escripturar e fazer escripturar, sob sua.'.l vistas e immediata responsa.bilida.de, todos os livro3 a seu cargo, de conformidade com os modelos estabelecidos.

2361

2. 0 Propor ;w uirce:tor <1S provltlenci::LS que Corem a. bem tia
rogularidade c apCl'feiç~oamcnto do scniço <1 seu cargo .
3.• Receber iliaria. :nentc do mestl'e g-eral o;; Yales dirigidos ;i.
11.rrecadação, as folhas !l:t distrl buiçào !lo pes;;mtl pela.-> obr<~s. as
guias de entrega, minnta.~ de orç:~me;nto~ e rtttacs'lueL' outros
papei.,; tmjeitos ao uospa.cllO do dircctor.
4.• Fazer o;; peclidos á Sccret<tri<t dct In~pecção tLs o:Jjcc:to:-;
neces..,a.rios ao serviço do expetlicnte üa. d.ircctoria.
Art. 80 . A e;;.::ripturação de que tratn. o artigo antecedente
será. composta do~ seguintes livros impresso~ :
.
1•, da l'e..,;i"'ü·o dos orçu.mentos dcsti11ados ás obras c ao consumo ordill<U'io dag oHicina. ; (modelo n . ~O) ;
2°, itl.r:m idem dos bilhetes de auxílios, eoncortos o ol,ras pedi·
da;s ás dircct :: ria~ (modelo n. ll) ;
3°, de termo do consumo dos objectos quo ~c inutilizarem no
~nrviço das tlircctor:as (mrrlelo n . 12);
4<>, de roqui.:;iç3.o de auxilio ás outras dit'ectorias (modelo n. 13);
5•, do diario (modelo n. 14).
Art. 81. Além dos sup r~i t <tdos livros impressos, haverá.
O}ltros em IJI'iUlco , para servirem de protocollos :
1°, do r egistro de corrospondcncia. ;
~o, Idem da:;; ordens do dia do inspector ;
3•, idem de ofllcios c reque1·imentos;
4•, idem das có11ias de contractos cuja, flscali z:tçào . c<tibn. á
respectiva directoria;
5°, Li em !los preços do material forn ecido '~ dircctoria. ;
6°, idem das eontcts de despezas por ~ervi ços prestados a
}Xtrticulares, indusivo os dictnos, mm·tonas , cabren.s, meegulh;t dores, etc.;
7•, idem de registro ele oxperienci<ts, dados, coe!Ticientes >e
uiagrammas rmpoct ivos.
Art . 82. Os escreventes farão o serviço da cscripturação,
c.onformc o detalile cst<\bclecillo pelos respect.i vcs n.manuenses,
de contorm iuatlc com <ts ordens pJr estes rccchidn,s dos dircctores.
· Art. 83. Para o serviço do expedient e de cudn. HllHt lias
üirectorias haverei um serveute, ao qual incumbe:
§ 1.° Cnidar no asseio c boa ordem dos escriptorios e ~alas da
rlirectoria, c cntreg;w o expediente c mn.is serviços no recinto do
<trsenal.
§ 2. 0 Abril' c fcch<tr, diariamente, á hora regulamentar, as
portas, entregando as chaves ao porteiro do arsenal.
Art. 84. Nenhum trabalho terá execução pelas ofUcinas do
qualquer das tlircctorias !los arsenaes sem· '" competente autCrização, a qual poderá consta.r:
§ 1.• De po1-tm·ia da inspecç·ão.
§ 2. o De rcqnisição de.auxilio de outra.s officinas, despachada pelo

ittspector.
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§ 3. 0 De bilhete de concedo para. os. tr::thal hos de pouc::t monta ,
..despachado pelo inspector (mod.clo n . 15}.
Art . 83 . Os trabalhos ordioarios d.e conserva.ç:ão dos ed;ficios,
elas machin:ts, ferr::tmentas, transmissões o utensilios da.s oficinas.
1Jem como o.; melhor::tmcnto::: de pouca m ont<t c indis]JOnsavcis ao
seu bo;n funccionamcnto, pocler ã.o as respectivas dircctol'i :.ts autorizai-os dircctamentc.
Art. 86 . Apresentado pelo ::tmamwnsc respectil'o ao· clirector
·qua;[quer dos U.ocumentos de qno tra ta o art. 84, será elle la.nçado
no livro de registro, onde recel~ erá, nm numero de ordem , e distrílJuirlo á officioa competente, com o llcspn.cho do director .
Art. 87. O mestre geral, <i vista. do docume nto lle que trata 9
.a l'tigo :precellen.te, organizará immediata.mente a miouüt tio orçamento, de accôrd.o com as notas olferecida.s pe:os contl'«.mestres, e
a submettertt ao ajudante competente para examinai-a e set' apresentada ao r espectivo llirectm', par.1 confecção do orç:uuentD do
material (modelo n. 10) .
Art. 88 . Para regularidalle d.o serviço do fornecimento de
material ;\s al'recadações, os pedidos de ohras ao arsenal deverão
·ser feitos dentro da primeit•a quinzena de cada mez, s<dvo os casos
de natureza urgente, com declaração d ;t autoridade competente.
Art. 89 . Orga.nizado o orçamento, será ellc suhm ctthlo ao despacho do iuspector do arsen<ll. afim de ser supprido o material ás
arrecadaç-õ2s, donde ser <í recebido pelos contr a.mestr cs , par meio d.e
vales de que trata o § :3o do art. 76, á proporção d.o a.udaaueuto da
obra .
Art. 90 . Logo. qlte for com eçttt!a qualqnet• obr a. , u a.rnanuense
da directoria abrir;;i, cOtlta. no li ~-ro-Diario (modelo n . 14) e á.. med.ida. que receber U.o mestre geral os Yales e <J.S folhas de llistribuição
do pesso:tl, lanç w<t no cit:lllo livr o as r e;pocti l'él.S i mportancias.
Art. 91. No caso de ser pl'eciso o co!lcnt'SO d :1 unn ou mais
direct0rius para a pl'omptiticação d t1 qualquer obra, o a manuen se
da directoria ini ci::tdora da o1.1 r a l'<trá ::ts rc;plisiçõc.> de auxilias
que forem: necceosarias .
Art .. \:i2. A clcspcza que se ver:flcar com o pesso<d e materié,\1
pela di1•crtoria anxilindom SCl'à in scri Aa por esta. na reqnisiçiio, e
·da me3ma t ransfer ida. pam o tédfto correspondente p ala di~c ctoria
<tuxili :1da .
Art. 03. Si houYet' so '.~ms , o mestr e gcr,tl, depois de as r e. colher á arrecadação com a guia competonte, <tprcscnütr<l. o talão
ao amanuens3 da clirec tori<, para. :os de vi1las not.as no li vro Diario.
Art. 94. Justificam a dospeza dos orçmnentos :
§ 1o, a entregá da obra nova ou dos co.ncertos ;
§ 2", os ter mos· da consumo.
Art. 95 . O fornecimento do combustível c mais olJjeetos designados n::ts tabellas par a o consumo mensal das officinas, embar caçõe> a va.por ao ser viço, das directoria.s, diques, m ol·llonas, guindastes, appare1!Jos, ferr<.~. mentas . etc., será feito. pelo Depo~it.~ media.nte orçamentos organizados pelas competentes direct~r.
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Al'G . DG. A despeza Jo.3 ohjectos d o que trn.têt o <~.rtigo ante.cedentc ser á da.d<t mcnsal111 ontc por meio de not<ts rubricadas pelas
dir.!c ·oria:>.
. Art . 97. Os hil!lCtes do concerto , devidamente espccifieallos os
trahalh >s das officinas, de}Jois de despachados pelo insprctor, serã"
a prnse ntados <.'L Dieectoriit comp atcnte, a comp:mhaclos sompt'e do ~
objccto~ .t concertar.
Art . 98. Qu:mJo não foi'Om os ubj ectos de q ue teat:.t o a rti go
anwcedente entregu:!; co m o -: r espectivos biUiete,, oa dentro do
praw maximo de :~ l h oi·us, seeiio aqnelle;; r cmetti do' p elas dir edo!'i=.ts <t'l in:>pcc.tor, para providenciar .

CA PITULO V!
lJA U:>INA ELECTRIC.\, D IQUES

E

~IORTm-L\ S

Al't. 00 . Pura o servi•; o d ;t u~ ina c!ectr ica, diqu e;; e m orton-as ,
ficarão, r espcctiv<tmente, ;:t ca.t·go dos aj udante3 design'\dos
pela.s directori:.t s de machinas l' con .tntcçã.o na.val, haverá o pessoa l seg uinte:
·
l ma.chinista cleci rici sLa;
;) aj u.dantes;
l mestr e ;
l con tr.:tmcsh·c e um o) Cr Mi ~) de la cl.ts;;e do constrncçiio
q:~<;

n:cv al;
G foguistas;
4 guard<ts ;
li serventes .
i\rt. 100. Ineum!n ~~o !i l~tc:!liubb , <wx ilia<lo p e lo::~ ::tjudantes :
§ I . o O eneargo ele to dos O:'l ap)a.r-e! ho;s a. v apor c e lectricos
t :wto tlu. usina c suas uep endencia>, como dos diques.
§ 2. o Velar p elo asse io c co nse t' l' a ç:'i.o dos ohjectos a seu: ca.rgo ,
fúc~· os pequenos concertos que for em neecssarios c pedie á.s d i·ve ..sas dieectoria.::J O l que fi:n·e m m tis imp ortantes , afim d-e q ue
prol'iile nciem a resp eito .
§ 3 . o Requis itar os ob.ieetos que forem n oce.;;:;;arles aos traba lhos a seu cargo.
·
Ar L. lO l . . Compete ao mestre dos cliques:
§ l. o Cumprir escrup :.tlosameute a~ orde ns qae re ceber da directorié'. das coustrucções na va.cs .
§ 2 . 0 M1.nter o necessario a >seionos diquc3 e suas clependenc ia.s, e bo:L or.lem em toJo o materi:.tl a se u carg,) ;
.
§ 3 . P art icip:w immediam ente á directoria. ela:;; constmcções
navaes c, füm elas hoeas reg ul amentares, ao_ a.j udal):te do a l"senal
qualquer occurrc ncia notavelo a infra.cção tlo Pegulamento e ordens
e xpedidas.
.
§ 4.° Collocar, com o a ux il io do p :ttrão-môr, a ; necessarhtS'
1Jo ia~ nos loga.res convenio ntm, pa ra <t marrttl}:io das portas dos
diques.
0
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!'l 5. o Co !locar c tira1• ;J.S porta~ dos dir1ucs, quando lho r'or·
"J·tlcn;tdo pcht diroeto~·ia tla< construc~oõo~ navaos.
§ 6. 0 ExtLminar diariam~)llte o csi::Mlo (](t; pJrt<L~ dos dirpws,
1 c•spoctivas Yalvula:> c o last ·o !las mc;;rnas. C\}rnmnnimwdo immediatamcnte á dircctoria tias c.Jn~trucçÕ!'S nayaos qnaltJlH'r oc.:ur-·
l'Cllcin quo obSC'lc\'O e pus~~L co;rkibuir parct éL f'alttl, de soguran(':L
d;ts rcfel'ida; pcrt.:ts.
§ 7. 0 Arrecadar c ter sul.>su:t giLtrda e rcspon.auilidade totlo
t> m<Ltcrial dc.~tinadu ;ws trabalhos qHc llw incumh8 tlirigir u
-Dxccutétr, e ter sob :ma vigi:and<t a.~ JIOl'~«s dos dique~.
§ 8. 0 Na cxcc.nç:lo tbs ü·.dnllws indkados nos §~ :3", 4·· c G0 ,
-t~mprogar;t, ;tlém dc.s guarda~ c ser,·cntcs sob snas orckns. o pcs~ual do sen-ontes o marinheiros neces~ario, que sm•;l desigmtdo
pt'i:1. díroctoria déL; construcçõcs n:tvCtcs o 110lo patrão-mór.
§ 9. o Apresentar ao ajudan 1;c enearrc;uil.lu dos d iqucs os rndídos
dos objcctt..s que forem ucccsséu·io.s para éL execução !LJs tralnlho::;
.a seu c.étrgo, b~m como os vales do rtne to1' suppri<lo vcltt Anoc~c
tl,ação.
Art. 102. Para a execução do disposto no J1aragrapho antcCB"dente, no quo concorne ao pessoal tht Patr,J-moria, ~olicitará a
Directori::l. das constl'ncçõ:~s naYaes, tlo inspectordo al'senal, a expedição das necessarias ordens.
Art. 103. Incumbe ao c,mtramcsüo das constl·tH'ÇÕos n:wacs,
designado para o serviço dos diques :
§ l. o Toe a seu cugo todos os ol;joctos destinado~ ao cscommento dos navios nos diques.
§ 2. 0 Dil'igir o pessortl empregado no sordço do cscor<1monto
dos navios, c.onCorme as ordens que receber do. directrJria das
construcçõeJ navaos.
§ 3.° Conservar em boa ordem as escora.s, pa,JmotéLs e outros
objectos de.>tinados ao Escoramento dos navios.
§ 4.° Fttzor asob1·a< que forem 11cce~sarüts p:trtt assent<Lr os
navios nos picadeiros, conf'orme as oedons d:1 dirocto1·itL das
eonsteneções na vao,s.
§ 5. 0 Dar parte ít <liro8t:}ria da;; constnteções uéLvae~ dto qualr1uer
occurrencia que inter('ssw éLo .ô.Ol'Viço éL seu céLrgo c necessite de
p,rovilicncias.
§ 6.° Fazer os p ;,lidos qne forem ncccssêLl'ios pae:.t ~t excc.U(•ão
üos trabalhos a sou cctrgo.
Art. lO'L Para i1 exocuçito dos tmbalhos indic<t<los nos §§ 2?,
3° c 4° do artigo pr.:cetlcnte, o contramestre terá sob suas ordeás
o pes.;:;oal quo for desi !llado pelét dircctoria das construcçÕJS navaes.
Art. lOS. O opm·:wio de P classn, de que tl'ab o art. 99, ser<i
o cncarreg1do das mortonas, co:n as segnintes incurnbenci<ts:
§ l. o Ter a seu cargo todos o> objcctos destinados ao serviço.
ths mortonas.
§ 2. 0 Manter o necessario asseio c bo:1 ordem nas mortonas,
suas dependcncias e no material éL seu cargo.
§ 3.° Cumpri:r as ordens que receber da directoria déLs con:>teucções nav·aes, sobro o serviço a seu céLrgo, participando á mos-
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ma ou ao ajudante do arsenal, fóra das horas regulamentares dóserviço, qualquer occurrencia notavel ou infracção do rcgubmento
o ordens em vigor.
§ 4, 0 Dirigir o pessoal que fór designado para a colloc-tção dos
navios sobre as mol'to:ms, c bem a~sim as obras de con;ervação
destas.
§ 5.° Fornecer ao ajud:wte respectivo <t nota dos objectos qno
forem precisos para <t execuçilo dos trabalhos a seu cctrgo.
Art. 106. Aos machinistas, mestre e mais pessoas do serviço,
de que tmta o art. 99, se dar<\, residenci<t o mais proximo possível
dos diuues e mortonas.
Art.. 107. Os navios do E;titdo serão admittidos nos diques
por ordem do inspector uo ar.>enal, onvindo o direc1or das construcções navaes ; os estrangeiros de guerra, e os mer(;antes nacionaes ou estrangeiros, sómente por autorização do MinL:.ro d"'
Marinha.
Art. 108. Os navios mercantes, naciona,e3 ou estmn;;eiros, só
poderiio entrar no dique, modictnte vetição dirigid 1 para esse fim
ao Ministeo da i'd:.trinln, com a dcclaeaçiio de sujGitwem-sc o~
]Jl'OlJI'iC ~>,cioS ;i,s. cli.-ipJS'ÇJ''S do regulamento drJ <1l'.S8Qil[ n arJ pag:1 ·
11wruo, de; ac<.:ot'tlo com '"respectiva bbcl!a ; do quo se; h í'l':tt':\,.
tcnno e111 1i n·o a r'ropr·iado na In~ pectoria do arsenal.
Al't. 109. A tonelagem serCL c.Llcnla.•ht pela fór· illlL~ offieia,!
osüthe ecitla.
Art. I 10. O:l n:ovio., mercantes sed~o ropal'ados 1lentro dr1
dir11w por op •r:•,l'io;; dos c,;taloiro' particubres, sob a rli!'ccçã.'J <1 11
seu; con~tl'uet•wos ou mestres, c só por excepçã.o, <L noite, com
n.utm·izaç:1u expressa do inspedor do arsnnal. Os mtvi:lS cL~ __ uc:Ta
n.ôLr:m:rciros, contiJrme <ts Ol'llc.ns do :\íini.;tro cb :·.I<triuln. ·Art. lll. O olli:arregadJ tlo eoncerto de q nal<'fUCi' tl;l, ,·LJ m•Jl'<:a:Jte no clijUll ilcw,i, r·ospon~a,vcl por todos os objecb:; :awes-ar[·,s
:\, sn:t sogm'aiH,'<J., l'i')cebendo-os tlo contra~nostre con:p:~!p:,i;o, mediante uma rulaç·~tü rnb1·icvl:L pelo di1·octm· elas co:::,-t:·:tcç-õc~ n<cvn.os ; c será obriga lo a repor todo3 os olJjectos, quo, :1 1 ::t'3to da
onirJg<t, se recon!teça fllbl'Clll, ou a pa.ga.l-:Js p:ln s:)Ll pl'irnitiYo
valo1~.

Art.. 112. O tnatm'ial p u·a. o <;o:lCGl'to elo,: rmvio:; me1',:v1'es
SOl'<t ~npp1·ido

pelos Ilrll]'riotarios o:t consig1mtarios rl.-s liiC':>IJ:o<.
mollianto r·elar;ão c.>p:;ci!ic ><lrt :tpre:,;enta.d~, á lliJ'ect~n'l •, rlcts cun;-;tl'ucç:"ícs ll:LVétCS, depoiS elo rnlJrica.rla pelo YÍCC-Íll .pedOl' OH iij't·
dante do aJ'~Oilal.
;\rt. ll:l. Conclllido o coJlco.tJ Lle Cllnlqner n:tvio do ,illül'l'a ou
mm·c.wto, nacion[t! on estl'<tn~eiro, a dil•edoriêt <las co::strucçôe"
Jl::l.VéteS aprcsonbr(t a., inspector do arsen<tl a co:1ta dos t: a. 1>alllns
qno ti Yoro:n ,,ido executados c conjunctamentc com a cl:t joia e ostaclia, afim rle proviLlenciar sjbrc sua cobr:wça.
Art. 1U. Os propridaeios ou consignatarios do:,; n:tvios mcl'c:1:ltes f:11·ão r0movee immcdht:1,meate, depois ele eo:wluiclos os
•30!lccrtos, to,h:; as sobras de materia.l o ontr,n objo"tos, ,-:ob lWll<t
cb contin:Iarem ;1, p::t;;ar :t mesma. e~ta·li:t.
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Art.Il5.Xo c.aso do não verificar-se o, remoção dos objet.;tos de c1ue
trata o :artigo precedente, a Directoria das Construcçõe~ naraes os fará remover c arrecadar, mandando organizar uma relação dos.
mesmos, que Berá apresentada ao inspector do arsenal, p:n· t a
e!Tectividaúe úa pena men.cionadtt no mesmo tntigo.
Art 1!6. HaYorti um livro a c::trgo do ajudante encarregado
d•)s diques, para lançamento das tlattt' d<LS entradas e sahitlas rlos
nêtvios, o no qual se mcncion11rão as dimensões principaes pat'11 o
calculo tlas respectivas t·Jnela:;·ons, c os trabalhos (fUC forem cxecuta,dos.
Art. 117. Além elo li no ele quo LraüL o artigo anterlor, havDl'<i
outro, n. cargo do ama,nucnsc cltt Directoria de ConHtrucç~ües Navaes, que será escriptt:traclo pelas notas ltmçaclas naqnellc lino,
conforme o modelo annexo n. L
Art. 118. Os navios que forem a.Llmitticlos nos diques do ;n·"cnal ficam sujeitos êL o.;;tricb obsernm;ia das disposições r.;gu'l.amcntares e instrucçõ.Js rcwectiva.s, e mais ;i, sc>gninto
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tonelada ou fracção.

ParDgrapllo unico. As .'oias mencionadas inc:ucm o }Wüco d0
e.ntrada c sctllida, esgoto do dique e uso das escoras c cabo::; .• '
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Art. U9. Pela. estadia que tiverem os llét'I'Í·OS nos d.iques pag:trão, além da joi<t, mais as diarias seguintes :
de l a 8 dias, 300 rCds por dia e tonelada ;
de 9 .a 17 dias, 400 réis idem idem ;
d.e lB a 2G dias, GUO réis idem idem ;
de 27 .a 35 dias, 600 réi~ idem idem;
e assim por dea:;te, augmentando-se 100 réis por d.üt o po1' tonelada
no coTrer de caila, periodo de oito dias que se succeder. A diarüt
minim'it será de 60$, qualquer que scojn, a tonelagem da emb:trca.ção, contando-se o rUa tle sel;;, sol, o .tcxt1 a fra,cção 1le um ·dia,
como um düt inteiro.
Art. 120. Sm'Ct contalo como elo ostarlia o cUa em que ilcéll' o
naYio em sccco, c se cobr<tr<t m<tis:
por escom col'tadtt 11<1 outrad<1 ou s:1,llid;t do clique, 5)000 ;
por palmetas n l'I'tlin<edas no ;'3Gl'Vi<,:o, 1~:>00 cada mmt de
GO m;m; 28 c:•.da uma, de 7;) mtn, e 2$500 Cêtrl<t uma de 100 milímetros.
Art. 121. O pa~·amcnto da joia lle entrad11, e de estadia, ou
diaria, se1'á feito logo depoi:; (h sahit!a do n<tvio do dique e pela
dcmom do pagamcuto, além de :30 dias, inconerti. o pro:prietario
na mulb de lO 0 /o sobre o total da conta.
Art. 122. E' expressamente prohibida a entrada nos diques dr
navioB com polrora, explosivos ou materiacs inflammaveis, quer
sejam elles de guerra ou nwrcante8, nacionaes ou estrangeiros.
Art. 1~3. ,\.s rnnnições dos pequenos canhõ0s do tiro rapido
~erYio conserv;.\dos a bordo. Si, porém, o oílicial cncarro."ado da
artillwria considerar iambem como ]Jeri·gos·•.s ess;:vs fi11.ll1ições, informará ao cvmm::tndantc. qnc as fani. remover.
Art. 124. Não h~tYOl'êi fogo o borrlo, nem de dia, nem de noite,
além das luze; iurlispcn,::tvcis para a illumina<;:ão ou ,da luz
clcctricê,, fol'l!ccitlb. pl'la usina competente.
Art. 123. As cozinhas, tanto p<~ra ~~ guaroição como para o
comm<tmbnto o ofiiciaes do navio, smão ostabcleciclêts em terra em
Ioga r apropriado, p&r<t c;ula dique.
·
Art. 126. J\8 gu:unições dos n::tvios ficam obrig;:ulas a coa<l.iuvar o trtt1Jal!w dct limpeza, ümto no l'tmdo como nas paredes c platafor.n:t dos cliqno~, e bem a-sim a remoção d<l.S malieiras elo escoramento.
Art. 127. Conclaido o tr:tLalho diarlo tios operai.' i os, será. varl'ido tanto o n:wio como o dique o o lixo será transportado para o
local que for determiludo.
Art. 128. A entraclct on a sahitlct dos naYios elos diques tc.rê'L
lvgar com todo o ceu pessoal o borclo.
Art. 12ll. Fica absolutamente pl'ohibido, _clmante .a estadia do
naYio no dique, o movimento de pesos a bordo.
Art. !30. Dons dias ttntes do navio entrar p<ora o úlque, o cn·
genhoiro encarregado irá a bordo e, de ::tccôrrlo com o commantlante, providenciar<i. afim do que o mt vi o fique compensado pariL
maiO!' garanti<t no seu escor<emcnto.
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Art. 131. As gm.tl'nições dos navios :.cuxiliarão os sel'viços dos
diques do melhor modo possível.
Art. 132. Quando qualquer navio entrar 11ara os diques, a
respectiva guarnição ficará subordinada á Inspecção do Al'senal.
Art. 133. O mestre dos dique:> desig1Mrá, diariamente, um
guarda para. vigiar a porta do dique quo estivei' em secco, não
permittindo que pessoas extranhas mecham nas valvuht~ ou outras
peças das portas, c ditndo p<1rte immcdiatamente ás autor·idctllos do
iirsenal,quando r1uem quar que soja não attend.er a esta disposição.
Art. 134. As inst:1llações de bordo o dos diques destinadas [t
extincção de incendio, deverão estar sempre promptas a funccionar.
Art. 135. Durante a noite permanecerá a bordo o pesso<1l de
serviço, o o resto da guarnição alojará em terr<t em logar apropriado.
TITULO IV

Do serviço sanitario

Art. l3t3. Compete :10 cirurgião do arsenal:
§ l. o Prestn,r' o,; soccorro.> dtJ sn8, peotissio, n ' c tso de qu<tl<l•ler <tcciJento occ:wrido no pc:3so<tl do rtrsonal, c l>cm assim tr.vtar
d:ts pos~oas l'O;ideJtes JU mcs1uo <Jr ...;onal, que ~c acllarem enfermas.
§ 2.. o Procmlcr '' os:tmc ue s mi<lrcde nos opcra.rio.,, sorventm; c
aprendizes e gente dtl ,;erviço uo p.ttl'ii.o-mót', (lilü t ;nhêtm de sor
admitticlos no arsenctl.
§ 3. 0 Inspoccionar, lJll tnJo lhe for determinado pelo inspoctor,
os empregados c opGral'ios do arsenal e;n seus domicilias.
§ 4.° Fazer p:1rte da Junt.a. clcl Srt·Hlo, 'lllO lho for ordenada p~l J
:'>Iinistro d:J. i\Iarinlw., }J:tl'ét as inspecç·í.•s rct}nericLts pelos ompre s-aJos e maJ,; pJ:;sortl do arsmnl.
§ 5. o \'i;itar semanctlmentc e se:Hpl'J quu liJt' necessario os
navios dcs:trmados, afim de info:>m::~.r ao ius;Jector rclativ<tmentc <1.s
c;ondições llygionlc<ts dos mesmos e o estulo saniütrio da~ ros:JectiY<tS gu a'nições, 1rtze!l<lo hrtixar tLO lio.spital ::t'> pra.<_··1:; quo preci~Lt·
rem de qualquer soc;col'rv.
§ G. 0 Ini'ol'mar por e~ci'ipto ao in.-;p::wtor ~obre o tr-mpo nccess<wio para. o restabelecimento do opm·,crio, rt;Jl'i::Hilr, oa scrnmto,
que se contundir on ferir em aetn do sm·viçJ.
§ 7. 0 T·r rt sou cargo os in~üumo::tJs c ::un:.,ulcwcia Jostinado.>
ao serviço de sn::t p:ofisf:ão.
Ar i:. 137. Nos arsc:lLWi3 dr.i;' Estatlos os cirnrgili:•s das respectivas enfermarias farão o sm·viç·o s:l!litario de coni'nrlilidade com o
disposto neste regulamento.
Art. 138. Ao eirnrgiã'J se fornecerá c:1s<1 Jli) recinto d<J
arsena.l.
Art. 131. lkver:i. no aesena.l du llio de Janeiro <iorl:J cnfm··
meiros, um dos qnacs senirá Li.ira, da séde do aesenaJ.
Art. 140. Aos cnfm'meiros incumbe auxilbr o~ cjrurgiõe;:!,
cumpdndo as Ol'cltJns (1uc desi.f'•s rec:cberem.
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TITULO V
Da patro-moria

CAPITULO I
DO PATRÃO·MÓR, A.JUDANTE E ESCREVENTE

Art. 141. Haverá para cada arsenal um patrão-mor; o do Rio
de Janeiro terá mais um ajudante.
Art. 142. Compete ao patrão-mór :
§ 1. 0 Dirigir os trabalho~ de apparelho e outros dos navios
quando armarem ou des;)rmarem, e, em geral, os serviços dependentes da profissão do marinheiro, em terra ou no mar.
§ 2.° Fazer dentro do porto todo o serviço relativo ás amarrações fixas e volantes para os navios"
§ 3. 0 Dirigir a manobra da entrada e sahida dos navios nos
dique~ e morronas, cumprindo as nrdc:ns, que lbe serão dadas pelo
director technico competente ou os sem ajudantes.
§ 4. o Prestar soccorros, dentro ou fõr~ do porto, ao3 navios
que se acharem em perigo, em cumprimento de ordem do inspector.
§ 5.° Coadjuvar os trn,ballws de todas as oificinas qun,ndo de·
pendam da n,rmação de caln·cas, ca.brilhas ou quaesquer outros
il.pp:uelhos de sua profis~ão.
.
§ 6. 0 Ter a seu cargo a conservação das embarcações elo arsenal e elo material destinado ao; trab Llhos que lhe competem.
fica11do responsavel por todos estes objectos, inclusive as cabreas
fixas e fluctuantes.
§ 7. 0 Participar, diariamento, ao inspector todas a,s occurrancias do serviço.
§ 8. 0 Informar sobre a aptidão profissional, zelo e comportamento do pessoal tlo serviço marítimo elo arsenal, propondo ao
inspector as penas e providencias que forem necessarias.
Art. l43. Ao ajudante do patrio-mór incumbe coadjuvar o
pairão-mór no serviço a seu cargo, conforme as ordens que clc;ta
receber .
.\rt. 144. Os object'lS de consumo e o material destinado ao
patrão-môr serão suppridos do mesmo modo que ás officinas, t
identicamente se lhe clar(L despeza.
Art. 145. No caso de ser substituído qualquer dos pa,trõesmóres, proceder-se-ha a inventario e tomada de contas, sendo os
li vecs e documentos respectivos remettidos á Directoria Geral do
Contabilidade da Marinha.
"\rt. 146. O patão-mór, na Capital Federal, terá um escrevente
com a mesma categoria dos escreventes das directorias.
Art. 147. Incumbo ao e>crevente do p~ttrão-mór:
§ 1. o Fazer o expediente, registral-o e ter oob sua guarda e
responsabilidade o archivo do patrão-mór.
Executivo -
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§ 2.° Fazel' '~s guhs do entt·oga o os pedidos, os quaes serão

as~ignaclos

pelo p;ctrão-m6r e rubricados pelo inspoctor, qnanclt>
a este não conber autorizar clirectamente o fornecimento, om
casos m·c:ontes, stttisfa;:endo- ,e posteriormente as formalidades
logaes.
Art. 148. Os ohjectos perdidos ou extraviados serão levados
em conta:
§ 1. o Na Cctpital Federal, por or,lem elo inspector, procedendo-se [ts necoss1r~as syndicancias e informn,çoões, aJlm de se1·em
acautelados os interesses ela Fazenda Nacional.
§ 2. o Nos l~-:;bcli s á vista, de termo.,, lavrados com as e~pecifi
cações necessari~.8, pelos socretarios elos ar;~emtcs, que os assignnrão
com os chefes clmtas repartiçlics.
Estes termos não produzirão effeito algum sem a approYaç·ão
tlo Ministro da Marinha.
Art. 140. Para arrecadação elos objectos a cargo do patrãomór e para quartel ela gente do serviço marítimo do Arsenal do
JUo ele Janeiro haverá um ou m<:~.is cascos d.o nayios desarmados,
em ancoradouro designado pelo inspector.
Art. 15Cl. Nos Est::odos oncle não haja c::oscos aproveitavcis paril.
a anecadação e- quartcl, será e~ te ser viço e~ta bclecido no recinto
do ::orsenal.
Art. 151. Os proh•êíes-mól'CS presta.rão contas, no fim de cada
armo financeiro, na Contabilidade da. Ilfarinba. Estas contai> serão
encerradas com inventario em P e 2" Yias, scrYindo esta ultinn
para dar principio (L cont<1 nova.
Art. 152. Aos patrões-mórcs se darCt ca.sa trastejada para resiclencia no recinto dos arsenaes.
CAPITCLO li
DOS PATRÕES, GENTE DE SERVIÇO

~I.-\.ll!Til\10 E BO:YIBEIROS

Art. 153. Os patrões e todo o pessoal elas embn.J·caçiJcs do are gente do serviço maritimo serão nomeados pelo inspector,
t'ob proposta. do P"·trão-mór, dentre os que houverem SCl'Yirl.o nü,
Armada, com l;ras notas.
Art. J5c1. O pessoal elas emb:ucações Do serviço do Chefe da
Nação, elo Ministro da, Marinln e dos chefes e empregaclos das
dill'crentcs depondencias do arsenal tlca subordimtclo ao pa,trão-mcir.
Art. 155 .. Incumbo aos patrue.3:
§ l. o Dar recibo ao patrJo-m6r de todos os olJjectos que receberem pa'-'a. nso das embarcações, cobrar elo mesmo patrào-:n6r
igual documento dos que a olle entregarem.
E~te recibo será pass:1do pelo escrevente do 11atrão-m6r e rulJricado pelo vice-inspcctor.
§ 2.° Cuid:tr no <J,sseio e consoevrr~·ào elas emb::~orcn.<;líes a seu
cargo.
~cnal

ACTOS 00 PODER EXECUTIVO

2371

§ 3. • Pai•ticipar diariamente ao p:ttrão-môr o e3tado de conservação das embarcações do sel'Viço geral, e as occurrencias que
::;e derem a respeito dellas e dos seus tripolantes.
Art. l5G. O pessoal para as embarcações, d J QUe trata o
art. 141, será fixaclo na tabella annexa C.
Art. 157. Nos arsenaes h a vcrâ , para exti ncQão de incendio
dentro do estabelecimento, bombas o o material ncce3Sario, que
será :thado pelo Ministro, sob proposta do inspector.
Art. 1'58·. A guarda e c:mservação ele todo o material de incendio ficar'á a cargo de posso:1 contmctada. pelo :Ministro da Marin-h a, sob a fisccdização do ajudante do arsenal, designado pelo
inspector.
Art. 159. Occorrendo incend io no arsenal e suas depcmdencias ,
os operarias e marinhagem serão empregados no serviço de extincção, sob as ordens do ajudante mencionado no artigo precct!ente e qile solicitar<L do inspector as providencias que delle
dependerem.
Art . mo-. O :Ministro da Ma-r inha, si julgar necess,n·ío, poderá.
contractal' instructore:; para o pessoal do serviço geral do a1·senal
nos trabalhos de extincç'ão de inccmlio.

CAPITULO UI
DAô

CABREAS ,

REBOCADORES

E

OUT RAS

EMBARCAÇÕES DO ARSENAL

ArL lôl . As cabreas fh:.1.'> c flu ctnantes ficarão a ca1•go do
pateão-mór, sob a immediata fiscalização do vice-inspector.
Art. 162 . Os serviço.3 por ellas prest::tdos aos !)articulares
~erão regulados pelas tabellas seguintes :
P1·eços das lingadas·

JJe 1 a 10 toneladas; ....................... .- ...... .. .
» ll ))
)) 16 ))
» 21 ))
» 26 })

15
20
25
30

))
))
))
»

80$000
100$000
150$000
200$000
300$000

A.lugwJZ ,de Ungas (dia ou (1·acç.:<o ele' di'a~

Para lingal'
>

»

»
,.

»

))>

l a lO toneladas., ............. , ... , ... . .
li)) 20
21)) 25-26 ))' 30

»
»»-

..................... . .. .
•. .. ..•••. '. '.' ... ' ' .. ' '.
• ' .. . .. ' ... ' ••• ' •••. ' . • . ,

Cabos prura suspender embarcações, cada um. , . , ..... , .

10$00Q,
20$00025$000

30$001)
35$00(}

Preços de Ulagem, ida _e V6lta., d-a cab1·ea des :le· o· ponto 01de esti11er
ancormla

Dentro do quadro da. carga e d·escarga, ................ .
Atê <li Garrrb6a'y··· .. ...... . .. .. .... . ..... ..... . . . ....... .
»· >~ · ponta. d0 Arsenal de Guerra ...... .. . . . .......... .
> Botafogo . .-... . ... ... , ..-.......................... .

IOI'J$0001

I00$06'CJl

100$000
2{)0$000
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Entl•e o Arsenal de Guerra e Botafogo ........... .. .... .
Até Nitheroy, Po?~a da Areia, Mocanguê, ilhas do Vianna e Conce1çao ...... . ...... . .. . . . . . . .. .. . .. .... .
Até a ilha. dos Ferreiros e proximidades ......... ...... .
Fortalezas da B11rra. .. . ......... . ... . ... . . .- .. .. ....... .
Fot•taleza de Villegaignon .. .... ..... ....... ...... . . ... .

150$000

151$000
120$000
250$000
150$000

Art. 163. Logo que a cabre::t atmcat• a qu::tlquer navio, caes ou
ponte, deverá achar-se prompta a primeira lingada, sendo depois
eoacedida sómente uma hora pal'a o preparo de cada lin .<;ada .
Conclui do o serviço, s ~rão sommadas as lingadas e as horas de trab::l.lho, pagando o requisitante 80$ por ca.da hora ou fracção do
hora que exceder o numero das lingadas.
Art. 164. Além do llreço da liogada, pagará o requisitante
0 alu"uel das lingas e a viagem da cabrea ao logar em que tive1·
de fa~er o serviço pelos preço; estipulados nas tabellas r especti vas.
Art . 165. Todo o serviço l'Oalizado em domingo ou feriado
nacional será sujeito a um augmento de preço de 25 % sobre o
valor total do serviço nesse dia, e todo aquelle que for feito
a,ntes das 8 hor as da manhã e depois das 4 hora-J da tarde custar ti
o dobr o das tabellas.
Art. 166. Nenhuma das e:abroas ser á pn..>ta á disposição du
pwticul1rcs sem pre c~cl.cr. ror1uor~men to da part ~ interes~acla,
' ~': vidame nte sellado, thi'Igitlo :w 1uspector e especificJ.ndo o ~CI' ·
\· i(•:J '.J.UG quizer realizar.
· O requerente apresentará um proprietario ou negociante de
r•:conh ecido cretlito, que <tssigne em livro especial, rubr icado
pelo inspector; termo de fianç ét, no qual declare ficar respon8c.Y cl
pelo pagament.e da importancia devida, no prazo de 30 dias.
o termo de fiança poderá ser assignaclo pelo proprio requerente, a juizo do inspector.
Art. 167. Para ter logar c1 pagamento no prazo supramencionado, a conta será tirada e;n duas vias, conferidas pelo se<:rcta.rio e rubricadas pelo inspector do arsenal, sendo uma entregue
<L parte e outra á Contabilidade. Nesta ultima se declarará o di a
em que a conta é remetticla á Contabi lidade e desde então com eçará o prazo a correr.
Art. 168. Findo o dito prazo e não estando satisfeito o pa.game uto, será este realizado judicialmente, addicionando-se-llle
então a multa de 6 % sobre o valor total da quantia devida.
Art. 169. Na conta se discriminará a importancia dispendida
com o pes>oal, o comb ustível e mais accessorios nec essarios ao
movimento das cabreas ou dos rebo;;adores, afim de ser indcmuizada a repartição da Marinha, sendo sómente o saldo liq nitlo
entregue ao Thesouro Nacional, como receita .
Art. 170. A lingada , a que se refere a tabella, comprehen r. le
os dous processos de suspender e arriar, prestando o particular a
gente necessaria para a manobra e preparação dos volumes, o
correndo por conta delle as avarias que se derem. Não se poderá
suspendel' de uma só vez peso superior a 30 toneladas.
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Art. 171. Não começando a cabrea a trabalhar desde a hora
em que for posta á disposição do particular, pagará este, si for
causador da demora, pot• hora ou fra.cção de hora de atrazo de
trabalho, o mesmo que nas horas de excesso, conforme ficou estabelecido no art. 165.
Art. 172. Autorizado o serviço pelo inspector, combinada a.
hora e lavrado o termo de que trata o art. 166, o re=1ucrente ou
o seu preposto declarará, á margem do requerimento, que fica
sciente. Desde <t hora assim marcada, começará o tem110 <L corr.cr
por conta. do particular.
Art. 173. Os navios ou embarcações que houverem ele receber
ou tirar pesos com as cabreas não poderão conservar-sn dentro do
quadro das boias do arsenal, depms de concluído o serviço requerido, sob pena de pagar cad<L um 10$ ele mult" por hor<1 ou fracção
de hora de excesso, contados de dia e de noute. Nos casos ele força
maior, reconhecicl<t pelo iuspector, a rcferid<t multa poderá ser
relevada.
Art. 174. Quando a cabrea fluctuantc tiver de sahir ua amarração em serviço de particulares, darão estes o pessoal e embarcações
nccessari<ts para todas as manobra>. Sendo rebocada por vapores
mandados pelo requerente, ficará este rcsponstwel por qualquer
avaria que a mesma cabrea soffrer ou causar no trajecto.
Art. 175. Dcverri, constar do termo qLie se l<tvrar, Ha fótma
elo art. 166, não só a condição estabelecida na ultima pétrte do artigo anterior, mas ainda que o requere11tc indemnizará quacsquer
a, varias que se derem emquanto estivel' a cabrea a seu serviço, não
sendo a culpa proveniente de força maior justificada, ou de cmprega,dos do arsenal, a juizo do inspector.
Art. 176. Haverá nos arsenaes da, Republica as embarcações a
va,por e a remos que forem necessarias:
§ 1. o Pam o serviço llo Ministerio dtt Marinha.
§ 2. o Para o serviço elos inflpectores.
§ 3. o Para o serviço ele cada uma elas directm:ias technicas.
§ 4. o Para o serviço geral do arsenal.
Estas embarcações serão as fixadas na tabclla C, annexa a este
·
regulamento, c ficarão a cargo do patrão-mór.
Art. 177. As embarcações a vapor ou a remos ao serviço especial de cadn. uma das directorias ficarão a cargo dellas com pessoal fixo, que será dc;ignado pelo patrão-môr, mediante requisição
das directorias ao iospector do arsenal.
TITULO VI

Da Junta Administrativa

Art. 178. A junta administrativa elos arsenaes se comporá do
inspector, como presidente, e dos directores technicos, servindo de
secretario o mesmo secretario do arsenal.
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Al't . 179 . So retHJÜ'<i. oruina,rirumertte uma. vez pol' semana, em
tlia prefixado pelo inspector, e :> em dependcucia de convocação ;
e extraardin;t riamente quando o in ~pec tor julgar conveniente .
Al't . ISO. Ko.s reu niões orJinarias se occupar<i. das providcneias g: erae:~ qne dev;tm ser atluptacléts ou es~uda,da.s em bem do -serviço, tanto sobro o nu.terial como sobre o pessoal, devendo cada
director cxoor o estado e ::~,ndamcnto dos serviços a sou cargo.
c\r t . 181. ,\.s reuniões ex.tl'aordinal'i<:.s só poderão ter por fini:
I o , estudar os inven tos ou melhot'<unentos sug.geridos pela mes.
trança e operal'iado do arsenal ;
2°, pr0por ao Miniotro a. concessão de pl'emios pecnniario;;
pelos mesmos inventos ou melhoramentos, quando náo convier
;tdquiril-os de:finitivamonb ;ws r espectivos inventare.<>, nos tel'mos
da. legisla.ção gel':\1 ;
3°, propor a.o i\Iinistro a quantidacle, qnalidacle c typo do material, que <lev0 ser encomme>nd·tdo dircctamcntc dos rC~lJCctivos
i'abricctntcs ou productores no ·e.straugeiro ;
4°, applicar, minorar ou r elevar as penas diEciplinares em qne
tenlutm incorrido todos a:1uelles q11e estiverem ao serviço do arsenal, desde que n-ão sej am el!as dct alçada militar;
5°, rever as tabeJ.las de vencimentos dos operil,riof:1, aprendizes
B serventes ;
6°, organi zar tabell as para o consumo ordiua.rio, tautll das offid nas, como ela> machtn~ts , moto res e emln\rcaçõcs ao serviço do
i.t rsenal ;
7°, reveL' o systema de .e scripturação e contabilidade da l'e}Jartição e da.r .instrucçõcs c modelos para o bom anclamcnto do
serviço.
Art . 18.2 . Para appllcaçã.o, minoramento ou r.e levação de
·,jenas, não estti , entretanto, o inspoctor obrigado a convocar a
j unta.
Art. 183 . De tudo o que occorrer, quer nas reuniões ordinarias, quer nas extraortlinarias, lavrará o secretario uma acta, que
ser tLapprovada na sessão subsequente, e de que S3 dará. logo wiencia ao Ministr o na )Jarte r ela-ti va aos assmnptos que dependam ele
·sua aprecia(,'ão ou dccisã o.
T ITULO VII

Do ponto em geral
CAPIT ULO I
DO PESSOAL

AD~liNIS1'RATIVO

Al't. 184 . Os trab<t1hos da administração dos a.rscuaes come.,a rão ás I Ohoras da manhã e terminarão ás 4 hor as da tarde, salvo
•JS casos extraorclinarim, em que a entrada e a sahicla serão fixadas
pelo i nspector segundo o sei'Viço publico o exigir.
Art. 185 . Para o cumprimento do disposto no aTtigo precedente, haverá os seguintes livros :
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Pnrn. o ponto dos empregados dn. secreta.r ia do arsl.'nal, quo
ser[L e ncenado pelo resp ectivo secretario ;
Pat'it o pon to dos empregados llas directoria:>, que sor <í. diD.riam ente encerrado pelos r csp::;ctivos uircctorcs;
PD.m o p onto dcs m D.ch i nbt(ts <b::< o!Iicina-;, mestres geraes , contramestr es, e:3cr cventes c apont:ulores , que será encerrado pelo
vice- inspector ao toque da ,: i nct~. 1nra. o com eço elos tmbalhos d(ts
officinas.
·
Art. 186. O empl'cga uo :mj eltü (1, ponto, que doixal' Llc comparecer, perderá:
§ 1. 0 Totlo o vencimento, si não ju·.-;i;ii'k''· r <1 l'alb .
§ 2. o Só mente a gr,ttificaçuo, ~ i f<tltar com ca,u,;a j ustificada.
§ 3." Metade da gr atificação , quando sn r8tir a.r o em prpgado
com permissão do i osp octu r, uma hot'<t (tlltcs de lindo o expediente.
§ 4. 0 Toda a gr atificação, si comparecer ckpois das ll horas d(t
m anlüi , e mb ... r a j usti fiqLl e ét demor a; ou r eti r al'·Se émtcs détS 3 horas
dét tat·uc, ainda que sej't por m ot ivo [t,ite;H.iivcl.
§ 5. 0 Torh a geatificaçio , si compar ecer tlcpvLs elo pont o encerr"do . sem m otivo justilicado, ou re ti r ar-se antes elo findo o expediente.
§ Ü.'' Todo o vencimento, o que se l'Gtir,tr antes de findar o
CXllCUiento, SOlí1 li CCD Ç1 do i J1SlJecttJl' .
§ 7. 0 Pcl!u; faltas interiJoladas o de:>COilto :::o fM[L dos dias em
qn rJ c!la;- se th·crcm da llo, "e p :·la,:; :mcccssivas se esten derá. o descontu aos di0•; qne, niio sendo de . ;nrviço, se comprcllellderem no
período d(ts me ;m;ts f<•.H'"s .
·
A 1~t. 107 . O mn pregado mili t::tr, quo falt'u ao serviço sem
calV[l, .J U:,t iilcada, peeder á toLLL '1 gr at iticaçlo d .~ fun cção .
§ 1. 0 O qu3 S3 r etii'::.l' ani;c;; de findos os traba ll10<, sem l icença
do iuspcct·n·, perderéL tam hem toda <> gr <ttificação .
§ 2.o O que comparecer depois de cncerrtttlo o ponto perderá.
metade U<1 gratificação,
··
·
Art. WS. As ra lüs :;c coiltal'i'í.o ti vi st;t dos com poteutes livl'os
de ponto, o:: q ua.cs serí'í.o assign a il.os pcl:js empl'cgaJos duas vezes :
um ~L dnra.ntc o ]Wimeiro quar to elo hor.a depois do com eçado o
cxpedwnto, e ;~ outra. qu ~mdo se r eti r <trem , findos os ttaba1h.os,
lançcLndo-sc a.:; notas competentes nos ditos livros, qne devem ser
encui•raclos din.i'ia,mente <L hom rcgubmcntar .
Ar t. 189 . P ertence exclusivamente ao in;mector do arsena l o
julgamento sobre a j ustitica.ç5.o da;; fa ltas .
Art. 190 . Não soifl'crit desconto a lgnm o emprega do que fa1tal'
ao arsenal:
§ Lo Por se achar encarregado pelo i\Iinist erio da Marinha, de
qualq uer tra.balho ou commis ;ão.
.
§ .2 ." P or motivo de sm·viç.J llo arse nal, com . autorização do
uJspector.
§ 3. o P or esta r servindo a hn un cal'"O O'r<ttuito c o brigatorio em
vil•tLtue de preceito de lei.
"
"' "'
. .
§ 4." Por motivo de rno lestia até oito d i.as , com justificação
approvadn. llel o inspector.
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Art. 191. No fim de cada mez o vice-inspectoe, secretario e
directores, tendo em vista os livros de ponto, farão organiz<tr oo
mappas de comparecimento dos empregados, e, depois de assigna•los, mandarão apresentai-os ao inspector, que, julgando as faltas,
determinará em seguida que o secretario organize o ponto geral
destinado á Contabilidade.
CAPITULO II
DOS APONTADORES E DO PONTO DOS OPEHARIOS, APRENDIZES E
SERVENTES

Art. 192. Haverá no Arsenal de Marinha no Rio de Janeiro seis
apontadores, distribuídos pelo inspector, conforme as necessidades
·lo serviço.
Art. 193. A séde dos apontadores será préviamente designada
pelo inspector do arsenal.
Art. 194. Os apontadores se apresentarão diariamente no arsenal 15 minutos antes da hora marcada para a entrada dos operarias, e se conservarão no recinto do mesmo arsenal, nas respectiYas estações, até a. hora da sahida dos operarios, excepto das 9 ás
lO 1/2 da manhã, que lhes são concedidas para almoço e descanso.
Comparecerão tambem ás 6 horas da tarde, quando houver ser-viço extraordinario.
Art. 19:5. Os apontadores são subordinados ás autoridades
do arsenal e obrigados a prestar, com promptidão, toclos os esclarecimentos que lhes forem exigidos pelos directores.
Paragraphb unico. Em seus impedimentos serão substituídos
pelo empregado da secretaria do mesmo arsenal que o inspector
Josignar.
Art. 196. Compete aos apontadores:
§ I. o Escripturar os livros de matricula de operarias, aprendizes e serventes (modelo n. 16).
§ 2. o Verificar diariamente o comparecimento dos o~r..arios,
aprendizes o serventes.
§ 3. o Organizar as férias e assistir ao pagamento conjíh.'!;tamente com os ajudantes dêJ,S directorias e respectivos mestres geraes e contramestres.
Art. 197. Além do livro de matricula, ha ver{L para cada operario, aprendiz o servente uma caderneta subsidiaria (modelo
n. 17) com as principaes notas do livro de matricula, que será
escripturado pelo respectiva apontador.
Art. 198. A caderneta a que se refllra o artigo antecedente
será entregue ao operario, aprendiz ou servente quando for dispensado ou eliminado do serviço do arsenal, e nenhum delles
poderá ser readmittido sinão mediante apresentação da mesma
caderneta.
Art. 199. O operaria, aprendiz ou servente que não apresentai-a, receberá outra, mediante indemnização de seu custo, que
lbe será descontado dos seus vencimentos.
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Art. 200. Os livros üe matricula scrito csc,•ipturctdo5 do mesmo
modo que o> de soccorros dos nados da Arma<la, e delles constarú:
1°, a admissão do opcrario, apren:liz ou s;;!'veuto, suas falta<,
licenças, baixas o albs do hospital, elogios, ropreheu ;ões, omba~~
ques, desembarques, dispensas do serviço, multas, promios, accldentos de que forem victimas no serviço do arsenal. o jornal e
gratificação quo percoberom, e outros quae.squer eschtreci:nontos·
e notas que contribuam par-a, p1'cencl10r o :fim a que taes livros
são destinados ;
2°, o pagamento, os descontos e as faJh~.
Art. 201. As notas ~ô soeão l<wçadas {t vista dos bilhetes
assign~dos pelos directoros o rubricados pelo inspector, ou por
ordem escriptn,, expedida pelo inspector, em quo serão deelarada.s
todas a::; occurrcneia.s que d:Jvam ser mencionadas no livro de
matricul-a.
Art. 20~. A ailmissão, readmissão e transfm·cncLt do op::rario,
de uma J)cWa outra classe oa officina, dever<L ter logar no . p~in
cipio de cacLt mGz, salvo caso extraordinario, quanto lt admlSsao.
.
Art. 203. O ponto elos operarios, aprendizes o sm•ventos seri~
tomado:
§ 1. 0 Pelos apontadores.
§ 2. 0 Pelos mestres gerao;; e contramestres nas ofl1cinas.
§ 3. Pelos encarrogctdos, quanllo os operarios teaballlarem
fóra das officin<ts.
Art. 201. Para cada uma das officinas distrilJnidas ao apon-·
tadot•, organizará este mensalmente, em livro apropriado, uma
relação nominal do pessoal, especificando-o pela cla:::se e numero
que lhe corresponder.
·
Esta relação servirá para o ponto, o nella se mencionarão tambom os dias utois do mez (modelo n. 18).
Terão os mestre::; relaç,ão de ponto igual par<t o 1)essoal das
respectivas officinas (mouelo n. 19).
Art. 20:S. Para o fim dctorminn,do nl) artigo precedente haverá para cada operario, aprendiz ou servente uma chapa de
metal, tendo estn.mp.tdos o numero e classe do op2rario, aprendiz
ou servente c as iniciaes da officina a quo pertencer.
Art. 20n. No recinto dos arsena.es haverá cstaçõJs situadas o
mai::; proximo possível ela entrada e ncllas se collocu,rão quadros
com pinos nu ,nerados por officina e classe, onde sel'ào collocadas
pelos oporarios, apt·endize3 e se!'Ventes as chapas respoctiva~,
findos os trabalhos do ar~enal.
Art. 207. Durante as horas de trabalho permanecerào fechados
os quadros, .cujas chaves ficn.rão em poder do vice-inspector até
meia hora antes ela sahida dos operarios. ·
Art. 208. A's 6 l/2 horas da manhã abrir-se-ha o poetão do
arsenal, c o toque da sineta, feito ao mesmo tempo, annun.ciarâ
o ponto.
Art. 209. Os operarias, aprendizes e serventes, ao passarem
pelas estações supra indicadas, tirarão as chapas correspondentes
0

2378

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

aos seus numoros, c seguirão para a> officinas, onde ::cs colloc1rão
em quadro proprio e semelhante ao existente nas estações de ponto.
Meüt lwra, depois do primeiro toque ua sinct:.t, se fará outro
toque, quo encerrará o po:1to, fechando-se o portão do arsenal.
Art ..'210. ~~m vist:.t dcts ehapas retirad<ts, o apontador immedintamcnt:.J organizará o ponto, notando na relação de que trata o
art. 204 com a lettra C os nomes dos opora,rios, aprendizes e serventes que comp<troceram, o com a lottra F os dos que faltaram.
Art. 211. Dos que faltcLram, fará o apontador, em duplicata,
a relação numeral (modelo n. 18), q no aprosentar[t ao vice-inspector e ao director res11ecti vo, depois de encerrado o ponto, após
o segundo toque da sineta.
Paragrapho unico. A~ fctltas serão justificad::,s perante os diroctores respectivos.,
Art. 212. Ao segundo toque da sinet.L, os contr::nno,:;tl'Bs farão
nas officinc1,s a veriilcação dos operarios, ltprendizes e servent~s,
que comparecet·em pelas chapas existentes nos logaros proprros
nas mesmas oíficinas, notando na respectiva relação (modelo n. 19)
com a lettra C os no.nes dos operarias, aprcnliizes e serventes que
comparecerem.
Art. 21:~. Em relação numeraJ identica <í dos apontadores de
que trata o art. 211, la,nçarão os mostres, por elo,sscs e numeros,
os operarias, aprendizes e serventes que faltaram, para ser enviada
ao vice-inspector c ao dircctor respectiyo.
Art. 2!cL O comparecimento dos operarivs quo tl'abalharem
fóra das offi::inas será. verificado nos logarcs do trabalho pelo> encarregados que os dirigirem, organiza.ndo estes a relação numeral
dos que faltaram (modelo n. :9).
Esta relação, datada e assign<J.da, sor{L remettida immediatameni,e ao respectivo contmmestrc.
Art ..215. Com a rol::Lção de que tr<J.ta o artigo precedente,
completará o mestre gerJ.l o ponto da diroctoria, indicando com a
~otra C os operarios, aprendizes o serventes quo compareceram aos
trabalhos o com a lettra F os que f'albram.
.
Ultimado assim o ponto, o mestre geral rometterct , ao vicemspector uma relação numeral dos que não comparoccrJ.m, ptwa
os fins determinados no <wtigo seguinte.
Art. 2IG. Recebidrts as relétções, o vice-inspoctor as confrontarà
na presençét dos apontétdorc!S c, si dessa confrontação resultar desaccordo, o vice-inspector rcsolved o caso ouvindo o mestt'e geral
ou o contramestre dét otrtcina.
Art. 217. Sempre que o desaccordo provier da falta de compa·
recimento ao ponto do apontador e comparecimento na officina, o
respectivo mestre geral ou contramestre ontregarà ao vice-inspector a chapa do operaria com quem o facto se der, e aquelle a
fará collocar no logar competente da ofilcina, dando parte ao inspector afim de determinar a pena que deva ser applicada ao delinquente.
Art. 218. Concluida a fiscalização do ponto pelo vlce-inspector,
sm•ão as relações numeraes, apresentadas peios apontadores, submettidas ao desp::who do inspector para os devidos descontos.
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Art. 210. O vicc·inspector devolver<í aos mestres geraes as
relações que delles receber, c estes as entregarão acto continuo aos
an'lmuenses ela dit'ectorht.
Art. 220. O inspector providenchtrci no sentido elo serem feitos
nas estações de que trata o art. 20G, compartimentos fechado;; para
o serviço do ponto, e de modo .J, tornaJ-o efficicnte.
Art. 221 . O ajudante mais antigo do arsenal, elos que :residirem na. Armaçilo, c!esempenhant a~ attribuições do vice-inspector, quanto ao serviço do ponto das officinas que alli existirem.
Art.. 222. Nenhum operario, aprenuiz on servente póde se1'
dispensado de responder ao ponto cliario pelo modo indicado, e
somente o ser:t temporariamente. por ordem cscripta do inspector e
directoreJ e por motivo justiücado ou sJrviço extraord.inario, quo
ser(t especificado na mesma ordem.
Art. 223. Os trabalhos elas officina.s começarão sempre ás 7 1/2
homs da mauhã e terminarão ás 4 horas ela tanle, em que larg-;orão as ferramentas todos os operarias.
A1·t. 22'1. Havendo necessidade do serv-iço extraol'clinario, o
inspector elo arsenal tts:-ü m o deter minard..
Art. 2.23. O tempo concocliclo pétra o almoço do pessottl das
oalcina.s ser:t tlc meia llOl'a. c quando for l11<tl'caclo pelo in.~pector
do arsenal.
Art. 226. Não terá direito ao YC;wimento diario o operaria,
aprendiz ou ;-;prventc que dei:mr de compttrccer ao ponto, c será
multado o op.·mrio, aprendiz, ou servento que deixar do collocttr a
chapa ntt c~tação competente na llor:.t da sahida.
Art. 2.27. Nenhum oper<1i'io, aprendiz ou se;·vento poderá rctirn.r-se do ttrsenal, durante êLS horas do tra.balllo, sem bilhete ela
clirectoria rcspcctiYa visado pelo <'.jm!v,ntc elo arsenal r1ue cstivet·
ele serYiço ; nem poder;í tão pouco co11vcrsw ou receber visitas
nas officinas.
Art. 228. O operaria, apt·endiz ou Bervente que retirílr-se dura,nte as horas de trabalho c po1' mo ti ,,.o de força maior,justific;"tda,
perceberá a quota proporcional ao resp:3ctivo vencimento, para o
que decl<trará a competente directoria a hora. em . que rubric::tr o
bilhete.
Art. :229. Fic<"tll1 extensível~ ;ws foguistas e carvoeiros das
motoras do arsenal as üisposiçõeJ relativas ao ponto e ás licenças
doB opBrarios, aprendizes c st:rventes.
.
Nas oüicinas fóra da sede do ltl'Senal serão essas licenças viSallaB pelo ajudante llo arsenal alli destacado, communic~mdo-se
ao inspector.
Art. 230. As folhas de pagamento dos operarias, aprendizes e
serventes serão feitas pelos apontadores · e por elles apresentadas
ao vice-inspector, até o dia 5 de cada mez, com a relação mensal
elo ponto e a> rehtções numeraes da::; faltas, -afim de serem remetticlas â Contabilidade da IIIarinha.
Art. 231. O pagêtmento ser{t annunciado ás tlirectorias com a
necessaria antecedencia e feito nas oíllcinas do arsenal até o dia lO,
em sabbado, depois de 2 lloras da tarde, com assistoncia de um dos
ajudantes da clirectoria, mestre geral e contramestre.

2380

ACTOS DO PODI::fi EXECUTIVO

Aet. 23.!. I\os Esktdos o pa.ga,mento ser<~ feito do mesmo modo
pela,s Deloga,cia.s Fiscaes, presentes um ttjutlante da inspocto1'.ia dn
a1·~:na.l e o mc.;tec gernJ.
Art. 233. Acs que deixm·cm de receber no dilt marcado, por
motivo justificado, se ft~r<i, o pagamento mediante Colha e5pccial.
Scmelhautomente se proceder:í. quanto ao aboJJO de jornae<
c graiificaçi'íes, por serviço ext.raordioario de q ualquel' mttul'ez<J..
Art. ~34. Os operarias, aprendizes e serventes, que trab<tlharem fóra das officinas, em dist<tucia rrue não permitb cumprir a
disposição do art. 209, S'3rão pag JS por folhas orgauizall<J.s pelos
apontadores, á vbta (lus pontos rubrica,dos peh;s directores c visarlos pelo inspoctor do n.rsenal, sendo tttes pontos tornados pelos mostl·es ou encarregados do serviço .
Art. 235. Os patrões e remadores, machinist::ts das em barcações c foguist<~s da, pa.tro-moria terão <J.Ssentamentos n :~
mesma pa.tro-moria e serão pur ella relacíonauos.
O pagamento se far(~ no Rio de Janeiro, na Contabilidade da
~larinha, pre.>entcs o competente apontador e o patrão-mór on seu
ajudante, á vista àos livros de socco1>ros, onde est:tt•ão notacl.as, pa.rlL
os devidos descontos, as falkts que tiverem durante o rncz .
Art. 236. Nos E~tados o pagamento r;er <i ana logamente feito
no arsenal pela Delegacia Fiscal.
Art. 237. O inspector llo arsenal dis trilmir<'~ as officiuas pelo,~
apontadore;;, para qae o trabnJ1w relativo ao pagamento seja feito
com a possível igualdade.
TITULO VIII

Da Policia do Arsenal

CAPITULO
DOS

r

PORTEIROS

Art. 238. lh~ ~' er<'~ no arsenal do Rio elo Janeiro dom; porteit•os
u um no de ca(h Estado.
A1·t. 239. Incumbe ao porteiro de serviço :
§ 1.° Cumprir as ordens l'elativas á guarda o polieía do portão
do arsenal.
§ 2. o Não consentir a sal! ida do pessoal das officinas duranttJ
as horas do trabalho, sem ordem dos diroctores technicos e scicucia do official de estado. § 3. 0 Não deixar sahir objecto algum sem ordem do vicei.nspoctor, official de e5tado ou dos chefes dos serviços elo arsenal.
§ 4. 0 Detel' o revistar qualquer individuo, quando suspeitar
.q ue conduz objecto occulto, e dar parte ao otficial de estado, caso
se verifique a suspeita.
§ 5. o Não perrnittir, com excepção dos militares, quando fardados, a entrada, sem licença do official de estado, no recinto do arsenal, ás pesso::ts que não forem fnnccionarios das repartições de
marinha, ou domiciliadas no estabelecimento.
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§ 6. 0 Não deixar sahir marinheiros dos navios do Estado, que
vierem nos escaleres do arsenal, ou das embarcações deste, sem
a, apresentaçã? da respe~tiva licença. . .
.
§ 7. 0 Verificar, por SI ou com o auxJlto da gua,rda, s1 o pessoa,!
no acto da sahida leva algum objecto pertencente á Fazenda Nacional.
§ 8. o Fechar o portão do arsenal ao toque de recolher,entregando a chave ao official de estado e abrir o seu postigo ao toque de
alvorada, ou, extraordinariamente, quando lhe for ordenado pelo
mesmo official.
§ 9. o Dar parte diariamente ao official de estado de tudo quanto occorrer de notavel durante o dia.
§ 10. Apresentar ao official de estado os bilhetes de>pacha,dos permittindo a sahida de operarias, e as chapas destes, afim de
serem entregues ao apontador competente.
§ 11. Fechar o ponto dos guarda,s de policia do arsenal, sob
a fiscalização do vice-ins11ector.
§ 12. Dar a hora de entrada e sa,hida do pessoal das officinas,
communicando ao official de estado e fazendo executar pelos guc~or
das os tol}ues e sign'les reguhmentares.
§ 13. Tonnr cont:t e fazer a distribuição de tod;~o a coPre'pondencii1 official. e da, que for dirigida, por intermedio do <tJ·scn::J,
:ws navios ou ás repartições de marinha existentes na sn:t área.
§ 14. Receber e ontreg:w aos responsavois as cJnyes pl·incipa,es de todas as dopendencias do arsenal.
.
Art. 240. Od poetciros, qua,n·1o impedidos, serão substituídos
110r quem o inRpGcfm• J.c:;ignar.
Art. 241. Nas directurias exiJtentes fôra do recinto do <1,r ena! as funcções do porteiro serão desempenlmdéls por qnem o inci]Wetor commissionar.
Al't. 242. Nos Estados, o porteiro ser<i coadjnv~ulo 1101' um
gmmla do policia.
·
·
AI't. 2-13. Aos porteiros do aesonal ,;e dar<í. resi<le:iGi:1 11ara ~i
c suas fctmilias no recinto do estabelecimento.

CAPITUL0 II
DOS GUARDAS DE POLICIA

,ü·t. 2J4. O numero dos guardas destinados ao ]'oliciamento
!lo.;; a,rsenaes será fixado annualmente pelo Ministro dn, Mr.rinl1a,
'o h proposta do inspector.
Art. 245. Incumbe aos guardas de policia:
I. o Fazer o serviço da, guarda ou ronda no3 logarrJ> que lhes
forem desi mados, sob a direcção c immcdiata tlscaliz<t<;:ii.o dos ofJ1ciaes do estado ;
2. o Prevenir ao com mandante da guarda militaP a proxi :n;~
S<1llida dos orJerarios, afim de que este designe os solrhdos que I'C
devam postar doutro do portllo por onde tiverelli do sahir u,;
mesmos operario;;
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3. o Auxiliar o porteiro net policia que a este compete;
4. 0 Não consentir no embetrque de objecto> do qualquer natu-

reza, sem quo seja, apresentada guia rubricada pelos d.irectores ou
•~iudanto.s destes, ou por ordem do vice-inspector ;
' 5. 0 Prohibir que atraquem no ar.>cnal e smts uependencia~
lanchas, escQ,lercs e q uaesqucr outras embal'caçõcs mercantes;
6. 0 Rovbbr, depois de fechadas as officinas, os estaleiros,
as embarcações que nelles se acharem e todos os demais logares,
participando ao official de c:otado qmtlqucr circumstancia de que
110ssa resultar damno ao estabelecimento;
7. o Deter a qu<1Iquer individuo quo, pm' occaslão da revist~,
de que tmta o pamgrapho precedente, se aclle occulto ou seja indevidamente encontrado á noite, depois do toque de recollwr, no
recinto e littoral do arsenal, o suas depemlencias, levando-o á presençct do official do estado ;
8. o Participar ao otncial de estado todas ag occurrenclas
quo se d.3rem a respeito da policia do arsenal e suas dependencias.
Art. 24G. Haver;~ tambem á noite uma ronda no mar', junto
aos arsenctes, sempre que esta providencia seja necossarict e for determinada pelo inspector.
CAPITULO UI
DA GliARDA MILITAR

Art. 2-17. Haverá no recinto tlo arsenal uma guarda militar,
feita por forças da marinha c comm~uulada por um officlal subalterno ou inferior.
Paragrapho unico. O commandante da guarda cumprirá as
ordens quo receber do officbl de estado sobre tudo que for concernente ao serviço da praça.
TITULO IX

Disposições geraes

CAPITULO I
DAS NO:>IEAÇÕES E PRmiOÇÕES

Art. 248. Os inspectores, o vico-inspector, os directores
technicos, os secretario~ do> arsenaes e os officiaes da secretaria
serão nomeados por decreto ; os demais empregados e mestrança
das oHicinas e diques, por portaria do Mmistro da Marinha, excopt!.'aquellcs cuja nomeaç-ão competir ao inspector.
Art. 249. O inspector, no Rio do Janeiro, tomará posse perante
o Ministro da Marinha e, no~ Estados, perante o respectivo pessoal
da inspecção.
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Art. 250. Nenhum empregado da administração dos arsenaes
entrará. no exercício do r espectivo emp1•ego sem a competente
posse, dada p3lo inspector.
Art. 251 . Os logares de amanucnsc da secretari:1 do ar;3enal e
das directorlas das otlicinas serão providos por concurso, preferindo-se, em igualdade de condições, os escreventes das officinas
opatro-moria.
Art. 252. Os escreventes das of11cinas só poderão ser nomeados
por concurso em que provem:
§ 1. 0 Boa lcttr:J. e conheci mentos da gr<1mmatica nacionaJ.
§ 2.° Conhecimento da arithme tica até proporções .
§ 3. 0 Noções de desenho geometrico .
Art. 253. Para inscripção no concurso os candidatos deverão
apresentar documentos, provando :
1°, ser cidadão bl'azileiro ;
· 2°, ter bom procedimento moral e civil ;
3°, ter prestado serviço na Armada..
Art. 254. Par<t amanucnses da inspecção c directorias, (l.lém
das provas exigidas no art. 2!52, se exigirá em concurso:
§ 1. 0 Noções geraes das línguas fmnceza e ingleza e de geographia e histori<t do Brazil.
§ 2. 0 Redacção e cstylo oillcial na língua vernacula.
.
§ 3. 0 Escripturação mercantil a pplicad:~. á contabilidade dos
serviços relativos á mal'inha .
§ 4. 0 Pratica do serviço geral da repartição durante um anuo,
pelo menos.
§ 5.° Conhecimento do metrologia e de r educção de moedas,
tlescontos, etc.
§ 6, 0 Oonhccime11to do alg-ebra até equações do 2° gráo.
Art. 255. O logar de secreta.rio do arsenl!ol será provtdo por
livre escolha do Governo, ouvido, todavia, o inspector.
Art. 255. 0 .; Jogares de olficiaes da secrehria do arsenal serão
preenchidos pelos amanuenses das repartições do mesmo arsenal,
mediante proposta do inspector ao Ministro, na falta ·de officiaes reformados do Corpo tia Armada.
Art. 257 . Os empregados do arsenal, nomeados por concurso,
p01lorão ter accesso para os logares das demais repartições do Ministerio da Marinha, cujos regulamentos estabeleçam identicos concursos .
Art. 258. Os empregados da administração dos arsenaes, não
sujeitos a outros regulamentos, e que contarem mais de lO annos
de ser viço e:ffectivo, só poderão ser demittidos em virtude de sentença, ou por incapacidade moral, legalmente pro vada .
CAPITULO H
DOS VENCIMENTOS

Art. 259. Os vencimentos dos empregados dos arsenae,<:! serão
os fixados na tabella A, anncxa ao presente regulamento.
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Os dos operarios e em geral os de todos 03 jornaleiros serão
os da tabella B.
Art. 260. Nenhum empregado do arsenal perceberá emolumentos de qualquer natureza, sendo todos cobrados por meio do
estampilhas.
Art. 261. No caso de substituição de qualquer empregado do
ae ,ena.l, abonar-se-hão os vencimentos, de conformidade com as
·seguintes regras :
§ I. • Si o empregado exercer interinamente logar vago, ou si
o funccionario impedido não tiver clireito a vencimento algum,
perceberá o substituto integralmente o que estiver marcado para o
J:Jubstituido.
§ 2.• Si o subtituido tivet' direito ao ordenado, abonar-se-ha
ao substituto, além do vencimento proprio do seu emprego, a gratificação que aquell ~ deixar de perceber.
§ 3.• Si o substituído perder parte do ordenado, será esta parte
com a gratificação abonada ao substituto, comtanto que, em
caso nenhum, venha este a perceber maior venci mento do que
a!J.uelle.
Art. 262 . 0.> empregado:; dos arsenaes de marinha que forem
designados para servir em outros estabelecimentos nav.les, ou
para desempenhaJ' qualquer commis;;ii.o do Ministerio da ~farinha,
ll~~ Repablica ou no estra11geiro, cvntinuarão a perceber o.>respectivos vencimentos, e mais a gl'cttiticação e a,;uda de custo, m <~r
C<.~das em tabella, bem como passagen.s de ida e volta .
Art. 263 . Quando o s..:rviço tive!' de ser de ,empenhado em
qualquer Estn.do d<~ Repu!Jlic<~. a!Jonar-se-ba uma ajuda de cnsto;
<l..S passagens de ida e volta; sendo, neste c<tso, a gr atifica~ã.o igua.l
ao dobro da correspondente á classe <io emprega.!o ou opcr arill .
Art . 264. Em serviço do Ministel'io da Matinh :l, fóra do reci nto do ar>crtal e suas dep ~udenc i as , mas no Uistric to Federal, o,
oper~trios que forem designn.dos pa,ra desempenhai-o, terão a nocessaria con:lucção, o respectivo vencimento c mais uma gra.tdimtçã.o igual <-.os do us te :ços t.h corJ'espondente ás suas cl asses.
Esta disposição não comr·rehendo os servi ços a bordo dos n<Lvios no
porto, nem às repartições de murinha distantes 12 kilometros da
séde do arsenal.
Art. 265 . O opJl'ario que for designado paratlescmpcuhal' serviço no estrangeiro perceberá, além do ·Vencimento tliario, uma.
grati fi caçio correspondente aos vencimentos de sua cla~se , passagens de ida c Yolta e a a,jud<t de custo mar cada nas tabellas.
,\rt. 23(1 . O Rerviço dos operarias e servente ~ , tora das horas
.r.:gula.mentares, scr-lhe~-!1 1. pa,go na proporção dos respt'ctivos
vencimentos.
CAPITULO lii
DAS LICEI\Ç.\S, APOSEC\TADORIAS E MONTEPIO

Art. 2G7. As licenças d•,s empregados militares serão concellidn.s de conformidade com a ultima pctl'te do art. 59 da lei numero
1.413, d.e 9 d3 janeiro de 1\JOG, e a~ do:> empregados civis de
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'1ccôrdo com o ::trt. 44 do regulamento annexo ao decreto 11. 6508,
Je ll de junho de 1907.
P::tragrapho unico. Em nenhuma. hypot!Jcse a. licença dará. direito á gra.tilicaçã.o de funcção.
Art. 208. Não poderá ter licença o empl'egado que não tive:!.'
assumido as respectivas funcções.
·
Art. 259. Ficari'L sem elfeito a licença em cujo gozo não entrar
o empregado um mez depois de concedida.
Art. 270. O inspector poderá concetler licença até 15 dias duJ:à.ntc o anuo a qualquer emprega.do do arsen<.tl.
Art. 271 . Os emprog<tdos civis do a.rsenal, quando se· inVlllli<)arem no serviço, serãc aposent<.tdos nos tet·mos do decreto n; 117,
de 4 ele novemlJro de 1892, e os militat•es reformados de accôrdo
,;on1 a legislaç;i,o que regular a ospecie .
Art . .~72. O montepio se regnlari'L pela legislação geral em
vigor.
CAPITCLO IV
DOS

tlNIFOR:IJ.Eil .

Art. 273. Ós emprüg{l.clos que forem militares, bem como os
J.1onot•arios, usa.rão dos uniibrmes que lhes competirem por lili.
Art. 274. Os mcst1·es geracs e contra mestres UBarão nas offi:;ina.s do Ima.n c calç<t de ga.nga azul.
.
Art . 275. Os porteiros do arsenal usarão bonet coni dístico.
coilfüt'mlí o i'nóelclo que for approva.do.
.
A1'L 276. 0 :> orJm':nios, ao entrarem 110 a.t·sanal, se apresentarã:o
ilcc'oniei'neiltG vestidos, e nas officinas usarão blusa .
.i\.rt. 277. Os pati•ões das lairchas, ma.chinistas e guard11.s de
Lioiícia Üsa.rã.o ·em serviço o ünifül'111C seguinte :
D:llnmn e. c ~.lça de brim br<tnco c ele mescla igua.l a.ó de flanelh tlo 1° uniforme e botinas ele bezerro. Bonet dé panno azul
d.o mesmo modelo que os dos ofi'iciaes do estado menor da .A:rm<.td<.t, seatlo, pm.· ~m. o cordão substituído por uma correia ·envernizada. de um centímetro de largura. com dous passadores do
mesmo couro, tendo os maclllnistas um viYo verde. Tambem sei·á
usa.d·a a capa de bt•im bt-;mco do mesmo modelo que a azul.
o .~ patrões usarão, como elistincti vo, uma rod<.t de leme de 20
millimetros de tlütmetro, de metal branco, no punho. Os guarda<>
ol.e policia. u ,m•ão uma ancor't de metn.l braúco, coril 40 millimeiros
,[e comprimento, entre as extremilhtti es, no punho do braço mrquerdo. Os machinistas usarão dons cylindros de metal a.marello.
Os guardas de policia, quando em serviço, devem estar armados
l!Olll espada Je a,bordagem,
.
Art. :?.iS. Os remadores c foguist,ts usarão os seguintes unifor-

mes :

C::túiisa c c<JJça de flanella. azul iguaes ás dos marinheiros naeiona.es, s endo que a. gola deve ser li!?a, apenas com duas ancoras
de ilanella bra.11ca ; camio>a ele meia listrada. de a.zul, S<tpatos de
Executivo -

1907
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bezerro iguaes aos dos marinheiros nacionaes, e lenço de seda preto
para gravata, bem como bonet de panno sem tope e com os dizeres:
«Arsenal de M<tl'inha».
.
Camisa e calça de bl'im branco ou mescla, sendo que a gola da
camisa branca deve ser de ganga azul, e na de mescht da mesma
fazenda, e lis'1, apenas com duas ancoras bra,ncas.
Este uniforme deve ser usado com chapéo de brim branco,
com fita tendo e~tes dizeres : «Arsenal de Marinha>> .
Os foguistas usarão os mesmos uniformes estabelecidos para
os remadores, tendo no hrctço esquerdo uma helice de metal
branco.
Paragrapho unico : Diariamente o vice-inspcctor designm·(~ o
uuitOrme para os remadores e foguistas.
CAPITULO V
DAS PENAS DISCIPLINARES

Art. 279. Os empregados do Arsenal serão sujeitos ás seguintes penas disciplinares, nos casos de negligencia, desobediencia,
falta de cumprimento de deveres, falta de comparecimento sem
causa justificada por oito dias consecutivos ou 15 int.erpoladamente,
durante o mesmo mez ou em dois seguidos :
la, simplesadvertencia;
2"', reprehensão ;
3"', suspensão, até 15 dias, com perda de todo o vencimento.
Estas penas, que não e>tão sujeitas á gradação, serão impostal'l
pelo inspector, podendo as duas primeiras ser applicadas pelos directores. Nos casos de maior penalidade, será esta imposta pelo
Ministro.
Art. 280. A suspensão, no caso de pr.isão por qualquer motivo
ou do cumprimento de pena que obste o desempenho das funcções
do emprego, do exercício de qualquer cargo, industria ou occupação, que prive o empregado do exacto cumprimento de seus
devores; de pronuncia sustentada em crime commum ou de responsabilidade, ou o empregado se livre solto, ou preso, e finalmente
quando se t orne necessario como medida preventiva. ou de segurança, sômente poderá ser determinada pelo Ministro.
Art. 281. Os empregados militares ficarão sujeitos a todas a~
regras e condições da disciplina militar e legislação penal em
vigor na Armada.
TITULO X

Disposições transitarias

Art. 282. Os empregados dos arsenaes que conta1•em mais de
lO annos de serviço publico, e os que houverem sido nomeados por
concurso, que convenham ser conservados, serão providos nos lagares creados por este regulamento, sendo aposentados os que se
acharem invalidas.
·
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· Paragrapho uutco. Os que não forem aproveitados nem
estiverem inYalidos, bem como os do extincto almoxarifado, ficarão
addido3 com as vantagens de que gozavam, emquanto não forem
aproveitados em outras repartições da marinha ou de outros ministerios .
Art. 283. Para o quadro norma.! das officin<:ts de que trata o
art. 49 e tabollas De E será aproveitado o po8soal actuaJmeutc
existente no serviço dos arsenaes.
Paragrapho unico. O mestre, contramestre, operario ou
servente que não for jul:~·a do no caso de poder continuar em serviço
;J.ctivo soriL dispensado do ponto, com as vantagens de que gozarem.
Ar t. 284. ::-ia org:wi zaçã.o do quadro normal das officinas de
cada directoria se attenderá, tanto quanto for possível, â antiguidade e merecimento dos operarias e serventes para sua collocação .
nas respectivas escalas.
Art. 285. Em cada uma das directorias serâ creada uma; ·;wta
technica para o ensino dos aprendizes, de accôrdo com as instrucções que opp01•tunamente forem expedidas.
Art. 286. As disposições deste regulamento poderão ser alt~
radas pelo Governo dentro do primeiro anuo de execução, afim d&
serem adaptadas as medidas indicadas peJa experi.encia. ·
Rio de .Taueiro, 19 de Dezembro de 1907.
Alexand~·ino

Faria de Alencar.

í\:1
w

']_'abeh a, A

IX>
00

Vencimen tos dos empregados dos .Àrse~ãês de M:il.rin ha da Republl.ca

Cargos

Vantagens
militares

Ordãnaiia
mensal

Gratificação
menàal

;o.
o

i1
1
1
i

2
2
2
.~

.,10

óD

1j
~

"'
""'

~~~=f!~~~·c·t~·,:.:: : ::: ::.: :::::::::::;:::; : :: ::::::::

Ajudante da l nspec\i>l"la ..; . . ...... .. ... ~ . • , ~... ... .
Assistente do tnspector.... .. . ; .. , • , • .. .. . .. • • .
Ajudante de ordensl .... .. .... . . . . ..... . .. ,.. .. . . ..
Secret ario da Inspeêtoria: .. .. ...... .. ; . . .. ,.. .. ....
Officiaes da Se01•etada . . . .. ... .... ; .. ;.; ... ..... •• ..
Am anuenses da Secretaria. .. . . ~ .. . : . . ;~.; .. . . ...... •
Continuos da Secretaria .. ......... .. . ... . ; .. • .. • ..

~50$Ó.QO

~

250~000

:-;
$

i60í;OOO
200~
{2!l~'Q!l0
200i,OOO
l60$QOO
12oro
80 000

$
$
$

~

$

Cl
"'t:1

.,oo

t:1
r-J

::<>

r-J

;.<

~

c:
~

:;:
4

11
7
4

8

'1::1

2

"'~
<

1

1
i
1
1

Dil•ectores de officinas ........ ....... . . . . . . . . .. . . . •• •.
Ajudantes da s Director ias ......... ;.... . • ... .. , ... .
Desenhistas .... ..... . . .•. _. ..•....•. ~ . . -:! . • •••• • . • ~ • .
Amanuenses de D1rect o1'1as • •. . ..••. • .. . . • .• •..... .
Escreventes de Directoriâs ..•. .. . .. .. ; . . .. • ; ... . . . ..
Cirurgião ... . .. . ........ .... .. . ... ... . . ...... . . . • • • ~. ~

$

$
;;
:5

133$333

~~~gg

i ~1
.. _00
i 00$000

Enfermeiros .. . . . ........ . . "... . . .. . ~ ...... . . .... . . .. •

·::,;

$

i2Ó$000
100$000

Patl·ão-mór . ............. .. ......... . · ... .. : · .. • .. · · ·
Ajudan te do Patr ão·mót•:! ~ ... .... ;: ... .. . . . . . •, · · •. · ·
Escrevente da P atromor ta. . .. .. .. . .... , .. .. .. .... .. · •

:5

i~OO

~~:J~i.~s-~~i.~:: ·. ::.:·::. ·:.:·:.·.:·:. ·. ; ~ : : :::: :·::: :::::: :::}

~
~

$

1=
i ~o
000

i

o

6
~

2(\

i
1

3
4

2

10

i
2
2
i
i
1

..

·;:;

1>0

do"

Inspect or . .. ..... .. .......... ...... ...... ... ......... .
Ajudantes ....... .. . ... . .. .. . ... . . .. .. ' . ... .......... .
Directo t·es de offi cinas .... . .... . ... .. ... . .. ...... . . . .
Cirurgião ... •... .. . . . . ... .. . .. .... . .... . ...... . . . ... . .
Secret ario ... ....... .... .. . ... ; ; . .. .. ; ......... . ..... .
Official da Secre taria . . .... .. .... . , .. ... .. ... , . .... .
Ama.nuense da Secre taria ...................... . ... ..
Continuo idem .. ....................... . .. .. .. .. . . .. .
Amanuenses !l!!! pj!'~Ç t oria. ... . .. .... . .... ......... . . ·
Esõi·evêiítiis di>. Dir ec ~o ria. .... .. ... . ... ..... ... . .... . .

i
i

g,

2

""-;o"

2
2

i.
i

R

.;;"'"'

Aponta.dot·es ....... .. .. , . .. . ... .... . . .... .. .. .. . .. . ..
Mest res gera es .... .. .... : ... . .. . ................... .
Contramestl·es,', . . .. ........ . ...... . .. . .. . .. . ..... ..
Mes tre dos diques ... .. ........... . ..... .. ......... ..
Machinis ta electricis ta ........ .. ..... .... ...... . .. . . .
Ajudan t es de ma chinistas .. ......... . ... ... ......... .
Guard a s d os d iques ......... .. ... .. ...... .. ..... . .... .
P or teiros ........ . ... . .. .. .... .. ............. . .... . .. .
Guar d:ts de polic ia. .... .. .. ....... .. ................ .
Ser vent es do ser viço geral ... ... ............ .. .. .. .

~:~~i~~~~~.:·::::::;·::: : ::::::: : : : :: : : :: ::: ::: :: : : : :::

ApoQtadot• .. . , . ; . .. , .. .. . .... . .... ~ .... .. .. . ~ , .. ... . . .

~·::;:!te~~.~:.~~:: ::: : :::::: : : ::: ::::::: :::: : : ::::: : ::

2
8

Pot• teiro . . ... o: ~ .
~.
.... . ..i . ·Guarda~
de policia .. .. .. ; ..... . . ... .... . ;, .. ...... .
o . • • •• • •• • ·•· . . . . . .. .. . .... . . • • • • •

~

.:

200$000

$

300~000

100$000
1S0$000
116$667

831)333

i50$000
140;)'()00
120$000
41$607
:!20S(JOO
50$653
:100$000

233$333

$
:-s

s

100$347

s

2505000

:sf;;

2501$000

i~0$000

:)

100$000

120$000
Hi0$000
S0$000

:)

:;;
!;

$
$
!'$

$

4 1~666

80$000

:133$333
i H$1:1:1

200.~000

s

:166$666
66$666

;,o·odo

66~667

,o·ooo

55i555
i Q0$000
$3$333
f;0$000

~

t:1

o

.,o
t:1

t'l

;:;
t'l

I

33$334

W.
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ACTOS DO PODER EXECUTI\'0

TABELLA B
Vencimentos à.() operariado e pessoal jornaleiro dos A.rsénaes de
Marinha da Repu.blica
Jo rnal

E·mpregos

Operario de f a classe .•...•• ,,

...

o

....".

"

""
'Cõ
a

~
<l

...

aa.

)) •• . •••••

5$<>34
4$667

2$666
2$333

4$000

2$000

»

.••••••••

})

•••••••••

3~33 -1

5a
» ·•····•·•
Aprendiz de f a classe ..••.•.•
1>
..
2a. »

:1$567

»

.o

-r

2.o.

li>

.$

:o

»

))

4,0.

»

:E>

»

»

2a.

aa.

,.

'''"''''

J)

• •••••••

00

:eo

.. 2a
::&
39.
"' 4a
li>

»

sa·

· •• ••••• ••

»

•••.••••••

»»

••••••••••
••••• • ••••

Aprendiz de ta classe .........
:.0
..
28.
»•••••••••
Servente •....•..•....••..•... . .
Bontbeiro ••.••.... ...•. ,, , .. ,, .

2$200

'1>
:1>

28.
311.

..

»

300$000

300i$000
300.3000
t 50SOOO
90$0 o
80$000
70$000
60$000

a.$077

1~33

t$731

&i6
1:)600
800

2~400

6$600
5S600

i$866

~~600

t~200

2~500

Ma.chinista contractado das embarcações . •....•.......•....
Patrões •..•.• , ....• . ....•.•.•..•
Foguista ...................... .
Remador de ta clas se , •. , . , , • •
•

i $000

3$500

150.~000

!50~000
90SOOO
80$000
70$000
60.)000

4$400
3$734

•• •• · ••

3$600

2$600
1$600
800
2$500
66$6136

66;5666

240:'000
240$oóo
150,j000
90$000
80$000

2<0·}000

70~000

• • •••••

i=

150~000

30 i;:OO}

Cozinheiro . , , ....... , . , .. , . ....
Ope1•ario de :la classe ..... , ....

8~000

t~OOO

3S50o

Total

7$000
6$000
5$000

1t~!\6
333
2

Servente ..... .'~ ....... . ....... .
Bombeir o ................ · ... ..
Machinista contractado das
embarcações ........ . .. .. ... .
Patrões . ... , ....•..............
Foguista ..................... ..
Remador de ta classe •.•. ,,, •. ,
1>

I

Qratlflcaoão Gratificaçã o
diariá
mensal

240~0QQ

t50l$000
90~00

so.;ooo

70~'()()0

Observações
Nos casos de serviço extraordina.rio, os opet•a.rios e apreudize~ percebot•ão
1:1aia:
Pelo trabalhG de 4 a té 6 ~ horas da. tarde, 1/3 dos vencimentos ;
Pelo trabalho das 6 i/2 até 9 horas da noite , mais outro terço ;
Pelo de 9 horas da noite em deante , mais outro terço em cada duas horas
<lo t:a.balho até o dia. seguinte, quando se voltar ao regimen do trabalho ordi-nar1o.
·
Quando o trabalho for realizado em domingo ou feriado da Republica se
Abonará mais metade dos vencimentos até 4 horas da tarde. e da.hi em deante
Jl' oporcionalmen~e ,
·
Terão mais a. gratificação de 20 0/0 sobre seus vencimentos os que contarem
111als de 20 annos de serviço, calculados á razão de 30 di~s de trabalbo, na fórml\
. do Dec. n, 2iO de 13 de dezem!Jro de t~94 e da. lei n, 360 de 30 de dezembro de
, , ~5.

.
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO]

TABELLA O
Quadro das embarcações a vapor e a remos . do Arsenal de Uariuha
do Rio de Janeiro e do pessoal ueeessario ao seu serviço
PESSOAL

EMBARCAÇÕE'S

.."' i!.. .."'
.e :;:;"" "" ·;"' .. 1 1õE
"" ~ o rn"'
z" ~
"'
-- -- ---:i

Serviços a que se destinam

Especie

Lanch a .
Idem.

In•pecto1·

Vice-inspector e ajudanCanoa
t e•

.

.

i

i

i

3

-

Lancha ,

5

-

Automovel.

6
i

Opera1·ios

Barcas

2

Hydraulico.

Sino.

i

-

5

10

5

10

i

Reb ocad o•··

I

.

6
6

I. . . . .

.'

·Serviço geral.

Tai ra .

Batelões

Catraias

~

6

cabrea •

1

\ Botes

~

2

·Prancha.

.

.

~

-

i

i

2

i

i

2

-

15

5

-

2

30

-

-

5

2

4

-

i

-~

5

i2

15

5

tO

10

2

-

-

--

-

12

-

-

10

-

6

-

1

5

o

- ·

-·

-

8

o

5

Canôa.

I,.,,.

o

o

't:f

~
0..

i

Pa.trão-mór •

Idem

00

!1"'

lO

8

Minist ro da Marinha .

Directorias •

i.

-

-

-

6

-

Q

-

I

-

--

20

6

3

4

- - - ::
- - - -~
12
..

.. -

3

~

ig

4.0

130

-

-

--

3

--3
3

OBSERVAÇÕES
i,a Os re mador'ea rtei•ão·distribuidos em Ires classes , sendo de
i" classe....................................... .......
2& .. .................. . ...... ... .................
3•
... .......... .... . .... ............ ; ......... ; .

34>
30
70

130

2.!' <? Minis tro poderá. contra.cta.rpessoal para o ec1·viço das embarcaçõel!.,
quando Isso se torne necessar1o.
~
3,a Todo o pessoal ao ser viço das· embarca<;ões perceber§. a s respectivas gr&·
;o,iftcações de funcção pela verba « Forç!\ Navab
·

I

Tabella D
Quadro da mestrança e operaria do do Arsenal de Marinha do-Rio de -J-an-eiro
";

~

i :; E
r

:.

f

oa;O

Operarios

I"'

l ;;
_"' ~f _....,""., ............
f~

Dlrectorlas

:

~~

I. - - I

"/
.

Offlolnas

:; ....f :;

E103

Construccões navaes

r

~

~

-

-

-

-

-

-

-

-

Cons trucção nava l (secção de
madeira)..... .. . ........ . ...
Cons trucção nava l (secção de
ferro e aço)........ ... . .. ...
Ct•avadores e calafa.tes . . .... .
1 Ferreiros e serralheiros. . ... .
i Carapina s e tor neiros .... ; . . .
1 Apparelho e velas...... .. ....
-

·J

I.

B. _
I:

:..
ta cl. 2a cl. 3& cl. 4& cl. 5a cl. iR c!.l2"' cl ·;

õ

;:
...

l-

;g

--=---=---=---=----- - - - -

1

--

Aprendizes
.·

8

S

16

12

l5

12
iO

ill
20
S
2
;;

20
:!5
i3
3
.,

iS
1S
10

20
<:O

6

2
2

---

iO

a

3
5

4

-

S

-

8

--

S

R

-

10
'

1U

-

S
5
5

;,
5
--

4õ 56 ---:ri) 05 ---s3 4i

-

1!4

"'
o

i02
113
73

;g

23

-~

ao

30

~

d

75

3õl~

°

o

li!1>1
;>j

8:3

8
i

1\Jach' nas
'

- 1

" · . . . . . . .. •

1

-

-

\

-

-

)

-

-

-

-

- --

-

1\ -

-

-

i
i
1
1
1
1
1
i

-

Forjas . . .. . .. . . . . . . . . • . . . . . . ..
Limadores . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .
Caldeireiros de fen·o.........
Torneiros . .............. ......
Caldeireiros de coure...... ...
Modeladores .. .. . .. .. .. .. .. . ..
Fundição . .. .. .. . .. . • . . .. . . .. .
Elec tricicl ade . . . . .. . .. . . .. .. ..

-

-

7
i ol

8
6

4
3
7
4

-

--I)

10
8
7
6
3
ill
4

10
:!5
"25
1:!
8
5
i5
7

-

12
;!u
30
ill
G
5
iO
6

-

H
20
20
S
5
5
8
6

-

G
8
8
5
5
4
8
4

-

..
ô

-

,,
8
~
5:
4
S
4

-

~-=.....,~ ~~ ~--=o
~
m
~
~
M
~

-

6i
i01
~7

53
39
i9
66
35
26_25

W

D

. . . . .'.. ....!

1

111 Esplngardeiros
Artilharia •••.••••••••.•••••••
•••••.•••••..••
1 Pyro\echnia.............. . ..
1 Tot•pedos .................... .

1

I

nyd"'""''"'"""·l

4

3
2
2
G

3
3
3
6

3
4

2

2
2

2
3
11

8
8
5
5

7•

10

!t

:5
:6
·4

4

·4,

5
6

g
8
6

3S
36
30

--

-"'

38

i;J
.15
- - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - 13
15
18
32
19
26
15
157
11!
- - -- - - - - -- - - -- - - - -

111 Ca1•pin\eiros
................. .
Pedre1ros ...............•.....
1 Canteiros e cavouqueiros ..••.

1 Mergulhadores ............. .

2
4
G

4
6

()

15

1
19
1S
15

Ci

15

65

g

6

>
CJ
00

14

14

22

g"'

RESUMO
Funcções

Directoria
de construccões
navaes·

:.!
l:O

Directoria
de machinas

-·~·
g
6
~

8
441-l

509

Directoria de
obras
hydraulicas

Directoria
de armamento

I
I

i

1
5
13
15
18
26
32
19
30

15
157

Totaes

"';..;
"'

CJ

d
o-3

~

4
14
14
22

I

15
65

l\:1

(A

~
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ACTOS DO PODEI\ EXECUTIVO

OBSERVAÇÕES
I.• As guarnições dos navios da Armada coadjuvarão a officina
de apparelhos e velaR em todos os trabalhos pertencentes a seus
navios.
2. a Na. officina de torneiros da Directoria de Mac hinas estão
comprehendidos um correeiro de 2• classe e um de 4"' ; e na de
fundição dous pedreiros de 3a classe e um de 4"', dous rebarbadores
de 3• e um de 4•, um forneiro de 2• e outro de 3•, que não concorrem na promoção geral dos operarias das mesmas offioinas.
3."' Na officina de pyroteohnia da Directoria de Armamento
estão incluídos um carpinteiro de 3• classe, um de 4.., um de 5",
um aprendiz de la classe e um de 2.. , destinados aos encaixotamen·
tos geraes da directoria, e que não concorrem com os demais
operarius nas promoções da officina.
4." Na officina de pedreiros da Directoi•ia de Obras Hydraulicas
estão comprehendidos um pintor vidraceiro, um bombeiro hy..
draulico e um conservador de linhas fe1•reas; e na de canteiros
dous ferreiros, todos de ga classe, e que não concorrem, nas pro·
moções, com os outros operarias das mencionadas officinas.
5." Nas otficinas em que existem operarias excedentes, as vagas
que se derem no quadro normal de i"', 2a e 3"' clas;e e as de 1• e 2"'
classe de ap:·endizes serão preenchidas pelo3 excetlentes das respe·
ctivas classes até a completa extincção destes.

TABELLA E
Quadro da mestrança e operariado dos arsenaes
de Marinha de ~ categoria

!8

TABELLA E

q;)

O>

Quadro da mestrança e op arariado dos !-rsenaes de Marinha de 2a categoria

..... ~.."'e

I

Diractorlas

..

"'
"'"'

.:,

~

c

e

Taes

11Constt·ucçã o naval. .... . ..... , ...•.
1 Gravadores e calafates .• .. .. •• •. . ••
Carapi.na.s e torn eir os . . ... ....... .

~

"U

....
"

~

3
2
i
ll

5

q

2
ii

iG

(l

....
~

-- -- --

>

~

fJ>

10
8
2
20

i2
8
2

22

ô
5
2

i3

50
38
13

G
5

2
13

20

20

20

121

t:::l

o

.,

~

"'>l

1 Ferjas . ......................... .. .
Limadores . ...... .... ... ....... ..
1 Mecanicos electricistas ........ ..
T9rnetros . .. . ......... .. ......•.
1 Çaldeireiros de ferro ..... ... . ... . ..
1
•
de cobre ... .. ......... .
1 Modeladores, .. . .... ............. ..
l fundidor es ....... . .... ,
) rebarba.dor .. .......... .
11Fundição. ( forneiro .. • . . ..•• ... •• . •
pedreiro .•...•.•....•..•
correeiro . . , , ....• . .. . . .

~

'I

8
G
2

. I

.,"'
"'>
...~
"'"'
"'
"'
""" _ J _

"'

"U

(l

.,
~

"'"'"'

"'
"'"

"U

..

i

Maehinas ....... .

"'
..."

"'

(l

~·

.,.,"'

~

"'"'"'

'"

"U

-- -- -"" -

--------·--·-C ons tl'Ucções naJ

"'"'"'

"'

!o

lE .

1 Aprendize s

Operar i os

....

i
1
i
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
i
1
i

1
1
1

il
i

1
2
1
1

4

2
i
1
2
1
1
2

2
4

2
2
2
2
2

2
4

2
2
2
2

2
2

--

- - - -- -- -- -1 1 - -- -- - 10
--18 - -18 ---10
--·--·--·-17
11
s
8
10
1
1
1

2

16
iG
9
9
ti
p
11

l

j

14

--

10

iQ3

~
o

Re~um.o

.

--~----·

!liroctoria
de Construcçõos
navaes

Funcções

Mestres geraes

.

.
.

Contramestres •
Operarias de ta classe •
~

2•

:.

, sa

:.

• .ja

»

:.

.,

5~

.

. .
. .. .

.

.
.

.

!1l

..

Serventes

..

»

.

Total

~o

Aprendizes de 1"- classe.
,. 2:>

Dirqotoria

do m·achinas

.
I

i

i

2

2

6

8

6

8

i4

11

8

1\l

1;1

i6

iO

26

aq

t::l

o

"d

ot;j

t\1

~

t;l

~o

i7

37

>-3
....

22

i4

3G

o

13

iS

3i

i3

·JS

3i

20

10

30

121

103

224

~

~

·~

"

w
ti.:>

ã5

Nomes dos navios
Classes
Propriet~rio

ou consigna ta rio
Qualidade
de construcção
o
Comprim ento coe+
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MODELO N. 2
DESIGNAÇÃO DA OBRA., •••••••••••••••• , , • , • , , , , •

Mez de •• , ••••••••••••.• de 190 •••
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MODELO N. 3

Directori.a ele . ................. .
Distribuição do pessoal em ..... de .............•. de 190 •••
OPERARIOS

..

APRENDIZES

-....

....,~
Classes

Classes
1"

I I I I
2"

3"

s:l
Q)
p.

4a

5::\
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MODELO N. 4

Visto, . . ..

N ... ..

VALE

Da officina de ...... .

Orçamento N ..... .

Visto ..... .

N .. ... .

VALE
Da ofiicina de ...•......•.....•..•..•.•

Orçamento N.... . ... .
...---~--

----------~--------Em ... de ..... de 19 ••.

O coutr<~o-mestre ,

---- ----

Eiu .. .. . de·........ ....•. de 19 ..•
O contrn.-mestl'C,

.........................

Recebi •.... em ..•. de .•.•. .. . . .•. de 19 ••.
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MODELO N . 5
Vi~to . ...

Gllia N ... ·

Vi~to .....

. ....... .

Guia :N ••.••••

A offiuill<t (Te .... .. ·
entregou <i. Arrcca,da- :
ção_

as wb~'as do

ter1al: pccltdo

. A offkin::. do . .. . ....... . ...•...... . ...

ma- · entrega á Arre~ar1ação as segLiintes . sobras

p ~tra

o·

orçamento n . . . . . .

· do materi i1l ·pedido para o orçamento n ....•

----- ·-------------------J·:m .. . de . .. .. de 19 ..
O contró1·1llC:stre,

Recebi. ............. .

Executivo - 1%7

Em . .... de ..........•. :.de i9 ...

O contra·mcstre

........... ..... ' .......... .
•

151

Visto

Arsenal de Ma1•inha
Directoria de . . . . . . . . . . . . • . . :

Director.

Officina de .. .. . .. ... ..

MODELO N. 6

Arseq.al de Ma.rinha

w
.....
{6

Directoria de ....•.•.•••
Officiua de . .. ....•..

Remette-se á arrecadação •
desta directoria, pol' não ser •
Remette-se á Arrecadação desta directoria, por
necessario presentemente, o . não ser necessario presentemente , o material permaterial pertencente ao or- • tencente ao orçamento n... . . • . e que abaixo se
çamento n.......... e que. declara:
abaixo se declar a :
.•.•....•..••.......••. . •••..... . ............. .•.••

.. .... ............. ........... .. ..................................................
• .,
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Officina de .. . . . ......... ,.
Officina de .................. . ............... de
... de ....... .. . . de 19...
. ...................... de 19 .. .
O contramestre,

O contramestr e,
••• ' ••••••••• ' •••• , .•••••••• 111.'
~
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MODELO N.?
IV

'd

...."'
...,

Preços

'd

Procedencia

d

"'::s
C1

Parciaesl Totaes

Por ordem do Sr. director, foram arrecadados os artigos aba.ixo declarados constantes da guia de remessa do Deposito
Naval, sob n •... datada de .........••
A saber:
Pontas de Pariz, de om,o5, 50 kilogrammas

50

l$000

50$000

Gollo da officina de .. ... .... . ..
A saber :
Mastros para escaleres ..•..•. . .••..•.•• .

2

20$000

40$0 00

-Idem idem idem, remettidos em proto-

MODELO N. 8
C)

Procedencia.

'd

Preços

~
::s

Parciaesl Totaes

:sl
"'
....,

C1

Por ordem do Sr. dlrector remettem-se

á officina de .......•. . . . . . .... conforme o

vale n .... , os artigos seguintes
A saber:
Pregos de cobre, lO kilogrammas ........

--

10

2$000

20$000

lO

2$000

20$00o

Idem idem idem, para o encouraçado

Riachuelo, conforme a requisição n .•..• ,

os artigos seguintes, manufacturados pela
officina de .•... . ...•.... •... :
Cardernaes ff., 10 ....•..•.••.•.•..•••.•••

Di!·ectol'Í<~

de... ... ............. . . . ..

...

•

I

MOi)ELO ~ . ~)

Directorh de.. .. . .... . . . . . . . . . . . ..
Gniét de cntreg<L n . ..... . ... .
Guiu. d.e e•ltreza n . ....... . . .
Para . . . . .... .. ... ........ ... .. .•.. en tPegé\·Se
P <tra ... .. . . ..... . . .... .... ... , . . ; ; .. . . entrega- se
a obra ~<~,nufq_ç tLU'Ml<t, em virtude. d . . .....••.... a obra m:~uuf'lw tumd<~, em vit•tude d . . ... , ..... .... . .
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Em . . .. de • . , .... . . . .... . de 1\J . . . .

O amanuensc,

O dü•eçto1·,
•
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Recebi as obras constantes dessa guia.
Em ..... r\0, .. .... ..... de 19 . . ..

... ..............·.. ..
.

~

Em . . . . de . . , . ..... . .... . de 19 ... .
O director,
O amanuense,

.......... .....' .. ' ..... . ...... •..·-.. .......... ...
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MODELO N. 10

Directoria de . ... . ...... .

Director ia de ...... ; ...•.
Orçamento n . . . .
O inspector,

Registr o uo orça.mento n .. ... .

. ....... • .••

Materi:.tl neccssario ás obras
abaixo declaradas:

.. . . .

Material necessario 'Pll.1'a a::;
obras abaixo dechradas :

......,...,,,,,,... , ,.....,,,.,,uo.-..-.... ,.,_,.,, ••

~

=
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Em ••. de ..... . ...... . de 19• . •

O director, O amanuense,

........... ........ ·.· · .. , ..... .

····~······--····'""'''"" '~· ···~~-..

-Emi .• ~

....... . . . ............

.Je.; .......... de 19 .. .

O director, O ama.nuenl!!e ,

pe
-·-·-·-·~·-1
-·-·-~-·- ! -

------·------·------·------·------·------

ordem

I

Do bilhete

Dia

-------·------·------·-------~-----·------

~

~

o

"=::1C1

Mez

-·-·-·----·-'-·---·-·-·-·-

8

Natureza do bilhete
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MODELO N. 12

Arsenal de Marinha de .............. Directoria de ......... . ... .
ou Patro-moria de .......... , ..
TERliiO DE CONSUMO

Aos ...... dias do mez de.. . .... de 190....... presentes os
-srs ...................... . .. . ........ e ........................•·
lavrei o presente tm·mo de consumo para isentar o Sr ...... . .....•
. . . . . . . . . . . . . da responsabilidade dos seguintes artigos que se estragaram ou foram considerados im1teis ou consumidos no serviço ..
· ••tiO
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E para constar foi por miln . .......•.....•.....•.........•.. ,'
·amanuense da ....... . . . . .. ..... lavrado o presente termo, que
vae assignado pelo Sr ..... . ............. . ......... e pelo responsavel.
Directoria de .......... ou Patro-moria de ........ de 190 •• ::
O amanuense,
O director ou vice-inspector,
O r esponsa vel,

MODELO N. 13
N .... N •.•

Directoria, de •.•.....

Directoria de ...•....••

Registro

Requisição de auxilio

• Pede-se a .•.•. ·......••....•••• ; •.
Pediu-se a: ... . ................................ · ........•.••.•••
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Em .... de ...... de ... 190 .... Em .... -de ...... de .... 190, .. ~
O director,
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ESpecificação da obra
Officin~ts
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',. - - - - - - - - - - - - -- -
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~ "'o'
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Quantidade
§:
Preço da unidad e ~ ~ ~·
Sobras
~ ~;:
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;.;, ~

~ ~--~--~~~~-- ~ ~ ro .ro
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Qua utidadel'

----------------------------- 1 ----~~~~~·~

Total

'7

=. s;

~gft

~ =+ :::.
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EXECUTIVO

MOPELO !f. 1S
DESPACHO DO INSPECTOR.

Rubrica do com mandante

Precis<t-se de ordem do inspector do arsenal para que .p eb
directoria competente se concertem os objectos abaixo declarados :
Bomba real, uma .. , ... . ... . . , .. . .. .. . .. . .. . , •.......... ...
Bordo tlo enco nraçauJ Flol'iJIIO, em. . .. de.. .. .. . .. . de . ...
O immediato
1'.

MODELO N. 16

Classe

Idade

Numero

Estado

II

Ofl'icina

Naturalidade
o

lo:!

Nomes

..
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Nacionalidade
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Historico
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lrmportaucia
liquida

I
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MODELO N. 17
CADERNErA SUBSIDIARIA DO LI VRO DE MATRICULA

Pertencente a . ..................................... . .• . ....•• ·; "~-':'

Credito

Debito
Notas explicativas do
debito e cr edito

Descontos
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.....,:>

p,

~
Q)

r/l

g~
._.o
oS

Total

--

--

o

---d

Q)

i>

lo!!
ctl

Q)

"C

rn

"C

·::;
O'

~

0..

- - -- - -- ---

--

-- --- - -- --

-------

--

--

.Historico
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MODELO N, 18
RELAÇÃO NUMERAL DOS OPERARIOS DA OFFICINA DE . .. .• .• •••• , . ,,,,

que não compareceram aos pontos, hoj e .,, , , .de . . • . .. , ..

1a classe
2.. »

3..

4..

5"'

»
»
»

Apren dizes
1a classe
2.. ))
Servente3

Ns.
Ns.
Ns.

Ns.
Ns .
Ns.

Ns .
Ns.

Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, ... de .•..•.. • •de 190 •••
O apontador,

·····•··•·······•····•·••·····.·····•·
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PO:'\TO GEft.AL DA OFFICIN A
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Mez de ........ .
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DECRETO N. 6783-DE 19 DE DEZEMBRO DE 1907
.A.bre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito· d_e
25:000$, papel, suppleme ntar á verba n. 43-Eventl\aes-do
art. 2° da lei n. -1617, de 30 de dezembro de 1906.

O Presidente daRepublica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização concedida pelo decreto legislativo n. 1816, desta
data, resolve abrir ao Ministerio da Justiça e Negocias Inte1•iores o
credito de 25:000$, papel, supplcmental' á verba n. 43-Eventuaesdo art. 2° da lei n. 1617, de 3J do dezembro de 1906.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1907, 19° da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.
Augtrsto Tavares de Lyra.
DECRETO N. 6784- DE 19 DE DEZEMBRO DE 1907
Ahre ao Ministcrio da Industria, Viação e Obras Publicas o credito d t)
25:000$, para pagar á viuva elo Dr. Antonio Jose de Sampaio como
indemnização dos serviços prestados ao paiz por seu marido.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que lhe é conferida no n. XV, a, do art. 35
da lei n. 1617, de 30 de dezembro de 1906, decreta :
Artigo unico . Fica aberto ao Ministerio da Industria, Viação
e Obras Publicas o credito de 25:000$, para pagar á viuva do
Dr. Antonio José de Sampaio como índemnização dos serviços
prestados ao paiz por seu marido.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1907, 19° da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.
lliiguel Calmon du Pin e Almeida.
DECRETO N. 6785 - DE 19 DE DEZEMBRO DE 1907
Concede autoriza"ão <i «i\Ianáos Harbour , limeted» pai• a con·tinuu• a
funccionar na R rpublica.

O Presidente da Republica. dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a «Manáos Harbom•, limited», auto·
rizada a funccionar no Brazil pelo decreto n. 4533, de 8 de
setembro de 190.2, e devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida autorização á «Manáos Harbour,
limited», para continna1• a funccional' na Republica com as ai·

2415 ,
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terações feitas nos seus est<1tutos, sob as mesmas clausulas que
acompanharam o citado decreto c ficando a mesma companhia
obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela legislação em
vigor.
Rio de .Janeiro, 19 de dezembro de 1!"107, 19° ela Republica_
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.
Eu, abaixo assignado, traductor publico c interprete com-mercial juramentado da praça do Rio de Janeiro por nomeação
ela Meritis üma Junta Commercial da Capiti1l Federal, certifico ·
pelo presente que me foi apresentado um documento escripto no
idioma inglcz, afim de o verter para o vcrnaculo, o que assim
cumpri em razão do meu ofiicio, e cuja traducção é a seguinte;

TRADUCÇÃO
Manáos Harbour, Limited
DELIBERAÇÃO ESPECIAL, VOTADA EM 17 DE OUTUBRO DE
FIRMADA EM 7 DE NOVEMBRO DE 1907

1907,

CON-..

Em uma assembléa geral extraorelinaria da Manáos Harbour,
limited, devidamente cl)nvocada e realizada em Londres, v.r. C.
Adelphi Terrace 11 Strand, aos 17 dias do mez de outubro de 1907.
foi votada a deliberação especial abaixo transcripta, e na se·
guinte assembléa geral extraordinaria da mesma companhia.
tambem devidamente convocada e realizada no mesmo logar .no dia
7 de novembro de 1907, ficou devidamente confirmada a deliberação especial abaixo transcripta :
Que os artigos de associação (estatutos) da companhia sejam
alterados na fórma seguinte :·
a) Pela inserção no art. 19 das palavras «uma parte pagá
das» depois das palavras "transferencía de» na terceira linha do
referido artigo ..
b) Pela inserção no art. 23 das palavras «excepto as aeções
completamente liberadas» depois das palavras «todas as acções•
na segunda linha · do referido artigo.
c) Pela inserção do artigo seguinte depois do art. 82 :
Art. 82 A. A qualificação de um director consistirá na posse ·
de aéções da companhia perfazendo um valor nominal de ~ 500, e,
caso não seja já qualificado, elle deverá conseguir a sua qualificação dentro do prazo de dons mezes a contar da data da sua
nomeação.
d) Pela substituição do art. 83 pelo seguinte:

Que a partir de l de julho de 1907 a remuneração annual da
tlirectoria ser<l na importa ncin, de :C 2250.
·
Esta. remuneração ser·[~ r epartida entre os directores na proporção e metneira que elles 011portunamente estabelecerem, ou em
p,u•tes iguaes, em caso de !'a lta de semelhante accordo.
Cada di rector que exercer suas fu ncções durante uma fracção
de a nno terá direito a uma quota proporcional dn, referida remuneração,
A companhia poderá votar em assembléa geral uma r amunern,ção addicional para a diroctoria.
e) Pela, inserção das seguinte8 palavms no fim <lo paragr apho
(d) do art . 85 :
Fica entendido que a dil'Octoria não poderit, sem prévia al;l•:.:': .
torização da assembléa ge1·al da. companhia, pedir emprestado ou,:<: .
levantar qualcruer quantü ele di aheiro que, addicionada á impo'rtancia tomada a empr0stimo ou levantada e ainda devid·a pela
companhia, exceda á ünportancb, existente na occasião, do capital
da companhia .
f) Pela inserção, no flm do ;:u·t. 109, das palavra,s seguintes :
1~ dnas cópias de e.ad:t um destes documentos ser ão entregues
ao mesmo tempo ao secr<'!ÜU'io d.o Depa1·tamcnto das Acçõcs e
Emprcstirnos, no Stock Exchan ge em Londres.
Em 12 de novembro de 1007 , Jlian àos IIarbour, Liinited . P ercy IV. C1·isp, secretario .
RegistrJ.do n. 95. 669, 13 de no>'cmbro de 1907. Estavam um
sello e a chancclla do Oliicio de Rcgistm das Companhias.- Cópia
co nforme: H. F. B artlctt, of!ieial de regi:;tl'o do Joint Stoch Comp anies.

Saibam todo.; os que a presen te virem, que en .Jolm vVilliam
Peter Jauralde, tabellião puhli co da ciiló.de de Londres, devidamente nomeado c juramentado, p e~o presente cer tifico que a
assignatu1•a II, F . Bartlett, qne fl gnra na cópü~ annexa da . deliber ação especial d<t illanâos Bm·bo tl?', limi:ed, que altera os arLigos de
:;cus estatutos, ú a assignatura authentica escri pta pelo proprio
punho de Hcrhett Fogelstrom lü rtlctt, olticial de r egistro do
Joint Stoch Com[Janies; funccionario ileviclamonto autorizado por lei
a passar e as.~ i gnar a raf'erlda. cüpia.
Em fú c testemunho de r1ue as~i g n e i e sollei com o sello
do meu oflicio a prc ;ente, pa.s;ada em Londres aos 19 dias do mez
de novembro do anno de Nosso Senhor 1907. - .f. 1F. Jaw·aZde,
tabellião. Estava o scllo do mesmo tabcllião.
·
Reconheço verdadeira a assigna.tura retro de J. \V. P . Jlmraldc, tabcllião publico desta. ca.pita.l, c para constar onde convier,
<t pedido-do mesmo, p:tsseLt presente, que a,~ signei c fiz se!Jn,r eom
o sello ths Armas Ja llepnblica dos Estados Unidos do Braúl em
Londres aos 19 dias de nov.embro do 1907.
Sobre duas estampilhas do sello consular do Brazil do valor
coll cctivo de 5$00::1 mil r éi~ . - O encarregado do consulado, Lv.i::
Augus to ela Costa, viec-comul. Estn,v<l, a cllancella do referido consulado.
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Reoonheço verdadeira a assignatura. do Sr. Luiz Augusto da
Costa, vice-con:sul em Londres.
Sobre duas estampilhas do sello federal valendo collectiva.·
mente 550 réis: Rio de Janeiro, lO de dezembro de 1907. -Pelo
director geral, L. L. Fernande$ Pinheiro,
Estava a chancella da Secretaria das Relaçõe3 Exteriores. Colladas a.o documento estavam duas estampilhas do sello federal valendo collectivamente 600 réis, devidamente inutilizadas na Recelledoria. do Thesouro Federal no Rio de Janeiro.
Nada mais continha ou declarava o referido documento, que
bem e fielmente verti do proprio original, ao qual me reporto.
Em fé do que passei o presente, que assigno e sé!Io com o
sello do meu officio nesta cidade do Rio de Janeiro aos I; dias do
mez de dezembro de 1907.

DECRETO

x.

678)- DE I Cl

Dl: DEZEMBRO D8

I 007

ApproVJ o pr•Jlongamcnto das obras do póJrlo do Rio ele Janc•iro entre o
canal do :IIanguc c a pon la do Caj it.

O Presidente da Rcptlblica dos Estados Lnido.> uo Brazil,
attendendo ao que expoz o ?llinistro da [ndustria, Viaç?io e Obras
Publicas, decreta :
Art. lo. Ficam appro,-aüos Oil piemos o plantas, que com este
baixam, rubricados p<J'o directw geral de obras e viação da
Secretaria de t<;staclJ dêl Industria, Viação e· Obras Public:cs, para a
execn<:ão da.~ obras de melhoramento do porto do Rio de Ju.neiro,
em prolongamcntJ das <t]}lWO\-acbs pelo dec,·eto n. 6/i!I, do ~ de
maio do corrente anno, dc~dc o camtl do Mangvc até a ponta do
Cajú, e ficam igualmente desa_[lrO]Wictdos, na fMma dêt legislação
vigon te, os preclios c tcrrcuos CJ mprol!endLlos nos mesmos planos e
plantas.
Art. 2°, O :Ministro d t Itluusi"ri:>, Vio,ção c Obras Publicas
providenciará quanto êl utili:~a.ção dos terrenos adquiridos e dos
ganhos sobre o mar e qu:tnto ü, disp ;siç;to da viação urbarn nesses
terrenos, de conformida,.le (:0!11 a legislação municipal.
Rio de hneiro, 19 ,lc dezomlJro ele IClJ7, 19' da Republica.

Jfigucl Calmon du Pin e A.lmeida,

152
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G787- DE lD DE .D EZEMBRO DE 1907 (')

Approva o regul a m ento para o serviÇo d e fiscalis<.~ção das estradas
de fe rro fcde r acs .

O Pro;;idente dtt Ropublíca dos Estados Gnidos do Hl'aziL
usando da autorisação conferida no o. XXVII, lettra c, do ar t . ::r;
da lei n. 1GI7, de 30 de dezembro de 1006, decreta.: ;:\
Artigo uni co. Fica. a pprova.do o regulctmonto que com este
haix:t, assignatlo pelo Ministro rlo EstadO da. Industri:t, Viação e
Ob1•as Publicas paea ó HH'viço do fiscalisa.ção das cstrad<t> .ele ferro
fetleraos .
Rio de .Janeit•o, 19 de dezembro de 1907, 19• da, l\epuhlica.
A FFO:\SO At:GC:l TO MOREilU PE:'\NA.

H i;íHel Calmon d1.1 Pin e Almeida.
:t~eg· ula<uen.to

a

que

~;;e

r e.Cer e

o

decreto

n.. H7S7', desta, uatn.

Art. !. • Fkt c:·e:tdn, a. repa,rtição federal de fiscalb ação ela..;
estmdcts de ferro, qu o t er á. a sou cargo todos os serviços relativm (L:
Estradas de Fe rro dependen tes do Governo da Uoião, exceptuadas
&s que se achn.rem sob sua administração directa.
Art. 2. 0 As estradas de ferro do quo tra ta o artigo precedente
são : as autoeis<tdas p elo Governo Feder:\!, as por elle concedidas
ou urrendadas, as que goza m de gll.rantia de juros ou. fiança de
qualquer especie, stilp;enç:J:.o, auxilio o a favor por parte uo mesmo ,
ou ::t3 declaradas de interesse geral.
Art. 3." A sêde da r epartição será. na Ca pital Federal.
Art, 4 .o ,\..repar tição c ompor-se-ha do seguinte pessoal :
l engenheiro-chefe e direr:tor ;
2 engenheiros-chefes de secção ;
7 engenheiros-chefes de clis tri cto;
l l engenheiros-ajudantes ;
15 ongenhciros-fiscaes de P cla.·,-se;
15 ongenhoiros-fi:<caes de 2" cla.ssc ;
: secretario;
:! escripturarios;
:; amanuenses;
l archivista;
l contador;
I guarda-livros;
~2 auxiliares do cc.ntabi lidade ;
1 desenhista ;
;:: desenllistas-auxillarcs;
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1 official da. secção de esta. tistica. ;
2 auxiliares de estatística ;
2 contínuos ;
3 serventes.
§ I.• Haverá, além disso, para trabalhos extraordinarios o
pessoal que em cada caso for fixado pelo Ministro ms instrucções que expedir para a execução dos referidos tt•abalhos.
§ 2. o O numero de engenheiros- fiscaes poderá ser augmentado
de cnnformiciade com as necessidades do serviço e verbas destinadas
a esse fim.
Art. 5. o O engenheiro-chefe será de nomeação do Presidente
da Republica, sendo esta feita por decreto.
Os engenheiros-chefes de secqão, chefes de clistdcto, ajudante3
e fiscaes, o secretario, o archivista, o contador, o guarda-livros e
o official da seeção de estatística, serão de nomeação do Ministro,
sob proposta do engenheiro-chefe.
O demais pesaoal será ele nomeação do engenheiro-chefe .
Art. 6. o Sómente poderão ser nomeados para os cargos de engenheiro- chefe, engenheiros-chefes de secção, engenh eiros chefes de
districto, engenheiros-ajudantes e engenheiros-fiscaes, os enge nheiros nacionaes que satisfaça,m its prescripçõcs ,Ja lei n. 800 1, de 9
do outubro de 1880 .
Art . 7. o O engenheiro-chefe será substituiJo nos seus impedimentos pelo chefe de secção que fOr designado· pelo Ministt•o.
Os chefes de secçiio serão substituídos pelos chefes de districto,
por designação do Ministro sob proposta do engenheiro-chefe, o
estes pelos engenheiros-ajudantes designados pelo engenheiro-chefe,
a, quem trtmbem compete escolher os engenheiros-llscae:;; qne devam
substituir os engenheir s-ajud<wtcs.
Art. 8. 0 Ao engenheiro-chefe, por si e por intet•medio do pessoctl
sob sua direcção, incumbe:
.
.
I. Fornecer ao Governo t odos os elemeu te<s indispensaveis á
organisação do plano geral de viação ;
Il. Mandar e1fectu::tr, quando determinados pelo :Ministro, o
reconhecimento e ef(pl oraç.ão de todas as estra•1as de ferro que possam ser de interess':! gemi ;
l!l. Mandar executar o:> estudos necessario> p::\r.1 cumprir o
t1isposto nos numeros anteriores ;
IV. Zelar pelo exacto cumprimento dus contractos das estradas
de ferro dependentes do Governo Federal, expedindo as instrucções
· que para esse fim julgar nccessarias, subm ettendo~as á approvaÇão
do Ministro.
V. Approvar, sendo seus actos submettidos posteriormente á
i\pprovação do Ministro :
a) modificações de traçado em planta e perfil, desde que não
acarretem augmento de ctespezas o melhorem as condições technicas relativas aos raios de curvatura e ás declividades;
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b) alterações nos projcctos de obras de arte, uma vez que della
resultem economias sem prejuizo da segurança ou se obtenha maior
segurança sem accrescimo de dcspeza.
VI. Acceitar provisoriamente os trechos de estradas de ferro,
á medida que ficarem concluídos pelas emprezas constructoras ;
VII. Approvar provisoriamente os projectos ~e tarifas, instrucções regulamentares, _quad~os de pessoal, horarws, etc., propostos
pelas emprezas concesswnar1as ;
· VIII. Submetter ao Govemo quaeFquer medidas das quaos
advenha o desenvolvimento das zonas atravessadas pelas estradas de
ferro dependentes do Governo Federal ;
IX. Examinar minuciosamente a organisação das tarifas e alterações que se tornem necessarias em prol do desenvolvimento
agrícola, industrial e commercial do paiz, e em beneficio do trafego
internacionallimitrophe ;
X. Inspeccionar pela fôrma que julgar preferível, organisando
para isso as instrucções necessarias, as estradas de ferro dependentes do Governo Federal ;
XI. Exercer flscalisação sobre os serviços financeiros das emprezas arrendatarias das estradas de ferro da União, e das que go·
zam de favores pecuniarios deste, exigindo pa.ra este fim os balanços
semestraes de seu activo e passivo, acompanhados das contas de
lucros e perdas, podendo proceder aos precisos exames nas respectivas
esc ri ptu mções ;
XI!. Fi'lcalizar, peln. fôrma mais conveniente, todos os documentos rela.ti vos á renda das estrn.ln.s de forro arrendarias o providenciar
a respeito pela fórma. que julgar mds garantidora dos i!lteresses do
Governo;
XIII. Tomar semestralmente as contas das emprezas que go·
zarem de garantia de juros ou que, posto nã.o gozando desse iavor,
sejam obrigadas a prestai-as por disposições de seus contractos, re·
gulan•lo-so neste assumpto pelas instrucções especiaes para esse fim
approvadas pelo Ministro ;
XIV. Organizar a eBtatistica e o cudastro das estradas Je ferro,
quer dependentes do Governo Federal, quer dos Governos dos Estados
ou das Municipalidades, solicitando ou obtendo, pelo modo mais conveniente, os elementos para isso neces~arios;
XV. Corresponder-se directamente com as administrações da.s
emprezas de estradas de ferro dependentes do Governo Federa.l,sobre
todos os assumptos relativos ás mesmas vias ferreas, resolvendo os
casos de suu. alçada e levando ao conhecimento do Ministro, devida·
mente informados, os que dependerem de deliberação deste ;
XVI. Submetter á approvação definitiva do Ministro, devida·
mente informados, os estudos e orçamentos apresentados pelas emprezas de estradas de ferro dependentes do Governo d:~ União;
XVII. Apresentar annualmente o relatorio dos serviços da repartição a seu cargo e bem assim o orçmnento das despezas a e1fectuar-
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SG, quer com a mesma repartição, quer com as emprezas quo gozam
de favores pecuniarios da União;
Art. 9. 0 Os engenheiros-chefes de secção serão incumbldos:um do
escriptorio technico, correndo por esta secção todos os trabalhos relativos a traçados, projectos, planos e obras ue arte, reconhecimentos,
explorações, construcções, orçamentos, etc., bem como o archi vo ;
outro, do serviço de estatística, cadastro e tarifas.
Art. 10. Os districtos de fiscalisação serão assim distribuídos:
1•, Pará, Maranhão, Piauhy e Ceará;
2•, Rio Grande do Norte, Parahyba, Pernambuco e Alagôas;
3•, Sergipe e Bahia ;
4•, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Districto Federal, Minn,s
Geraes e Goyaz ;
5•, São Paulo ;
6•, Paraná e Santa Catharina;
7•, Rio Grande do Sul.

§ 1. o Os engenheiros de districto e, bem assim, os engenheiros
da repartição em e;xercicio nos Estados do Amazonas e MattoGrosso e no territorio do Acre ficarão sob a dependencia imme·
diata do engenheiro-chefe.
§ 2. o Os engenheiros-fiscaes serão, a juizo do engenheiro-chefe,
distributdos pelos districtos, de accord.o com as necessidades do
serviço.
Art. 11. Em ci\da districto haverá um escriptorio, tendo um
auxiliar de escripta e um servente, cujas diarias serão fixadas pelo
engenheiro-chefe, sob proposta do chefe do districto, a quem compete fazer a nomeação deste pessoal.
Art. 12. Ao secretario incumbe a execução dos serviços da secretaria, no que será auxiliado pelos dous escriptllrarios e os tres
amanuenses.
Art. 13. Ao conta.dor compete a direcção do serviço du. contabilidade, funccionando sob suas ordens o guarda-livros e os d.ous auxiliares de contabilidade.
·
Art. 14. As emprezas que gozarem de garantia de juros deverão, logo que sejam approvados pelo Governo os estudos
de um trecho, dentro do prazo nelle fixado, fazer o deposito do ca·
pital correspondente pela fórma determinada no respectivo contracto, e terão o direito de levantar, desde logo, a importancia correspondente ao valor dos trabalhos a serem executados no trimestre,
fixados de accordo com o engenheiro-chefe. O mesmo se dará no
2° trimestre ; não poderão, porém, levantar a parte do deposito
correspondente ás despezas do 3° trimestre, sem terem sido devi·
damen te comprovadas as do 1o e assim successivamente.
Art. 15. Os descontos por faltas, a justificação destas, as licenças
ao pessoal desta Repartição obedecerão ás condições fixadas para os
funccionarios da Secretaria de Estado da Industria, Viação e Obra.s
Publicas.
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Art. 16. 0 > vencime!l tos do pessoal da llepar tiçilo serão
seguintes:
Engenheiro-chefe di.rcct•Jr
Chefe de secção .
Chefe de districto . .
Engenheiro ajudante . . .
Engenheiro-fiscal de P c:asse.
Engeoheiro-fi::cJJ do 2" cl :t s~e .
Secretar-io • •
Escr ipturario .
Ama.nuense. •
Archivista .
Contador . .
Guarda-livros . . • . .
Auxiliares de contabiliJade.
Desenhist .l, . . . .
Desenhista auxiliat' . . . .
Official da se c~ão de estttt istica
Auxiliares de estatística.
Continuo
Servente

•.

02

24:000$000
16:000$000
13:200$000
10:800$000
0:000$000
7: 500$000
5:400$000
3:600$000
3:000$000
4:800$000
5:400$000
4: 800$0:)0
3:000$000
4: 500$000
3:000:i;OOO
4:800$000
3: 600$000
1:800$000
1:200$000

Paragrapho uni co . Dous terços destes vencimentos serão considerados como ordenado e um terço como gratifica.ção .
Art. 17 . O engenhcit•o-chefe , o.> chefe.> de districto, os ajudau
tes de distl'icto e os engenheiros-fiscaes de 1a e _2a classes, q uaudo em
serviço fó ra da séde que llles tiver sido designD.Lla., vencerão respe·
e~ivamen te ns diaritt;:; de 20$, 15$, lO~, 6$ e 5$, até o mn.ximo q,ue
for annu <.llmente marcado tle accôrdo com a vel'b,<. para este fim
:fixada no orç<tm ento.
Art . 18 . Par'<t fiel exec uçi'io do dis )osto nes te Regulamento,
serão expedidas v,s instrucções com plem cnt <Ll'<B necessar ia ~ .
Art. 19 . Re,Tog ..tm-se a~ dispJsições em conti'rtrio .
Rio de Ja ne irJ, l9 de dezembro de 1907. - Jliguel Ca!mon du
!'in e Alme-ida .
DI~C RETO

N . (j i 8il- DE l O DE

DE ZD!Bi:t•J DE

1907

Approva o proje cto e r esp edi,•o orc,:.am c nt o da po n te so bre o rio
Taqu ary, d a Estr a d a rle Ferro el e P o rlo AJ ,,gr e a Ur n r;u a yan a .

O Presidente d~t Repu ulica dos Estados C n illo~ d.o Brazil, tendo
vista o que r equereu <t Compagnie .Auxiliail·e d ~ Chemi ns de Fet
au B1·esi! e o disposto na clausula V( do contracto com ella celebrado, de conformidade com o decreto n. 5548, de 6 de junho de
1905, decreta :
Artigo uni co . Fica appro vado o projecto apresentado pela Com·
pagnie Auxiliaire de Chemi ns de Fer an Brésil potra a construcção

·~.~ m

da ponte ,;u!Jro o rio Taqu::try, cht ~~~tl'::td<t tle Feno do Porto "Uegr<!
'" Urugmtyanêt, uo Estado do Rio Grande do Sul, bem como o l'espedivo orçamento, llét import:10cí8, tobl de l.2\)9:094S01G, constante-.:
dos documentos qne com este b::tixam rubricado~ pelo 1liroctor g0ral
de Obra~ o Vi::tç;io cht respectivêt sccrct::tria llo Et!t:tdo.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro ele 1907, 19° da Rermblica.
AFFONSO AGGUSTO :;IO!tUilA PENKA.

1lFiguel Cal;;wn rltt l'in r• A.Zmeida.

DECRETO N. 6789-Dio 19

IJE

DEZE~IJmo

nE

l 907

Abre ao Ministerio da Marinha o credito ele 4:955$ para occorrer
ao pagamento do soldo e etapas que deixou ele receber, em
f906, o capitão-tenente Horacio Nelson ele Paula Barros.

O Presidente da Re;:wblica dos E$tados L'nidos du Brazil :
Vsando da autorização que lhe foi conCericl:t pelo dec1·eto
legislativo n. 181.2, d::t presente data, resolve' nJJril' :w Ministerio
1la. l\Iarinh::t o credito de 4:955$, pam occolTtJl' :w pagamento do
soldo e etapas quo deixou do rec:3bcr, no exor-cicio rle 1906, pot·
insnrlicicnr:i::t ele verbas orçõtmontlrias, o capitfio-tcnrnte Horacio
Nelson de Paub D::trros.
Hio rlc J::tneiro, 19 de tlezemlJl'O i.LJ 1807, E/ 0 <l<1 Republica.
AFFO:\SO Accn;TO

NlORURA PE:\:\A ..

Alexanr/ri;ro Fcwia de

DECRETO N. [6780 -

DE

l ~J

.J!e;IC'l1'.

m: l>EZE:\IJmo lllê

1907

AJJre ao i\Ii11isterio ela Marin!Ja o credito especial ele 98:096$988,

para pagamento das pensões que clcixaram ele ser abonadas
aos orerarios elo oxtincto .\rsenal .Je :•~farinha elo Estado da
Bahia.

O Presidente cl::t Republica dos Est::ttlos Unidos tlo Br::tzil :
Usando d::t autot'ização concedida pelo decreto legislativo n. 1814
dest:t datn., resolve alJrir ao Ministerio da Marinh::t o credito espe<rial de 98:096$988, papel, p::tra. pagamento das pensões que, por
insufficiencia de credito, deixaram de ser abonadas <tos operarias do
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extincto Arsenal de Marinlw. do E!taüo da Ba.hia ; revogadas as
disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 19 de dezem1)rO de 1907; 19° da Republica;
AFFONSO ArcH.: S1'0 MOREIRA PENNA.
Alexandrino Fada de Alenca·l',

DECRETO N. 6791 -DE 20 DE DBZE!IIBRO DE 1907
Crea uma brigada de artilharia c mais tres de infantaria de Guardas Naci~.
onacs na comarca de Ala goinhas, 110 Estado da Bahia.

O Presidente da Repu blica dos Estados Unidos do Brazil, pa.ra
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, decreta:
Artigo unico. Ficam creados na Guarda Nacional da comarca
de Alagoinhas, no E~tado da Bahia, uma brigada de artilharia, com
a designação de 39", a qual se constituirá de um batalhão de a.rti·
lharia de posição e um regimento de artilharia de campanha, ambos
sob n. 39, e mais tres brigadas de infantaria, com as desigmoções de
160 .. , 161 & e 162•, as quaes se constituirão de tres batalhões do serviço activo e um do da rezerva, cada uma, de ns. 4i8, 479, 4.80,
481, 482, 483, 484, 485 e 486, e 160, 161 o 162, que se orgctnizarão
com os guardas qualificados nos districtos da referida comarca;
revogadas as disposições em contrario.
Rio do Janeiro, 20 de dezembro de 1907, !9° da Republica.
AFFOl'íSO AUGuSTO MoREIRA PENNA,
Augusto Ta'!;m·es de Lyra.
DECRETO N. 6792 -

DE

20 DE DEZEMBRO DE 1907

Transfere da com arca <.la capital para a de Brotas a sede da i24a brigada:de infantaria e da 36• brigada de ravallaria da Guarda Nacional
do Estado de S. Paulo.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que representou o coronel commandantc superior
interino da Guarda Nacional do Estado de S . Paulo, decreta:
Artigo unico. Fica transferida da comarca da capital para a.
de Brotas, no Estado de S. Paulo, a séde da 124" brigada de
Infantaria e da 3ôa brigada. de cavallaria da Guarda Nacional
do mesmo Estado; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 20 de dezemlJro de 1907, 19• da Republica.
AFFONSIO AUGUSTO MOREIRA PENNA,
Attgusto Ta11ares de Lyra,
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DECRETO

·~.

DJ~

6793 -

23

Di; DEZEMBRO DE

1907

_'\bre ao Ministcrio da Industria, Viação c Ob ras Publicas o cr edito do
73:58I$1 i\7 para occorrcr ás dcs pr·zas r clah·as á in stallação da
Dit•ec toria Geral de Es tatisti ca.

O Presidente da Republicn dos Estados l:oitlos do Brazil,
usando da aut·)rização conferida no n. XXVII, lettra a, do art. 35
da lei n . l ti l7, de 30 de dezembro de 1906, decreta :
Artigo unioo. Fica aberto ao Ministerio da Industria, Viação
e. O'Qras: Publicas o credito de 73:58 1$137, para occorrer ás·
despezas relativas ;.t installação da Directoria Geral de Estatística, do accor do com o regulamento approvado pelo decreto
n. 66~8. ele 5 do setembro do corrente anno.
Rio ue .Taneil'J , 23 ue dezembro de 1907, 19° da Repnblica.
AFFONSO AUGUSTO llfOREIRA PENNA.

Miguel Calnton

DECRETO N. 6794-

DE

23

cltl

Pin e A?meicla.

DE DEZEMBRO DE

1907

Ahi•e ao l\Iini:;Lerio da Marinha o credito de 1'.20:000$, supplementar ás
rubri cas 21a, 22a , 23a, 25• c 26• do ar t. 18 da loi n. 1617, ·de 30 de

dezembro de 1905.

O Presidente da Republica dos Estados 'Cnidos do Bra z i~
usando da autorização que lh e foi conferida pelo decreto legislativo
n. 1826, desto:t data, resolve abrir ao Ministerio da Marinha o credito
de 720:000$, sapplementar á~ verbas das rubricas 21~ «Munições
navaes» (300:000$), 22" «Material de coostrucçã.o naval» (200 :000$),
23.. «Obras» (70 :000$), 25"' «Fretes, passagens; etc.» (para· fretes,
encaixotamentos e seguros 50 :000$) e 26"' < Eventuaes » ( pessoal
30:000$, material 70:000$), do art . 18 lia lei n. 1617, de 30 de
dezembro de l 906.
.
.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro ele 1907, 19° da Republi ca.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA P ENNA.

Alexanclrino Fm·ia de Alenca1·.

DECRETO N. 6795 -

DE

26

DE DEZE MBR O DE

1907

Approva com alterações as modifica ções dos arts . 39, 40 e 41 dos
e ~tatuto s do Banco dos Funccionarios Publiéos.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Resolvo a;pprovar com alterações as modificações feitas pela.
assembléa geral extraordinaria <los accionistas do Banco das Funo·
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cioni1rios Ptlblico.l, rualizada em lO de outubro ultimo, rros ::n ts. 30,
·JO e 41 dos estatutos, :t que se referem os decretos ns. 4373, de
1 de :tbril ele 190.2 e G035, de 19 de maio de 1906 ; devendo
n,s disposiçues ora mouificadas começar a vigor::w elo dia I de janeiro proximo vindouro, e ficn.nclo a rllwllcs artigos redigidos da,
seguinte fórma :
Art. 39. Os e .nprestimos aos fu llccion<tl'io" publicas poderão
variar entre a.s i!ll})Ortttncias de 100$ e 2:000$, a Jui zo da. directoria, que tcr[t em vista o vencimento do requerente c a natureza. do emprego qun elle exercer. P,tra b:tse dcs>lt decisão serão
orgn.nizadn,s duas tabellas : a primeira para emprcstimos desde
.100$ até 500$, aos prazos ue dous, qtutro, seis, oito e 10 mezes ;
a segun,la. para trans:tcções de GOO$ a 2:0005, aos prazos de 12, 18 c
24 mezcs. Essas tabellas deverão · ser subú1ctt.idas [t approvação
do :JJinistriJ da Fazen da.
§ 1. 0 Os funccionarios com vencimento mens:tl inferior a 200$
c cujo emprego nã.o o1fereçG. g::trant in. de perma.nen cüt, a juizo
da directoria, só poderão fazer transacções pela primeira tabclla
o os emprestimos pela srgun(ht tabell<t obedecCl'ão á seguinte
regra : importancia de dons m czes de vencimentos ilHquidos ao
urazo de 2.t mczas, de dous mezes e meio de vencim entos illiquidos ao pt·azo de 18 mezes e ele tres m ezcs ele vencimentos illiquidos ao prazo de um anno.
§ 2. o A amortização, calculada de aucordo com o prazo combin:.tdo , ser(~ foitn. por consignação mens:.tl, sempre igual, pois a quota.
della irá :tugmentando l1<t mesma proporção que for diminuindo a
do juro, de conformidade com o systcma, Price, que foi sempre
o adopta·.lo pelo banco .
Art. 40. Além da amortização, os onas dos emprestimos,
em hypothese alguma excederia de um e meio por cento ao
mez, sentlo : um por eento de jmo, como cstabcbceu o decreto
n. 77 1, de 20 ele setembro de 1890, e meio por cento de porcenta.gem para fazer raco aos prej uizos 1us transacçõc.s que não chegarem a ser liqu idadas por morte ou dcmi.,;são do 3 mutu~trios .
AmlJas essas taxas Carão parte da consignação mensal e incidirão sobre o capihl realmente devido, isto é, sobre o capital
primitivo, liquido das quotas da amortização já r caliz :~.d <1. s .
Art . 41. Sempre que tivet• motivos para crer que o requerente de emprestimo soifre ele molestia grave, <t directoria., antes
de o autorizar, poclerà exigir exame de sanidade por medico íle
sua confiança, correndo n. despeza respectiva por r.onta do banco,
quer se,ia. autorizado o emprestimo, quer não.
Rio de Janeiro, 26 ele dezembrJ de 1907, 19° da Rcpnblica .
.ÂFFOi'ISO AUGUSTO :MOREIRA PENNA.
D~vid

Campista.
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l!ECHSfO :'{. 6796 -

D8

23

JJS

DEI:E\IBIW

JJB

!907

Abre a·J ~linisterio da Fazenda o credito cxtraJnlinariu de i3:470$79J,
para pagamento devido ao capitão d•> Exercito Francisco Xavier
Alencastru de Araujo, em virtude ele sentença jucliciaria.

O Pre~i·l~nto da Republica dos Estados Unidos do Br<tzil,
1lS<tndo da autorização contida. no decreto legislativo n. 1815, de
l D do corrente mez :
Resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o Cl'OÜito extraorJinario
de 13.:476$799 para occorrer ao pagamento devido ao capitão do
Exercito Francisco Xavier A1e;lC,1stro de .\.raujo, em virtudCJ do
~entença jnlicütria.
·
Rio de .Janeiro, 23 de dezembro de 1:J07, 19° d.l. Re1mblica.
AFFo:-:so

At:GuSTO

:\IoREIIlA

PE:'>!:sA.

David Ccunpista.

fE')RETO N. 6797-

02

2i)

Dlc!.E~IBRO DE

l9l)7

JU,re ao i\Iini~lerio ela Industria, Viação c Obras PulJlicas o credito
de 48:000$, snpplemcntar á verba- Tolcgraphos- do art. 34
<la lei n. i617, de 30 ele dezembro tle 1005, sendo 32:000$
para transportG de pessoal e 16:000$ para tr')nspor\e ele
material.

O Peosidente da Republica dos EstaLlo,; · unidos do Bra:dl,
u,ando da autorizaç'io ·~comtant::J do decreto legislativo 11. 1833,
desta da ta, decreta :
Artigo unico. Fica aberto ao .Ministerio (b Industria, Viaç::w e
Obras Publicas o credito de 48:000$, SLipplementar (t vm·ba- TelJgraphos - do art. 34 da lei 11. 1617, de 30 de d~zembro de 19015,
sendo 32:000$ para transporte de pessoal o 16:000.) p<tra teansporte
de material.

!Uo de Janeiro, 326 do dezembro de 1907, 19° da RepulJlica.
AFFONSO
.L}JigHel

AtJGUSTO
Ca~mon

MOREIRA PENNA •

dn Pin e Ahneida.
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DECRETO N. 67(18 ....,... DC 20

DE DEZE~IB!W DE

1907

Declara sem clreito a clausula X do ue crelo n. 9979, de L2 uo jul ho dB·
1888, refe1·ente ü con cps;;ão das Docas de Santo5.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo a (!Ue com a suppressão dos armazens da Alfandega. de
Santos desappareccn a conveoiencia da disposição da clausula. X <lo
decreto o. 9979, de 12 de julho de 1888, prohibinclo a atrn.cação de
navios na p:trte do cae~ fronteira ~ mesma Rlfamleg[t, nas
condições alli previstas, decreta :
Artigo unico. E' declarada sem mais eJI'eito a clausula X dô
decreto n. 9979, de 12 dejulho de 1888, r eferente á concessão·
das obras <lc melhoramento do porto de Santos.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro do 1907, 19° da Republica.
AFFONSO AUG USTO ~·l OREIRA PENNA.
Mig~cel

Calmon du Pin e Almeida .

DECRETO N. 6799- DE 26

DE

nczemmo

DE

1907

Autoriza a renovação do contracto celebrado e m virtude uo de - ·
ereto n. 4.372, de 17 d e mar~. o ele 1902, com a Comp an hia d e
Navegação a Vapor elo Maranhão.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bl'a.ílil, usatlllo
da autorização contida no a.l't. 37 da le i n. 1. 0 17, de 30 de dezembro de 1906, deéreta :
Artigo nuico. E' concedida a renovação do contracto celebrado,
em virtude do decreto n. 43:32, de 17 de março de l 90'2, com a
Companhia de Navegação a Vapor do Maranhão, de accôrdo com
as clausulas que a este aco mpanham, assignados pelo Mini stro de
Estado da Industria, Viação e Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1907, 19° da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Mi!JUel Calmon du Pin e Almeida.

Clausulas a que se refere o decreto n. 6799, desta data

A Companhia. de Navegação a Vapor Maranhão, com séde·
na cidade de S. Luiz, capital do Estado do Maranhão, obriga-se a
realizar mensalmente as seguintes viagens, a saber:
r. a-Linha do Sul-Uma viagem redonda, mensal, de S. Luiz a(}
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Recife, com escalar~ pGr Tutoya, Amarração, Camocim, Acarahú,
Fortaleza, Aracaty, Mossoró, Macáo, Natal e Cabedello.
2. 8 - Linha no Norte -Uma viagem redonda, mensal, de
S. Luiz a Belém do Pará, com escalas por Guimarães (entrando
no porto de Jucuman), Pinheiro, Cururupú, Tnryassü, Carantapér<t,
Viseu e Bragança.
3. a Linhas centi•aes:
a) uma viagem redonda, mensal, de S . Luiz a. Darrmnnhas,
.com escala por Amarração;
·
b) duas viagens redondas, mensaes, de S. Luiz a Icatü, com
escalas por S. José e Miritiba;
·
c) quatro viagens redonda.s, mensaes, de S. Lui z a ·s. Bento,
com escalas por AlcantarJ. ;
d) duas viagens redondas, mensaes, de S. Luiz a Ambude.
As escalas de qualquer das linhas, poderão ser, independentemente de accôrdo com a companhia, alteradas pelo Ministro
da Industria, Viação e Obras Publicas, em qualquer época, desde
que a alteração não implique augmento da extensão dn.s linhas
contractadas.

IV
.i\ s condições de acce itação dos vapores que a companhia.
.venha a adquirir serão verificadas pop uma commissão de profission:J.Cs, nomeada pelo Ministro tla Industl·ia, Viação e Obras
Publicas, da qual fctrá parte o fiscal junto á companh ilL.
A companhia entregará então os docum untos comprobatorios
do custo dos nav ios c relação <lc <tprestos e mais ohjcctos c1uc lhes
pcrteneeecm .
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v
Os VéLpores gozarão do> privilegies c · isenções de paquetes,
ficando, porém, sujeitos aos regulamentos de policia, saude, alfandegas o capitanias dos portos.
Para cJfectividade <la isençã.o de direitos alfa.ndegarios, rigorosamente restricta a gener-os c artigos que não tenham similares na producção do pai z, apresentará a contractante, com
<l.ntccedencia, uma listrL ao Governo do que houver de importar,
para cacla semestre, vi~ ada pelo fiscal e organizada de accôrdo com
u consumo médio , Yerifici1do nos semast ,·es anteriores .
VI
As hbel!a-; de }Jassagens e frete~ ser ão apresentadas <t approvação do Governo dentro do prazo de dous mezes, devendo ser os
f1·etes para os gencros de producção nacional os mais reduzidos .
Est:~.s tab.11las não poclcrã.o ser alteradas e serão r cv i ~tas de
il•ms em rlon::; annos.

VII
Os tlin.s c hor<J,;; de partida, o t empo úe demora, em cada, porto
de csc:t la, a, dura,çio da. viagem, serão reguln.dos de accôrtlo com o
tl ~ ca.l e sujeitos á nr1prova(·:io rlo GovernC'.

YIII

A comp :tnhin. ob1•iga.-so:• ,( tr::tn ' portae nos sJns vn,pore~, gl'atnitamcnte:
·1°, o tiscn.l Lla nwegaç::to , quando viajar em serviço;
2', o empreg~lilo encarrcgatlo do serviço pos:.al;
3°, as malas do Coneio, nos termos {b legislaç'io vigente,
í'i:~.zen (lo-a.s conduzir de bordo para terra c vice-versn., passando e
exigindo recibos ;
4°, os dinheiros puhlic;o ~. nas fórmas d<~.s leis em v igor;
5°, o~ objectos r cmettidos á Secretarín. de Estado da Imlnstria,
Viação .<l OlJrns Publicas, on Cl\Htesqner re]Jartiçõe> a elln. n.nnex::ts,
e as destinndas t\s cxposiçõe~ of1iciaes ou n.utorizadas pelo GoYel·no;
6°, as sementes c muda:o de plantas , destinadas aos jal'díns e
estabelecimentos publicas on ~o C" i ed;l.des de agricultnra, fw urecidas
pelo Governo.

IX
A companhia obriga-~c a conceder em seus vn.pores transporte,
com o abatimento de 50 % sobre os preços da,s rcspectivn.s hbelh1s,
pa,ra a força, puhlica ou escolta conduzindo presos, e com 30 %
para qn::tlqucr outro transporte feito por conta da União on eles
Estados.
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X

Além das vistorias exigidas pela, legislação em vigor, ficarão
as embarcações da companhia sujeitas á~ que, a juizo do fiscal, so
julgarem necessarias.
XI

Em caso de intenupção total ou parcial do serviço, por mais
de um mcz, c não sendo por força m::tior devidctmente comprovada,
perder<í. a, comp::tnhia o direito ao recebimento da subYenção
mensal e pagará mais umêt multa correspondente á metade da
renda, bruta mcns::tl. calculada pela média dos cinco mezes anteriores, ou, si o Govérno preferir, mandará fazer á sua custa as
viagens, indemnizando-o a companhia de todas as de ,pczas e mais
50% das mesmas como multa. Si a interrupçào se prolongar por
mais de tres meze<, m-:ceptnados o; casos de fvrç.t maior, c.tducctrá
o contracto, ficando, além disso, obrig.tdct a companhüt ::w pagamonto do uma multa ele 50 % clCL subvenção émnual.
XII

O Governo poderá occupar, tempomriamonto, todos ou parto
dos vapores da companhia, indemnízando·a da renda lítWich que
couber a cadêt um::t das embarcações occupadas, avaliaflêt pela.
médüt da::l viagens realizadas nos doze meze> ()Ue precederem a
dah da occupação.
XIII

A comp<J,nl!Ía deverá ap1•esentar ao fiscal, mensalmente, quadro;; e:ot;ctisticos minuciosos, conforme o modelo quo este lhe apresentar, sobre o movimento ele pas ageiros e· cargas, clíseriminando-as quanto ú qualidade, poso, volumes c fretes recebidos, por
fórma <J poder computar-se com exactidão a renda de cada vLtgcm.
Apresentant igualmente uma rc!().ção, por menor, das dospezas
de c::tda viagem, de modo a servir dJ b.tse ao c::dculo do que, semestralmente, hom'cr de importar a companhia, com isenção de
tlíreitos alf'étmlcgarios, segundo preccitn::t a clausula V.
XIV

Salvo caso do força maior, devichtmontc justiílcado o acceito
pelo ~Iinistro d'.t Industria, Viação e Obms Publicas, ficará a companlüa s ujoiia ás seguintes multas :
P, da quota da sulwenção corrosp:mdcnte a cada viagem,
pela ~uppressfto de qualquer clcllas, o mais 50- '"' sobre a rclerida
quot(),;
20, do :200$ a 400$, alé;n da perCa d;t sub·1enção rospoctiv()., no
caso ele interrupção ele viagem encet11cla ; si, porém, a interrupção
for clcyidct a c<J,so ele força maior, não se Yel'ificará a multa, mas
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a. companhia perceberá apenas a subvenção correspondente ao numero de milhas navegadas ;
38 , de 200$ a 400$, por· di;], de atrazo na chegada de qualquer
porto de escala;
4a, de 100$ a 200$, pelo perwdo de cada 12 horas excedentes á,
que for marcada para sabida ;
58 , de 200$ a 500$, pela demora de entr,lga ou mfw acondicionamento das malas do CLlrreio, e de 500$, no caso de extravio ;
68 , de 200$ a 500$, por infracção ou inobservancht de qualquer das clausulas do contracto, para a qual não haja multa
especial.
As multas serão impostas pelo Ministro da Industria, Viação e
Obras Publicas, pur prvposta da InsDectoria Geral de Navegação e
deverão ser pagas na Delegacia Fiscal no Maranhão, dentro do
prazo maximo de lO dias ou descontadas da quota da subvenção
que a companhia tenha a receber.
XV

Para evitar interrupção do serviço de qualquer das linhas, a
companhia obrigar-se-ha imm~diatamente a substitnir os vapores
que se tornarem imprcsh v eis para, a nn,vegação on que se perderem em sinistro, por outros que ,,c approximem o mais possivei
da.s condições exigidas no presente cont -acto.
A substituição feita nc.;;tcs termos só se tornará, porém,
effect.iv:.t, si, a juizo do fiscal da companhia, as novcts embarcações
forem julgadas capazes de satisfaze1· perfcita,mente as necessidades
do serviço. No caso contrario, ficani, a companhia obrigada a
adquirir, dentro do praz,J m::tximo de um anno, outras cmlmrcações
que reunam as condições ostipula·l<:ts na clau~ula 2a d·J lJl'Osente
contracto, caducanuo est J, si dente,J do prazo acimo, determinado
não se tiver dado a, substituiçào.
XVI
Em l'etrihuição dos serviços cspocific:1dos, a companhia, receberá uma subvenção annual <le 300:000S, paga, em prestações
mensaes pela, Delegacia Fiscal no ~Iaranhão, mediante requerimento, acompc:mhado uo attestado do tisca,l c de um certificado do
:odministrador do Correio.
XVII

Para as despezas de flscalíz:tção, a companhb entrará, adeantadamonto, para a, De:egaciét Fiscal no l\Iaranhào com a importancia de 3:000$ semestrao8.
XVIII
A companhüt sujcitar-sc-ha ás clausula,s ger<te.~ de uso em
contractos úesta mtnreza e, espccialmeiltc, ás do ultimo contracto
feito para o mesmo sei"Viço.
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xn
Em caso de dosintelligoncia entre a compán)1ia é o Governo
sobre qualquer das clausulas do contracto, será a questão decidida
por arbitramento.

XX
O contracto vigorará pelo prazo de cinco annos, contado~ dª'
data em que for assignaclo.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1907 .-Miguel Calmon du
Pin e Almeida.

DECRETO N. 6800- DE 28 DE DEZEMBRO DE 1907
Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de 3. !30:853$880, ouro,
para occorrer a despezas com a cunhagem de moedas de
prata.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando d<t autorização contida no decreto legislativo n. 1790, de
5 de dezembro corrente:
,
Resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de réis
3.130:853$880, ouro, para occórrer a despezas com a cunhagem de
moedas de prata.
Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1907, 19° da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.
David Campista

DECRETO N. 6801-D.E 31 DE DEZE:URRO DE 1907
Declara de u\ilidade publica a desapropriação dos terrenos n. 94 e
de dous metros do de n. 92 da rua Camerino.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil de·
creta:
Art. 1. o E' declarada de utilidade publica, nos termos do art.5°
do decreto n. 4956, de 9 de sotembro de 1903, a desapropriação do
terreno n. 94 e de dous metros do de n. 92 da rua Camerino, afim
de serem utilizados para estabelecimento de um posto de soccorros
policiaes.
Executivo- 1W7

t53-
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Ó Ministro de Estado da Justiça e Negocios nteriore3 é autorizadõ" a mapdar proceder na conformidade do cit,tdo dec1·eto n. 4965,
,de 1903, á '·refer1da desapropriação, pctra o fim indicado no artigo
antecedente, correnrlo as despeza>, á conta do credito aberto pelo
decreto n. 569J, j,e 2 de outubro de 1905.
Art. 3. o Revogam-se as disposições em contrario.
R,io de Janeiro, 31 de dezembro de 1907, 19° da Republica,
AFFONSO AUGrSTO MOREIRA PENNA.

Augusto Tavares de Ly1·a.

